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Interjú Budapesten a román külügyminiszterrel

schuschnigg. Ciano és schmidt 
megérkezett: délután KezdűdlK 
a háromhatatml konferencia

Vasárnap délután megérkezett Buda
pestre Darányi Kálmán miniszterelnök, 
este megjött Schuschnigg osztrák szövetségi 
kancellár és Schmidt Guido külügyi álk.in- 
titkár, éjszaka pedig gróf Ciano olasz kül- 
ítgyminiszter a ma, hétfőn kezdődő rend
kívüli Jelentőségű magyar-osztrák-olasz 
Jiáromhatalml értekezlet résztvevői.

Négy napig. Január 9-től 13-ig, amíg 
ea a rendkívüli fontosságú tanácskozás 
tart, a világpolitika érdeklődésének 

homlokterébe kerül Budapest.
'A római jegyzőkönyvek aláírása óta nem 

volt még Ilyen európai jelentőségű tanács
kozása a paktumokat aláíró államoknak, 
mint az, amely ma Budapesten megkez
dődik.

Darányi megjött
Némi késéssel, délután háromnegyed 

kettő után néhány perccel robogott be va
sárnap a menetrendszerű bécsi gyorsvonat 
a kelenföldi pályaudvarra. Ezzel a vo
nattal

megérkezett Iladcnből, ahol néhány na
pig üdült Darányi Kálmán miniszter
elnök és Hóman Bálint kultuszmi

niszter.
Tekintve, hogy ütjük teljesen magánjellegű 
volt, a pályaudvaron nem volt hivatalos 
fogadtatás, csak felesége és két személyi 
titkára várta a miniszterelnököt.

Darányinak vasárnap délután való meg
érkezése élt árt az eredeti tervtől, amely 
szerint a miniszterelnök csak vasárnap 
este jött volna meg Schuschnigg kancellár
ral együtt. Jól informált helyen közölték a 
Hétfői Napló munkatársával, hogy a mi
niszterelnök azért jött meg korábban, hogy 
a kormány tagjainak élén jelen lehessen 
este a Keleti pályaudvaron Schuschnigg, 
majd éjszaka a Déli pályaudvaron Ciano

Nem követjük az olasz példát: 
Magyarország és Ausztria nem lép ki 

a Népszövetségből
sem Ausztria, sem Magyarország nem' A Hétfői Napló munkatársa a vasárnapi 

)nap folyamán nagy horderejű éuesüléscket 
Bzerzett arravonatkozólag, hogy elsősorban 
milyen problémák körül fognak folyni a 
ma kezdődő háromhatalmi konferencia ta
nácskozásai. Jól informált diplomáciai kö
rökből szerzett értesülésünk szerint,

a budapesti értekezlet mindenekelőtt 
azzal az u| helyzetid foglalkozik, amely 
Olaszországnak a Népszövetségből való 

kilépése folytán állott elő.
Informátorunk hangoztatta, hogy noha úgy 
a magyar, mint az osztrák államférfiaknak 
meggyőződése, hogy reformra szorul a Kép- 

« a felfogás alakult ki. hogy

fogadtatásán.
A miniszterelnök mikor leszállt a vonat

ról, üdvözölte feleségét, kezetszoritott tit
káraival, majd

• miniszterelnökségi autó azonnal fel
hajtatott a Várba.

Hóman Bálint csnk a keleti pályaudva
ron szállt le a bécsi gyorsról. A kultuszmi
nisztert felesége, fia és titkára várta. Jó
kedvűen ugrott le a vonalról és a Hétfői

jól Informált diplomáciai körökben közölték 
— a romániai helyzet lesz. Kialakult az ál
láspont, hogy

■ romániai változások ■ Dnnavölgye 
politikai helyzetében minden körülmé
nyek között bizonyos eltolódásokat 
jelentenek. A Gogakormány barátságo
sabb és közvetlenebb viszonyt óhajt 

Berlinnel és Rómával

A HÁROMHATALMI KONFERENCIA KÜLFÖLDI VEZETŐI

Schuschnigg Schmidt Ciano

Napló munkatársának kérdésére a követ
kezőket mondotta:

— Kitünően kipihentem magam, 
utazásunk magánjellegű volt, most 

nem politizálok, 
csak annyit mondhatok: soha nem voltam 
olyan egészséges, mint most...

Darányi miniszterelnök vasárnap délután 
már megjelent hivatalában, ahol bórcziházi 
Bárczy István államtitkárt és Rákóczy Imre 
miniszteri tanácsost, a miniszterelnökség 
sajtóosztályának vezetőjét fogadta. A kor
mány elnöke

ezután telefónon hosszabb megbeszélést 
folytatott Röder Vilmos honvédelmi 

miniszterrel, 
aki őt távolléte alatt helyettesítette.

követheti az olasz kormány példáját és 
nem léphet ki a nemzetek szövetségéből.
Ezzel kapcsolatban említjük meg, hogy 

egy Schuschnigg kancellárhoz közelálló és 
az osztrák kormánvclnök intencióit jól Is
merő bécsi Inp vasárnapi számának vezér
cikkében határozottan

leszögezi, hogy Ausztria feltétlenül meg
tartja külpolitikái vonalvezetésének 

fllggcllengését 
és feltétlenül tagja marad a Népszövetség
nek.

A konferenciának másik fontos pontja — 
amint azt a Hétfői Napló munkatársával 

és ez mindenesetre szilárdítani fogja a bor
iin—római tengely jelentőségét.

összefüggésben a romániai helyzettel, fel 
fog vetődni a konferencián az egyre ak
tuálisabb kisebbségi kérdés is. Az értekezlet 
határozott állásfoglalásra fog jutni ebben a 
kérdésben.

Gazdasági szempontból az újólag szabá
lyozott árucscreforgalom problémáit fogják 
tárgyalni. Ezeket a kérdéseket eddig külön
böző vegycsbizottságok beszélték meg.

Schuschnigg fogadtatása
Vasárnap délután utazott el Bécsből 

Schuschnigg kancellár és Schmidt Guidó kül
ügyi államtitkár.

A kancellár és kíséretének vonata késő 
délután megérkezett Hegyeshalomra, 

ahol magyar részről gróf Teleki Gyula kő 
vetségi titkár és dr. Ujpétery Elemér mi 
niszleri segédfogalmazó szállt be és üdvö
zölte a vendégeket.

Késéssel, este féltiz óra előtt robogo’t be 
a bécsi gyors az ünnepi díszbe öltözött 
Keleti-pályaudvarra. A pályaudvar előtt 

diszszázad sorakozott és n katonazene- 
knr, 

amikor o vonat megérkezett, rázendített az 
osztrák, majd a magyar Himnuszra.

A fogadtatáson magyar részről olt voltak 
Darányi Kálmán mini .’terclnökkel az élén 
a kormány tagjai, akik közül csupán a mé" 
mindig gyengélkedő Lázár igazságügymi- 
niszter nem jött ki n vasúthoz.

Résztvelt a fogadtatáson ezenkívül Sónyi 
Hugó gyalogsági tábornok. bórcziházi 
Bárczy István miniszterelnökségi államtit
kár, báró Apor Gábor, a külügyminiszter 
állandó helyettese, gróf Csáky István követ-

ség! tanácsos, a külügyminiszter kabinetfő
nöke, Rákóczy Imre a miniszterelnökség és 
Szent-lslvány Béla a külügyminisztérium 
sajtóosztályának vezetője és

még sokan a diplomácia, politika és a 
közélet előkelőségei közül.

Természetesen fogadta az osztrák államfér
fiakat az osztrák és olasz követség vezető
sége is.

Elsőnek Darányi Kálmán szorított ke
zet Schuschnigg kancellárral és Schmidt 

államtitkárral,
majd Kánya Kálmán külügyminiszter üd
vözölte az osztrák politikusokat. Az üdvöz- 
lések után az ausztriai vendégek elvonullak 
a diszszázad előtt.

Ezután beszállt nz első autóba Schusch*  
nigg kancellár Darányi miniszterelnökkel, 
ti másodikba Schmidt államtitkár és Kánya 
külügyminiszter. Ilelyetfoglaltak a többi 
autókban a többi osztrák vendég is, magyar 
diplomaták kíséretében. Darányi miniszter
elnök és Kánya külügyminiszter elkísérték 
Sehuschniggot, illetve Schmidt Guldot a 
Dunapalotában lévő szállásukra.

Ciano első nyilatkozata 
magyar fö'dön

Gróf Ciano olasz külügyminiszter szom
baton este negyedtizenegy órakor utazott el 
Rómából Budapestre. Ugyancsak a vonaton 
■ött báró Villant Frigyes quirinali magyar 
követ, továbbá gróf Ciano kísérete.

Ciano vonala vasárnap délután érkezett 
magyar területre,

Nagykanizsán beszállt nz olasz miniszter 
szalonkocsijába báró Ruhiilo Zichy Iván 
miniszteri fogalmazó, aki az olasz vendégek 
elé utazott.

A nagykanizsai állomáson Da Vinci gróf 
olasz követ és gróf Teleki Béla főispán üd
vözölte Ciano grófot, nki meleg szavakkal 
válaszolt. Ezután a Hétfői Napló munkatársa 
kérésére az olasz külügyminiszter a követ 
kezö nyilatkozatot adta:

— Olaszország érzelmei Magyarország
gal szemben Ismeretesek. Egy jottányit 
sem engedünk álláspontunkból. Magyar
országot Olaszország és az olasz nem

zet szivébe zárta.
Hat óra 41 perckor Indult cl Nagykani

zsáról a .onnt, amellyel Ciano továbbutazóit 
Rudapest feli.

Ciano vonata befut
Budapestre

Vasárnap este 10 óra 10 perckor kellett 
volna berobognia a déli pályaudvarra a 
trieszti gyorsvonatnak, amelyhez, gróf Ciano 
szalonkocsiját csatoltál;. A vonat azonban 
késéssel, érkezett. A dúl vályaudvar éppen
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Olyan díszbe öltözött, mint alig több, mint 
egv órával korábban a keleti.

A fogadtatáson Itt Is megjelentek Dará
nyi miniszterelnökkel nt élükön a ma- 

gyur kormány tagjai.
továbbá csaknem ugyanazok a notahllltá- 
■ok, akik Schuschnigg kancellárt é.s Schmidt 
államtitkárt Is fogadták. Kijött a déli pálya
udvarra. hogy az olasz külügyminisztert 
Üdvözölje, Vukcsevlcs budapesti Jugoszláv 
kői cl Is,

Mintán a knfonnzenokar ellátszc'tn nz 
olasz és a magyar himnuszt, gróf ij.-mo el
tépett a katonai diszszázad előtt, majd 
Kánya Kálmán külügyminiszter kíséretében 
gépkocsin a Dunapalotába hajtatott.

A háromhalalml 
konferencia menetrendbe 

Ma. hétfőn délelőtt Schuschnigg kancel
lár. majd Ciano külügyminiszter megko
szorúzza n Hősök emlékművét, majd Ciano 
autón n rákoskeresztúri temetőbe hajtat, 
ahol koszorút helyez cl nz olusz hősi halot
tak síremlékén. Ezután Schuschnigg és 
Schmidt államtitkár meglátogatja Kánya 
külügyminisztert, nki nz osztrák államfér
fink látogatása után gróf Ciáné! fogadja. A 
külügyminisztertől Darányi miniszterelnök
höz hajlatnak a vendégek, majd u kormány
ról audiencián vesznek részt.

Először Sch’.'schnlggot, ma’d Cinnél, 
végül Schmidt államtitkárt fogadja a 

magyar áll:-mfő,
aki n kihallgatások után dezsönén látja 
ven légül n külföldi politikusokat.

Ma délután Darányi és Kánya viszonozza 
n Dunapalotában nz államférfiak látogatá
sát. öt órakor pedig a miniszterelnökségi 
palotában megkezdődik a három hatalmi 
konferencia.

A hárnmhatnlml értekezlet Iránt az egész 
világon megnyilvánuló nngy érdeklődésre 
révéi ként jellemző, hogy vasárnap este Bé
rsen keresztül

n világ minden részéből nngy lapok

tudósítói
érkeztek Budapestre. Schuschnigg kfllönvo- 
untához kapcsolták az újságírók vagónjót, 
amelyben még japán újságíró is f&tt.

káro'an befolyásolja a szer
vezel munkáját. Jő szer, 
mely megbízhatóan hat és 
jó Izü, a DARMOL hashajtó.

visssa

Az osztrák sajtó nagy 
jelantósóget tulajdonit 

az értekezletnek
Béta, január 9.

Az osztrák sajtó érdeklődésének előteré
ben a budapesti hármas-értekezlet áll- A 
lapok részletes jelentésekben számolnak be 
arról, hogy Budapsl milyen szívélyesen és 
nagyszabású előkészületekkel fogadja az 
odaérkező külföldi államférfiakat.

Valamennyi lap vezércikkben foglalko
zik a budapesti tanácskozások jelentő

ségével.
Az egész sajtó bizakodással és azzal a meg
győződéssel tekint a budapesti értekezlet elé, 
hogy a megbeszélések kedvező eredménnyel 
fognak végződni.

Mint n hivatalos Wiener Zeitung írja, n 
budapesti értekezlet annak a kölcsönös bi
zalomnak jegyében ül össze, amelyet a ró
mai jegyzőkönyvek teremtettek meg a há
rom aláíró állam között.

Három régi barát találkozik egymással, 
hogy a további teendők felől tanácskozzék 
a közös cél, a béke és jólét érdekében.

A félhivatalos Retchspost nyomatékosan 
hangsúlyozza, hogy a Berlin—llóina-tengely 
nem csökkentette i> római jegyzőkönyvek 
jelentőségét, sőt fokozta azok hatékonysá
gát.

A Wiener Neueste Nachrichten rámutat 
arra, hogy

bizonyos közeledési készség mutatko
zik a klsantunt államok részéről.

De még nem lehet tudni — hangsúlyozza 
a lap —, hogy ez a helyzet milyen megfog
ható eredményekhez fog vezetni. Oluszor 
vág törekvése a római jegyzőkönyvek to- 
vábbl kiépítésére Irányul. A római politika 
még erősebb gyökerei akar verni a Dun ■ 
völgyében és ebben az Irányban az olasz 
jugoszláv barátsági szerződét figyelemre
méltó erexlményt jelent Annyi bizonyos, 
hogy

a b'-d.-ipestl értekezlet a Duna-völgye,
1 sőt ezen tufinenőleg egész Középeurópa 

megbékélésének jegyében
fog állni.

Árulás miatt kapituláltak a spanvo' 
nemzetiek Tértiéinél

Qelpo de Llano tábornok fel.Unö rSdlibeczéde
külső frontján tovább tart az Öldöklő Imre. 

Sevilla, január 9.
Qeipo'de IJano a nemzeti csapatok tó 

bornoka a sevillai rádióban a következő be
jelentést lelte:

— A köztársasági rádióállomások nagy 
l ángon Jelentették, milyen sikereket értek 
el a köztársaságlak a lerueli harctéren.

Valóban sikert értek el, de csak egy 
áruló bilne miatt.

Ez nz áruló parancsnokai előzetes megkér
dezése nélkül elhagyta azt nz állást, amely
nek védelmével megbízták és

áruló módon átment a köztársaságiak
hoz, 

miután előbb távbeszélőn érintkezésbe lé
iéit azok parancsnokságával. Katonáinak 
nngy része nzonbnn, mikor láttn, hogy mi
ről van szó, elhatározta, hogy inkább meg-

Pária, Január 9.
Vasárnap már a salatnuncal nemzeti fő

hadiszállás hivatalos jelentése Is beismerte, 
hogy a Tervei belső városrészeiben folyó 
harcok átmenetileg a köztársaságiaknak 
k ed vernek és hogy n minden oldalról körül
zárt teruell nemzeti védóőrség egyrészt 
belekig tartó hősi ellenállás ulán teljes víz
hiány miatt

kénytelen volt kapitulálni.
A nacionalista helyőrség néhány osztagának 
sikerült ál vágnia magát a köztársasági csa
patok gvürüjén és egyesülni n Teriid körül 
összevont nemzeti hudcrőkkel.

Mlntrry 530 nemzeti katona és polgári 
személy szökött ót lerucl városából a 

nemzetlek lilső vonalaiba 
s ezek is csak azért hagyták el Terűéit, 
mert nz épületek, amelyeket védelmeztek, rvi vau s«u, nimwiucui, huh. 
már teljesen romokban hevernek. Terűéi | hal, de nem adja meg magát.
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Holnap tárgyalja a választó
jogi javaslatot a kisgazdapárt 

és a kereszténypárt
A legnagyobb ellenzéki párt, a Független 

Kisgazdapárt lolnap, kedden reggel kezdi 
meg Eckhardt Tibor elnöklete alatt <i vdlnít- 
tá ogt fuvallat tárgyalását. Ar albizottság 
módosító Indítványait Sulyok Dezső ország- 
gyűlési képviselő fogja a párt törvényhozó 
tng’nl elé terjeszteni. Ennek az Indítványnak 
alapján

dönt n párt arról, hofy milyen változta- 
tá-soknl fog sürgetni a juvnslnlban.

Ernszt Sándor hazaérkezett Rámából s

Igy most mór Bt-dnposlen tartózkodik az 
Egyesült Kereszténypárt egész vezérkara.

A Kereszténypárt la holnap délelőtt 
kezdi meg a választójogi javaslattal kap

csolatos vitát.
Valószínű, hogy mindkét nagy ellenzéki párt 
reggeltől lésé estig fog tanácskozni.

A kormánypárt bizottsága csak január 
14-én, pénteken kezdi meg a választójog 
tárgyalását. Ugyancsak pénteken fogják

PÉNTEKEN PREMIER A PÓDIUM^
KARINTHY. NftTI. VADN AY. KÖVÁRY. (iO»i)G. PALM*1,  TÓTH MIKLÓS 8TB. DAtUlMAt

BÉKEFFI LÁSZLÓ RÁDIÖ-REVÜJE
C«ü őrlőkön utol,ára, l(ö.« sör n Deli'n mü’or

A gépirónök réme 
az egyenlőtlen elhízás. Pedig a aegiteég kézen-1 éhgyomorra 3 deci Mira glauberaóa gyógyvizet 
lekvö. ügyelni kell a keveset mozgó embernek | iszunk, mely nemcsak a lulhizáal skadályuzs*  
a jó anyagcserére ét emésztésre. Veszélytelen, meg, hanem az epe. gyomorbetegségeket la 
biztos lestsulyizabátyozás. ha naponta reggel. I előzi, meggyógyítja. Kérdene meg orvosait 

megkapni a pártok a választójogi javaslat 
indokolását, amelyet kinyomnlás előtt

egys««r át akar nézni Darányi 
Kálmán miniszterelnök

Ugyancsak a jövő hét második felében

kezdi meg választó jogi megbeszéléseit 
gróf Bethlen István, aki előbb Darányi 
Kálmán miniszterelnökkel, majd Eck- 

hardt Tiborral
fog tárgyalni.

Bonyodalom a Racionalizálási
Bizottság tartozása bőrűi
A kincstár anyagilag támogatja a bizottságot — 
de nem felel a tartozásáért

Érdekes ügyben hozott Ítéletet szombaton 
Cdspár Mózes dr. törvényszéki biró. A pőr
één Nagy Márton budupesti műépítész volt 
a felperes, az alperes pedig a királyi kincs
tár.

Nagy Márton keresetében előadta, hogy a 
Racionalizálási Bizottságban hosszú időn át 
működött, mint szakbizottsági előadó. A 
bizottság igazgatójának felkérésére vett részt 
a munkában, a földmunkás, kőmlves, kő
faragó és szigetelő munkákra alakult szak
bizottság előadói munkáját végezte és ja
vaslatokat készített. Mikor befejezte műkö
dését, a kereskedelemügyi minisztérium 
Üszleletdlj címén SőO pengőt utalt ki neki. 
Vagy Mártó.i ezt az összeget nem fogadta el, 

arra hivatkozott, hogy nem 350 pengő, 
hanem 14.500 pengő jár neki, csak ez

az összeg áll arányban a bizottság fel
kérésére végzett munkával.

A tárgyaláson a kincstár jogi képviselője 
kereset elutasítását kérte. Védekezésében

nzzal érvelt, hogy a Racionalizálási Bízott*  
ság tartozásaiért a kincstárt semmiféle fe
lelősség nem terheli. A törvényszék elutasí
totta Nagy Márton keresetét és kötelezte, 
hogy fizessen 450 pengő perköltséget. A bí
róság ítélete megállapította, hogy

a kincstár ugyan esetenként támogatóé
ban részesíti a Racionalizálási Bizott
ságot, a bizottság azonban Önálló jogi 

személy

és mint ilyennek a tartozásaiért a kincstárt 
nem terheli kötele-ettség.

n

Közzé tették
Japán négyéves tervét

Toklo, január 0.
A lapok jelentése szerint Konoge herceg, 

miniszterelnök magáévá telte azt a négy
éves tervet, amely, o japán nemzet megrefor
málását tlizte ki céljául. A terv főbb pontjai 
i következők:

l^elkl megújhodás, a nevelésügy újjá*  
szervezése,

negszildrditdsa annak a kivételes helyzet
iek, melyet Japán mint a Távol-Kelet stabi

lizáló hatalma elfoglal, az ipar racionalizá 
ásóval a .nemzeti termelés fokozása, hogy

Hymódon megfelelhessenek a nemzetvéde
lem fokozott igényeinek,

a pénzügyi és szociális terhek helye
sebb és ujabb elosztása a kiskereskede
lem és a kisipar, valamint a nemzeti 
áldozatkészség szellemének megerőaltéee 

érdekében.
A lapok hangsúlyozzák, hogy a hadsereg 

már régóta követeli e program megvalósítá
sát. A program közzétételéből arra követ
keztetnek, hogy Konove herceg minden el
lentétes híreszteléssel szemben, még sokáig 
szándékozik hatalmon maradni.

Árverezik a Sellő-szállodát,
amely a nagy valutasibolásból épült

Érdekes eseménye van annak a nagy
szabású valulasibolúsnak, amelynek Fenyő 
Zoltán, a balalonföldvári .Sd/d-srádoda tu
lajdonosa állott a középpontjában. Fenyő
nek évekkel ezelőtt Abbáziában volt szálló- 
’ája. Miutón azt értékesítette, Magyaror

szágon telepedett le és engedélyt kért, hogy
Balatonföldváron nagy luxushotelt épít

hessen 
at abbnzial hotel vételárából. A Nemzeti 
Bank megadta az engedélyt a balatoni ho- 
lelépilés pénzügyi tranzakciójának lebo
nyolítására. Balatonföldváron megindult az 
építkezés és már lelő alatt volt a négveme- 
’eles Se//ő-szálloda, amikor feljelentés ér
kezett a valutafígyészséghet: Fenyő Zoltán 
•s több pesti tőzsdén a valutarendclet kiját
szásával

nagysza’ásu valutaslbolásra és zárolt 
pengőfclszabadllásra használta fel a 

szállóépitkezésl.
Fenyőt letartóztatták, bíróság elé állították 
s másfélévi börtönre ítélték. A Kúria pár

Rég volt
Ilyen jé hó !
Érdeme*  alt ós rödllt venni

Bergsmannxi 
lznhclla-lér (f. (aMagyai HOnhStnAJ) 
(íavittnokAr1, Zan:ntn.U»£n ciki! I d U n k!I

nappal ezelőtt jogerőre emelte ezt az Ítéle
tet.

Amikor a Séftó-szálloda építkezése meg 
kezdődőit, a vállalkozók

több pénzintézettől hetvenezer pengő 
kölcsönt vetlek fel.

A kölcsönt folyósító bankok mindezidcig 
ntm kapták meg pénzüket. A szállodát 
ucgnvilni nem tehetőit, meri a Scllő-hoioll 

bűnjelként lefoglalták. Most, hogy n bűn 
ügy lezárult.

a hitelező pénzintézetek árverést kér
tek ■ szálló-társ. Az árverést cl is ren

delték és e héten tartják meg. I

Hogy ki lesz a vevő és milyen sors vár a 
•Sc/fő-szállodára, az majd az árverés után 
ög kiderülni.
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Micescu románkülügymimsztei 
vasárnap átutazott Budapesten 
ésnyilatkozotta Hétfűi Naplónak

Vasárnap hajnalban, közei háromnegyed- 
’órás késéssel, fi óra 20 perc helyett csak hét 
óra előtt néhány perccel robogott be a ke
leti pályaudvar üvegteteje alá az Orient- 
expressz. Ennek a szerelvénynek egyik 
hálókocsijában utazott

Istrate Micescu, Románia uj külügymi
nisztere, aki Bukarestből Prágába megy 
és Igy vasárnap kora reggel utbaejtette 

a magyar fővárost.
A keleti pályaudvaron természetesen nem 

fogadták hivatalosan a Budapesten átutazó 
román külügyminisztert, de azért kijött a 
pályaudvarra Bossy budapesti román kö
vet, Balta követségi sajtóattasé, továbbá a 
budapesti román követség vezetősége. Bossy 
követ és Balta sajtóattasé, miután megállt 
a vonat, azonnal felsietett a miniszter háló
kocsijába. majd néhány perc múlva Mices- 
cuval együtt jelentek meg a kocsi ajtajánál.

Érdekes jelenség Románia uj külügymi
nisztere.

Szikár, kopaszodó, ötvennégyéves férfi, 
hegyes szakállt visel. Tipikus Jogász

fej.
Valóban jogász Is, ügyvéd volt mostanáig, 
még pedig Románia egyik legkeresettebb 
ügyvédje és a bukaresti ügyvédi kamara el
nöke. Kevesen tudják róla, hogy gyermek
kotlában

játszótársa és iskolatáraa volt — Tltu- 
lcscunak.

Még hét óra sincs, de már teljesen felöl
tözött. Érdeklődve néz körül a pályaudvar 
perronján, majd leszáll és Bossy követ, va
lamint Balta sajlóattasé társaságában fel és 
alá sétál a hideg téli hajnalon a vasúti sinek 
közölt.

A várakozó budapesti hírlapírók bemu
tatkoztak Istrate Micescu külügyminiszter
nek a pályaudvar perronján. Az államférfi 
Igen barátságos, közvetlen modorú embjjr. 
Á jellegzetes diplomata-zárkózottságból 
semmi sincs benne. Szívesen beszélget né
hány szót.

Érdeklődünk utjának programjáról.

— Prágába megyek — feleli —, ahol

Hodzsa miniszterelnök úrral éa Krofta 
külügyminiszter úrral folytatok tár

gyalásokat.
Felkérjük, hogy nyilatkozzék at uj ro

mán kormány külpolitikájáról. Elhárító 
mosollyal felel:

— Kérem, most nem nyilatkozhatom ér
demileg. Rövid idő múlva azonban,

amikor visszafelé Jövök Prágából, 
ugyancsak Budapesten át, szívesen nyi
latkozom érdemben az aktuális problé
mákról a magyar sajtó képviselői előtt.
A további kérdésre a következőket vála

szolja a román külügyminiszter:
— Készen van már a prágai tárgyalá
sokat követő programom is: Belgrádba 
és Genfbe utazom, Bukarestbe csak két

hét múlva térek vissza.
Az Orlent-expressz már indulásra készen 

áll. Alig negyedórát vesztegelt a keleti pá
lyaudvaron, mert be kell hoznia a késést. 
Micescu külügyminiszter elbúcsúzik a buda
pesti román követtől és sajtóattasétól, vala
mint a magyar hírlapíróktól. Gyorsan fel
száll a hálókocsiba.

Egy perc múlva már kirobog a pálya
udvarról a keleti expdessz.

Prága. J anuár 9-
Istrate Micescu román külügyminiszter 

egynapos hivatalos látogatásra vasárnap 
délután

megérkezett a cseh fővárosba.
A külügyminiszter feleségével együtt jött 

Prágába. Elkísérte őt útjára a román kül
ügyminisztérium elnöki osztályának főtiszt
viselője is.

Pozsonyban az elhangzott üdvözlő be
szédre válaszolva Micescu külügyminiszter

örömét fejezte ki afölött, hogy Prágá
ban alkalma lesz személyes érintkezés
be lépni a csehszlovák kormányzat ve

zető államférflalval.
Azért Jött Csehszlovákiába — mondotta 
Micescu —, hogy a két ország között fenn
álló baráti kapcsolatokat még jobban ki- 
mélyítheti.

mlncöt sielőt részesítettek elsősegélyben.
Az elfogott fiatalembereket elöálitották a 

főkapitányságra, itt igazoltatták őket. Az 
előállítottak között van Szilcs Lajos fehér- 
nemüszabó, Körtvélyesi János mészáros, 
Kecskeméti József gépész. Bánhegyi László 
István magántisztviselő, az egyik nyilaslap 
szerkesztője, Adóm Viktor artista. Fazekas 
Imre péksegéd, Posch János hentes, Mu
zsik Ferenc napszámos, Delit Gábor segéd
munkás, Wockbauer Viktor magántisztvi
selő, Kalmar Béla szabó, Légi József vil
lanyszerelő és Ifj. Metzger Ágoston.

Az előállítottak azt hangoztatják, hogy 
a verekedésnek semmiféle politikai éle nem 
volt, sétálni indultak a Svábhegyre és n 
síelők kötöttek beléjük. Metzger Ágoston 
pedig, akinek a családja majdnem minden 
nyilasvcrekcdésnél szerepel, azt mondotta, 
hogy telkük van a Svábhegyen és a sielők 
átjárnak rajta, annak ellenére, hogy az 
megánterület.

Többször figyelmeztette őket, a figyelmez
tetés nem használt és ezen annyira felbő
szült, hogy a síelőkre támadt.

Az előállítottakat magánosok elleni erő
szak elmén

őrizetbe vették.
A tizenhárom előállítotton kívül még egy 
tizennegyedik fiatalembert Is bevittek a 
rendőrsé-gre. A fiatalembert a rendőr Igazol
tatni akarta a Svábhegyen, mire az mellbe
ütötte az Igazoltató rendőrt öt szintén őri
zetbe vették, megállapították, hogy Kohn 
Tibor 21 éves magántisztviselő.

A verekedő fiatalemberek egyrészét a 
rendőrök a fogaskerekű vasúton szállították 
le a Normafától. A verekedés híre ugylát- 
szik már elterjedhetett, mert

a fogaskerekű végállomásánál nagyobb 
tömeg várta a fiatalembereket, akiket 

meg akartak verni,
a rendőrök oszlatták szét a tömeget.

A verekedés ügyében a rendőrség foly
tatja a nyomozást.

TAVASZI 
UTAZÁSOK 
a FÖLDKÖZI TENGEREN 

tengeri tinuuta- 
val él sportfedél- 

■Ceneral 
sösael 
nluüf

Floridába és az 
Egyesült Államokba 

a világhírű «Bremen«. >Euröpa« 
ti a •Columbun óriisgótöiökkel 

Ceylonba és a 
Távol Keletre
* •Scharnhorsn. >Potsdam*  éi a 
•Cnelsenau*  tróp. gyorigéiciékkel

A Kanári szigetekre 
és Madeirára 
ai •Arucasr. >Orotava>
■ Emi*  gyUmölcMtálllti

RéuleiM lálékoi'atAval erőijei
HOROOEUISCHER LLOYD 8REMER

A. szociáldemokrata párt 
vasárnapi értekezletén 
élesen állást foglalt 
a választójogi javaslat ellen

Véres támadás
a svábhegyi sielők ellen
40 sebesült, 14 előállítás

Éretlen fiatalemberek csoportja véres, 
vad verekedést rendezett vasárnap délben a 
Svábhegyen. Délben két óra tájban az 
Anna-kápolna és a Normafa közötti útvo
nalon az erdőből harminc-negyven főből 
álló szervezett társaság bukkant elő. Négyes 
sorokban tartottak a lejtő felé, ahol a va
sárnapi kirándulók százai síeltek, nagyré
szük nő és gyermek. A sportolók gyanútla
nul fogadták a közeledőket, ügyet sem ve
tetlek rájuk, azt hitték, hogy vasárnapi ki
rándulók, akik a síelőket jöttek el meg
nézni s a normafai menedékház felé tarta
nak. Alig ért a csapat a síelők közelébe, 
vezényszóra botok, bokszerek kerültek elő 
és a csoport orditozás közben

a síelőkre vetette magát.
Nagy pánik támadt.

A verekedők kurjantásai közé
segélykiáltások vegyültek, a nők sikol
toztuk. A gyermekek menekültek, sokan 
a mcnetlékház felé szaladtuk, hogy se
gítséget kérjenek. Pillanatok múlva 
vérző és jajgató sebesültek hevertek a 

havon.
A jól szervezett társaság a sível, sítalpakkal 
nehezen mozgó sportolókat egymásután 
lökték fel s a tehetetlenül földön vergődő 
embereket agyba-föbc verték. Összetört sí
talpak, sibotok ós vérzötagu emberek ma
radtak már csak pár perc múlva az Anna- 
kápolna közelében,

a verekedők tovább nyomultak a Nor
mafa felé.

'Az első ijedtségből felocsúdtak a sielők, so
kan lecsatolják a nehéz sítalpakat és ellen
támadásra mentek át. Vad dulakodás

valóságos csata támadt.

A fiatalemberek a váratlan ellenállásra meg 
futottak. A Normafa fölötti erdő felé mene 
kőitek, sarkukban az üldöző síelőkkel.

Időközben a normafai menedékhá? tele
fonon értesítette a főkapitányságot s a kör
nyező örszobákat.

Rendőri segítség érkezett a csatatérré 
vált behavazott kirándulóhelyre.

Tiz rendőr a verekedés színhelyére érkezett 
és a sielők segítségével a verekedést provo
káló csapat tagjai közül tizenhármat elfo
gott.

A fiatalembereket bevitték a menedékház
ba s itt őrizték őket addig, mig a főkapi 
tányságról a rendőri riadóautó megérkezett.

Mig a Svábhegy lejtőjén a hajsza folyt, a 
mentők is akcióba léptek.

A Normafánál állomásozó mentőőrség 
kicsinek bizonyult a sebesültek bekö- 

tűzésére.

A központi mentőőrségről Ruszwurm főor
vos vezetésével külön megerősítés érkezett. 
A normafai menedékházban rögtönzött kö
tözőhelyre egymásután hozták be a vereke
dés legsúlyosabb sérült leit. Fenyvesi Ervin 
20 éves magántisztviselőt, Fenyő György 2fi 
éves cipőkercskedőt, Deutsch István 32 éves 
villanyszerelőt, Szőke Béla 32 éves éksze
részt és Goldstein László 25 éves kereskedő
segédet. Mindnyájan a fejükön szenvedtek 
súlyos sérülést, minden valószínűleg boxer- 
rel vagy ólmosboltnl verték őket agybafőbe. 
Goldstein László kivételével

a négy sérültet sulyos állapotban vitték
■ mentők az UJ Szent János-kórliázba,

Goldstein Lászlót pedig, akinek állapota 
könnyebb, a lakására szállították.

Ezenkívül még a mentők harminc-har-

A szociáldemokrata párt vasárnap dél
előtt a kormány választójogi Javaslata ügyé
ben értekezletei tartott, amelyen a pártnak 
a választójogi probléma elméleti kérdései
ben jártas vezetői és a választási eljárás 
gyakorlati kérdéseivel hivatalból foglalkozó 
funkcionáriusai vettek részt, mintegy ötve- 
nen.

Az ankéton Farkas István országgyűlési 
képviselő elnökölt és Büehler József főtit
kár ismertette a kormány választójogi ja
vaslatát. Rámutatott a javaslatnak arra a 
rendelkezéseire, amelyekkel a titkosság be
vezetése ellenében,

a választójog feltételeinek különböző 
szigorításai utján egymillió eddigi vá
lasztót akarnak szavazati joguktól meg

fosztani.
Egyoldalii pártérdekeket szolgáló kétségbe
esett intézkedésnek minősítette a két vá
lasztási rendszer: az egyénenkénti kerületi

„Hol a boldogság mostanában"...?
* barátságos meleg METROPOLE...
SZEGEDI FARKAS JÓSKA 
ÉDES.BÚB CIGÁNYZENÉJE TÁNC BODNÁR PIRI ÉNEKE 

A VIRANYJAZZ ÉLÉN

és a megyei lajstromos választás össze \ egy 1- 
lését és az ezen felépülő nyílt pluralitást.

Élesen kikelt Büehler az ellen, hogy] 
mindazok, akiket politikai bűntett címen 
elítéltek, soha többé és akik ellen sajtó ut
ján elkövetett rágalmazás vétsége elmén 
hoztak ítéletet, tíz évig nem választhatók 
képviselőkké.

Ilyenformán politikai üldözésekkel 
mindenkit meg lehet fosztani aktív 

váluszté> jogától
— mondotta Büehler.

Több felszólalás után fiz bizottságot 
választott az ankét

azzal, hogy ezek a bizottságok záros határ
időn belül a választójogi törvény fa vaslat 
különböző rendelkezéseit külön-külön fel
dolgozzák és azokra nézve a szociáldemok
rata párt vezetőségének — a párt követelé
seit is magában foglaló — előterjesztést te
gyenek.

----------- MIT

Budapesti kőműves pere
a szovjet ellen a hágai 
nemzetközi bíróságon

Nem mindennapi érdekességü pert indí
tott Krcpcta Sándor budapesti kőműves a 
szovjet-orosz tanácsköztársaság ellen. A 
perben rokkantdijának folyósítását követeli 
A keresetlevelet Sternbcry Sándor dr. ügy
védje utján a hágni Nemzetközi Bíróságnál 
nyújtotta be. Keresetében elmondotta, hogy 
1927-ben Moszkvába költözött, műnkét ka
pott és szépen keresett. Esti tanfolyamokon 
a moszkvai műegyetem építészmérnöki sza
kát elvégezte. Később családot alapított, 
gyermekei születtek, pár évvel ezelőtt abba 
kellett hagynia a munkát, az egyik épitke 
zésnél

szerencsétlenül járt,
súlyosan megsérült, hónapokig kezelték

kórházban. Gyógyulása után rokkantnak 
yilvánitották és az. oltani munkásbiztosltó 

'tavi 800 rubel rokkantdijat folyósított neki.
Ebből a pénzből nem tudott megélni és 

hazaköltözött Budapestre.
Ettől kezdve a bécsi szovjetkövetségen havi 
100 schillingct kapott Később, mikor Ma
gyarország és Szovjct-Oroszország közölt 
diplomáciai kapcsolat létesült,

a budapesti orosz követségtől kapott 
havi 80 dollárt.

Ezelőtt egy hónappal minden indokolás nél
kül besziinteték n pénzek kiutalását. Most 
i nemzetközi bíróság utján akarja jogait ér
vényesíteni a szovjettel szemben.



I.
Behuitfntgg h Ciano látogatása nemcsak 

VllágpjélUlkui szenzáció, hanem at előkelő 
társasági események egész torát Is jelenti. 
Htján délben a kormányzó vlllásreggelit ad 
• vendégek tiszteletére Jelen lettnek a kor
én óiig hígjai, a koronnórók, a fel tó hát fi a 
HffuHselöház elnökei, a honvédség fő parancs
noka, valamint at alatt ét osztrák kávét Is. 
Este Darányi Kálmán a Sándor-palotában 
vacsorát rendet, utána fogadót lett, amelyre 
700 vendéget hívtok meg. Kedden délben a 
Tlaar-Baarenfets oittrák követ rendet ebé
det, míg ette Kónya Kálmán ad vacsorát a 
IbelOgytnínltztfrhim dísztermében. Ezt a va
csorát Is fogadás követi Szerdán délben a 
vendégek Vltegrádon vadásznak, este disz- 
előadás len nz Operahátban. Előadás után 
etlcbéd Da Vinci olatt követnél, ma/d a 
'földl előkelőségek Darányi Kálmánnal 
aga fitt résztvesznek at Ausztrla-bálon. At 
előkelő társaságokban nagy a készülődés: lég- 
kihmhdosabb becsiét szerint IMI pompát es
télyi ruha készült a káprázatosán elegáns 
Ünnepségekre.

n.
Esrtrrhdzg Ferenc, a falai, muzsikus-gróf 

„Szerelmi slevél" című dal játékát, amelyet a 
budapesti Opera mutatott be, műsorára tüsle 
4 stockholmi opera.

tn.
’A világutazó Feled Pál festőművfss, a t6t- 

tobogdsn afrlk'd képek mestere Budapesten 
van, vasárnap nyílik meg kollektív kiállítása 
a Millerem Kosruth Lajos-utcal helyiségé
ben Bucsukidllltds lest: utána újabb eroti
kus vidékre, ezúttal Délamertkdba megy 
anyag után. TV.

Kft feltűnően ttép, elegáns fi fiatal angol 
Ikerldny érkezett Budapestre: az egyik szép 
Iker, Tomp, Murát! Lilinél, a másik, Joan 
pedig Bary Zoltán ügyészségi ölelnék csa
ládfánál vendégeskedik. Murát! Lili ét Bary 
ölel nők két Ikerldnya londoni tartózkodásuk 
alatt Ismerkedtek meg a fiatal angol hői- 
■gyekkel. Angliában most divat, hogy url- 
lányok (természetesen fizetés nélkül) mint 
vendég-barátnők külföldi Ismerősökhöz 
utaznak és vendégeskedés fejében angolul 
társalognak a vendéglátókkal. így került 
Budapestre a kit szép angol ikerleány,

V.
Budapest legfrissebb autőtnlafdonosa is 

úrvezetője a fiatal Tlsta József gróf, Tisza 
István unokája, aki most kapott autót.

VI.
Két érdekes amerikai magyar vendég ér

kezését jelentették Néhány nap múlva haza
jön egyhónapos látogatásra Király Kató, 
Kosterlltz Hermán filmrendező felesége, Solti 
Hermin leánya. A kővetkező vendég pedig 
nem más, mint Gaál Franci. Hollywoodi szo
kások tterint egg-tgy nagy film befejezése 
után szabadságol kapnak a primadonnák. 
Gaál Franci Is hazajön egy kicsit körülnézni 
az urával, Dajkovlch Ferenccel együtt.

VII.
Huszár Máriát, Huszár Tibor felsőházi tag 

leányát el legyezte llunkár Dénes, Hunkár 
Béla nyugalmazott főispán és Melczer Lilla 
országgyűlési képviselőnő fia.

Vili.
Vasárnap, 1fi-dn fejezi be budapesti ven

dégszereplésit Alpár Őitta. Addigra pontosan 
ót külföldi szinházdirektor érkezik Buda
pestre, hogy tárgyaljanak vele. Alpár Gitta 
szombaton este az egyik dunaparll szálló 
különtermében kis estélyt rendes a külföldi 
vendégek tiszteletére,

IX.
.4 Magyar írónők Köre szerdán a Fészek

ben közgyűlést tart, amelyen elnökké vá
lasztja gróf Eszterhdzy Mörlcnét.

X.
Bűbájos színésznőnk hajnalban a Ferenc 

Jázsef féren kissé bizonytalanul „vezetgette" 
vadonatui autóját. A szigorú rendőrbácsi 
meg is állította és fejcsóválva mondotta:

— Ejnye, kérem, logy adhattak vezetői 
Igazolványt valakinek, aki ennyire nem ért 
a veretéshezf

— Nem Is adtak ám, biztos url — csicse
regte vissza kfttigbeettő öngyilkos naivitás
sal az aszfalt legfrissebb réme ..,

Kissé megkésve, de nem későn, ezer pen
gőt hozott a posta Amerikából Joe Pallérnak 
egyik budapesti barátjának a elméit. Paster- 
nak arra kérte, hogy 100—100 pengőt adjon 
át Hz rászoruló budapesti jóemberének, új
évi jóklvántdy-megválldt fejében.

nud.pwrt, l»M jannlr

„öltik b.t.lni,, .onkí-kenyerüket.
E.t kopiroííák lo hölgyeim. 

csináljanak divatot...
(Dr. Dévainé Erdős Büske.)

♦
Bál. estfly, elegáns összejövetelre kis é» nagy 

estélyi ruha alá csakis speciális m-lltartós 
kombinét, égési fűzöl lehet felvenni, - külö
nösen a kicsit erősebb hölgyeknek. A kgszen- 
zációsabb speciális fűző- és melltartóflzlel a 
Teréz-körut 30 sz. a. lévő DAMA fehérnemű 
szalon. Elegáns, olcsó, finom.

RAKTÉR f Aggylsten Lépcsős szomszéd 
Forró téjjával melegített beszkár kalóz le
gyek ebbe ■ farkasordíttó hidegbe, ha ma
guk nem Pesten vótak megen.

ÖRZSI: De vótunk bizony.
RAKTÉR: Most nem rőzsög as a tömén

telen nép az úccán, igaz-e? Hanem odabuj- 
nak ott lm n a meleg kálha mellé.

LEPCSES: Ebbfll Is ládgik, hogy minő 
marha a poRtikáhozI Iszen a pestieknek 
nincs meleg kálhájuk.

RAKTÉR: Hinnye a szenvedésül Oszt 
mér nincs?

LEPCSES: A fa-egykéz miatt
RAKTÉR: Fa-egykéz? Hát ammeg ml a 

ménkű?
LEPCSES: Nem ménkű as hájjá, csak 

azér téveszti össze, mer a ménkűvel ele
gyessen szokták emlegetni.

RAKTÉR: Samu legyen a böcsületes ne
vem, ha értem.

LEPCSES: Figyejjen Idei A kórmány ki
vette az izrajliték kezlbül a fa-seftülést. 
oszt beletette a rendes Arja fa-kézbe.

RAKTÉR: No, ezér csak dicsérhetem 
Darányi apánk nagyrabecsölt fejit.

LEPCSES: Hát a pestiek Is Igen szeret 
nék dicsérni, de nem tuggyák, mer fáznak 
Mer a fa-kéz addlg-addlg pekulátt, mig 
kisüt, hogy kéz az van, de fa, az nincs.

BAKTER: Tán as a hiba, hogy csak egy
két a fakéz.

ORZSI: Kettő Is akad ott, de az a baj, 
hogy fej le van.

LEPCSES: A fa-fej.
BAKTER: Nem értem az egésszet.
LEPCSES: Hát hallgasson ide. Eccer az 

a Sámllnyúzó Czobák Antal elkűlte a fiját 
tdrelőszerér. mer otthun a csalárd megfa- 
gyóba vót. Lelkire kötötte, hogy Igen nyár- 
galvást járjon. Egyik kezibe adott három 
pengőt, hogy azér hozzán fát, a másikba Is 
három pengőt, hogy azér meg hozzon sze
net. No, a gyerek elfutott, de félóra múlva 
vlsszngyfllt s mekkérdezte: — „Idesapám, 
elfelejtettem at úton, melllk három pengő 
iér hozzak szenet, a Jobbikér, vagy a ba 
llkér?"

Helyszíni közvetítés a síelő Mátrából
Kékeslejtő, január hava

Nagyszerű hó, kitűnő terep. A friss 
téli levegőn rózsásra pirult arcú asz*  
szony*,  férfi-, gyermeksereg száguld 
le vidám hangulatban Kékesről Mátra
házáig.

Gyönyörű képi A slkosztűmök pazar 
tarkasága. A legtöbb elegáns síelő 
hölgy fején babos, rózsás, mintás 
fejkednő. Elől, áll alatt bekötve, á la 
Dela Lipinskaja.

A sikosatümök pedig a legválto
zatosabbak. Itt azután nincs meg
kötöttség, as egyéni ízlés itt tökéle
tesen érvényesül. Fontos a feltűnő 
színek harmóniája. Mennél több és 
különbözőbb szín van a sikosztümön 
— Ízlésesen — összekombinálva, annál 
nagyobb a kosztüm sikere.

Csodaszépek a fehér kosztümök 
vörös vagy más szinü pulloverrel és 
ugyanilyen, mondjuk vörös rózsás, 
vagy babos fejkendővel, piros meleg 
zoknival és keztyflvel. Láttunk szürke 
flanellkosztűmöt méregzöld düftin
mellénnyel összekombinálva, amely
nek ujjai ugyancsak szürke flanell- 
bűl készültek. Ehhez szürke sildcs 
sapkát is viseltek kendő helyett. 
Nagyon frappánsan hatott egyik hölgy 
drapp börberi-kosztümje barna bőr 
hátréssael, gombokkal és övvel. Meg
dicsérjük azután azt a feltűnően 
csinos, remek Ízléssel összeállított si- 
dresszt, amelyet egy szőke kislány 
viselt : fekete posztóból, fehér apró
rózsás pulloverrel, magas nyakkal, 
ugyanilyen rózsás kendővel, piros széles 
gyapjú övvel, zoknival és keztyüvcl.

Ha a sok fehér hó nem vakított 
ve'na, a sitoilettek luxusától biztosan 
elhomályosult volna szeműnk. S mégis 
bevalljuk, b'\y nekünk mécsem a 
pompásabbnál pompásabb sidrossaek 
tetszettek a legjobban bane,m a 
cseppnyi „apróJószAg"-ok, akik mit-

ÖRZSI: ö, hogy a fényé tutulla kll
BAKTER: Oszt azontúl mi újság Pesten?
ÖRZSI: Igen nagy öröm van a Klájn Tóni 

miatt. Hogy ü lelt a bonyhádi képviseilő.
LEPCSES: Pedig a sváb uszittók Igen 

kötötték az ehet ■ karóhoz.
ÖRZSI: Oszt a vlgin még a kétezer peng/' 

•vadéktyuk Is elveszett.
BAKTER: Ml az nékik? Ha at fl zsebük 

bili kérő ne ki a péz, máj jobban ügyelné 
nek rá.

LEPCSES: Erről eszembe jut, hogy eccei 
fötisztelendő úr ment az órszágúton, őszi 
előtte karonfogva ballagott egy gazdaember 
meg at asszonya. Hát eccer csak ulládzik 
valamin összeszórakoztak, mer a gazdaem 
bér nagyhörtelen úgy szájonkanyarította az 
asszonyt, hogy a hátuk mögött járó plébá
nos úr majd hanyaiteset a fölzándorodás 
túl. Persze odasietett hozzájuk s igen szí 
gorújan rászólt a férfiemberre: — „Nini" 
—- aszongya — „hál nem rühellj magát, li
lén Jéziistalan módon képeurottyintani a fé
leségű?!" — „Rosszul beszél főtisztelendő 
úr" — monta az Illető vállát vonítva, — 
„mer nem az én feleségem, hanem a szom 
szédomé".

ÖRZSI: A malomkerék gurujjon a tyuk 
síemire, az ollan csöndőrfárasztó betyár- 
nnkl — Oszt gyerünk aptya.

BAKTER: Csak még eggyet: mit szól 
Lcpcses szomszéd, hogy at ángolok ráűzen- 
lek a románokra: tárcsák be a kisebbségi 
szerződést?

ÖRZSI: Kicsit sokára jutott eszibe az An
goloknak.

BAKTER: Jót tesz az azér most is.
LEPCSES: Tavai télen Bélgyúró Kudar 

Pál sógor beszekerezett a városba. A kocs
mánál fölkéreckedett a szekérre az a Hátul- 
stembe Balog Józsi is. Hát eccer csak Ilá- 
tulszembe igen elcsodálkozva észleli, hogy 
a sógor letér a jó útrul s egy igen göcsör- 
tős, lélekropogtató dülőútra hajt be. — 
„Hinnye csak" — szólt mérgessen —, „mér 
nem mentünk tovább a jó úton?" — „Or
vosságot vettem be" — magyarázta Bél- 
gvúró. — „oszt most Jutott eszembe, hogy 
eifelejtettem fölrázni". — No Isten álgya.

sem törődve a divattal, egyszerű 
színes mackójukban öklömnyi sítal
pakon csúszkáltak a lejtős telepen 
és nem féltve alakjua karcsúságát, 
még síelés közben ia jóízűen máj-

Minden hátén 
ulra nyerhet

uj szenzációs

keresztrejluény- 
uepsenyunkön

A részletes feltételeket 
jövő héten közöljük

Nagytakarítás 
Budapest szerelmi 
alvilágában

A főkapitányságon vasárnap letartóztnt- 
lák Vargha Jánosné született Pakfor Mária 
varrónőt és Vámos Bvláné született Léiét 
Szidónia baromfikereskedőnőt, akinek a 
lakásán ellopták egy kereskedő ékszereit.

Az ellopott drágaságok megkerültek, a 
rendőrség azonban ezzel még nem fejezte 
bt munkáját. A közeli napokban 

bizalmas értekezlet lesz, 
amelyen részt vesznek a főkapitányság ve
zető tisztviselői és az erkftlcsrendészeti ősz- 
lály vezetői. Az értekezleten megbeszélik, 
hogy milyen módon tisztítsák meg Buda
pestet a szerelmi alvilág elburjánzott szeny- 
nyétől.

Ellárny Sándor főkapitány azlrorn és 
erélyes Intézkedésekkel lecsapoltatja a 

szerelmi alvilág fertőjét 
és megtisztítja Budapestet az ebben a kör
ben mozgó kétes egzisztenciáktól.

— Gázfflzötanfolyamok Budán. Január hó
napban Budán • következő gAzfőrötantoiva- 
mok nyílnak meg: 1 Kezdők rís-ére: Január 
10-étől minden hétfőn és csütörtökön délután
5— 8-ig. Tananyag az egyszerű polRárl konyha 
ételeinek elkészítése (levesek húsok, főzelékek, 
tészták). A gáztűzhely helyes és gazdaságos 
használati. 2. Haladók részére: Január 11 é|ö| 
minden kedden és pénteken délelőtt 10—t tg. 
Tananyag a finom francia konyha ételeinek el*  
készyése. tálalás, díszítés E két tanfolvam
6— ft hétig tart, tandíj anyagmegtérltéssel 
együtt 20 pengő 3 Különlegességi tanfolyam: 
Január 1!-étöl minden kedden és pénteken 
délután 5—8-lg. Bemutatásra kerülnek: meleg 
és hideg előételek, halételek, aszpikkésíftés, 
díszítés, angol és magyar pecsenyék, torták, 
sütemények készítése, díszítése, fondant. gu- 
zok, parfék és különböző itatok készítése A 
tanfolyam négy hétig tart, tandíj anyagmeg
térítéssel együtt 12 pengő. 4. Cukorbetegek 
tanfolyama- Január 13-álól minden szerdán 
délután 5—8-ig hat héten ét. A diabetikus 
gázfőzőtanfolyamon bemutatásra kerülnek • 
cukorbetegek étrendjének összeállítása, elké
szítése, diabetikus sütemények, különféle tész
ták készítése Kalória, stb. számítás. Tandíj 
anvngmegtérít''ssel együtt t2 nengő Belrat’si 
díj egyik tanfolyamra sincs. Beiratkozni lehet 
naponként délután 6— 7 ig a Volt Iskolatársnők 
Szövetségében (II. kér., Batthány ucca 8. sz. 
alatti polgári leányiskolában).

— Sovány lett a kövér, mert veszélytelen kurdi 
tartott. Naponta reggel éhgyomorra 3 deci lan
gyos Mira glaubersós gyógyvizet ivott, mely fo
kozza a zsirelégést, csökkenti a táplálék ki
használását és igy nem gyarapszik ■ testsúly.
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Öngyilkos lett a székes
fehérvári rablógyilkos 
édesapja

Csapody Sándor sorsáról ma dönt a vizsgálóbíró
Székesfehérvár. jan. 9.

CA Ifit főt Napló tudósítóidnak telefón- 
'Jelentése.) A székesfehérvári rémd rá inának 
megrázóan tragikus, döbbenetes uj eseménye 
van:

Idősebb Arany Gyula, a rablógyilkos 
Ifjabb Arany Gyula édesapja, vasárnap 
öngyilkosságot kísérelt meg és hozzátar
tozói csak az utolsó pillanatban men

tették meg
az életnek a tragikussorsu, elkeseredett öreg 
urat.

Aranyék szerény, külvárosi kétszobás la
kásban laknak a székesrehérvári Kert-utcá
ban. Idősebb Arany Gyulának valamikor jó- 
menetelil filszerűzletf volt, évtizedek óta 
közbecsiilésben élt famíliájával etrvütt Szé- 
kcsfehérváron. Négy gyermeke közül a leg
idősebb fia tanárjelölt, leánvn tanítónő, n 
harmadik gyermek a bflnbeesett Arany 
Gyula, a legkisebb flu pedig most nyolcadik 
gimnazista. Amikor a szörnyű bűncselek
mény kiderült.

Inkább részvéttel, mint avűlölctlel for
dultak a székesfehérváriak az Arany

család felé,
mert lói tudták, hogy a fiatal Arany Gyula 
annyi keserűséget, bánatot okozott már szü
leinek. Tudták a székesfehérváriak. hoTv a 
firtat ember könnyelműsége, nyomasztó adós
ságai és pénzzavarai járultak hozzá ahhoz 
Is, hogy édesapja tönkrement. Az apa

nem tudta megtagadni ■ fia kéréseit, 
egyre nagyobb összeget adott neki, 
egyre gyakrabban fizette ki helyette 

adósságait
és mindez végül is arra vezetett, hogv az 
üzlet tönkrement és Arany Gyula nehéz 
anyagi helyzetbe jutott.

A gyilkosság kipattanása után az Aranv- 
esalád tagjai nem mutatkoztak többé a vá- 
ro’ban. Úgyszólván ki sem mozdultak laká
sukból. Egyszer-készer látták csak az Arany
család torijait, amint kisirt szemmel, sápadt 
arccal mentek be egy szomszédos boltba, 
azután hazasiettek.

flz Aranw-család 
tragédiája

A közvetlen hozzátartozók, a szomszédok 
azonban jól tudták, ml történt a gyilkosság 
elölt és a gyilkosság óta Aranvéknál. Ami
kor a kert-utcai kislakásba híre érkezett, 
hogv Aranv Gyulát rablógyilkosság gyanúja 
miatt letartóztatták,

édesanyja lrle*rohnmot  kapott, eszmélet
lenül esett össze. Azóta Is ágyban fekvő 

súlyos bele.*  az Idős asszony 
és az nnát is mélyen megdöbbentette, rend
kívül elkeserítette a szörnyű hir.

Amikor tudomást szerzett róla, könnyes 
szemekkel, izgalomtól reszkető hangon je
lentette ki:

— I!a Ide‘éhen tudtam volna mit csi
nált az n flu, nem vártam volna meg, 
míg rendőrkézre kerül, én végeztem 

volna vele, aztán magammal...
Az Arany-család kert-utcai kis lakásában 

vnsárnan megráz.óan tragikus események 
tcrt'ntek. Idősebb Arany Gyula reggel be- 
zá"kózott a nappali szobába, míg gyermekei 
a I c'e^en fekvő felesége mellett tartózkod
tak. Az öregvr a bezárt szobában öngyilkos 
ságot követett cl:

felakasztotta magát az ablckkllinrsre. 
Ho”átartozói jóidéig nem sejtettek semmit, 
amikor azonban már az öregur jóidéig a 
szukában volt, kopogtattak nz. nitón. Azután 
hhraést lulíottak a szobából. Betörték nz 
ajtót és ott találták eltorzult arccal az ab- 
lal kilincsen függve idősebb Arany Gyulát. 
A’ egyik flu édesanjút levágta ablnkkilincs- 
rő| n másik flu orvosért rohant. Az orvos 
mv'ú’lnnltolln. hogy Arany Gyuiu eszmélet 
len de m 'g életben van,

ha pár perccel később fedezik fel nz ön- 
gyilkosságot, már megfulladt volna.

Most az egvik szobában a rablógyilkos flu 
na*vl:eteg  éc’esanvja, a másik szobában pe
dig a haláltól megmentett édesapja fekszik.

A letartóztatott flu még nem tudja, mi
lyen szcrcn"sét!ensé*he  döntötte csa
ládját, semmit sem tud apja öngyilkos

aidról, anyja betegségéről, 
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izgalommal virja sorsát az ügyészség fog
házában.

Csapody
a vizsgálóbíró előtt

A rablógyilkos huszesztendős kereskedő
segéd, aki megölte Csapody Erzsébetet — 
mint ismeretes — két nappal ezelőtt súlyo
san vádoló vallomást tett az áldozat öcs- 
csére, Csapody Sándorra. Azt állította, 
hogy a hadirokkant Csapody Sándor, aki 
fővárosi újságok tudósításával foglalkozott, 
bujtotla fel a gyilkosságra. Csapody a leg
nagyobb felháborodással tiltakozott a vád 
ellen, de letartóztatták.

Székesfehérváron nem hisznek Csa
pody bűnösségében.

Kétségtelen, hogy a rablógyilkos vallomása 
egymagában nem bizonyíték Csapody Sán
dor bűnössége mellett. Különben is Arany 
Gyula, mióta letartóztatták, már többször 
is különféle módon vallott. A jogászok 
hangoztatják is, hogy ilyen főbenjáró bűn
ügyben, amelyben halálos ítélet, vagy élet
fogytiglani /egyház forog kockán, a lettes 
vallomása nem elegendő bizonyíték.

Csapodyt pénteken délben vitték a rend
őrségről az ügyészség fogházába. Farkas 
Zoltán dr. vizsgálóbíró szombaton délben 
kapta meg a bűnügy iratait. Vasárnapig la- 
nulányozla, azután elrendelte, hogy Csa
podyt kisérjék eléje.

Vasárnap délelőtt féltiz tájban fogházör 
kisérte Csapody Sándort a vizsgálóbíróhoz.

Sápadt, beesett arccal, mereven maga 
elé nézve, réveteg tekintettel, lassan,

Tizenegy személyt aiWíah éld 
vasárnap egy nagyszabású lopási
ügyben Harmincötezer peinövel károsították mes 

egyik nagy fővárosi nyoTiíiaváiíaíaíot
A főkapitányság lopási ügyekben dolgozó 

detektivesoportja napokon keresztül nagy 
szabású lopási ügyben folytatott nyomozást, 
amelynek eredményeképpen vasárnap estig

tizenegy személyt állítottak elő a fő
kapitányságra.

Egyik nagy fővárosi nyoindavállalnt nem 
régen az Eötvös-utcába költözött. A gépek 
leszerelése, majd újbóli felállítása és a 
nyomda berendezésének valamint a szer
kesztőségi és kiadóhivatali bútoroknak az 
átszállítása mintegy három hetet vet! 
igénybe. Amikor felállították az uj újság
palotában a rotációs gépeket és a nyomda 
megkezdte a működését, meglepő felfede
zésre jutottak. Kiderült, hogy a betükész 
leiben nagv hiányok vannak, az újabb mo 
’ern betűtípusokból nagymennyiségű betű 
hiányzik, azonkívül az ólomkészletet is 
megdézsmált’k. Először házivizsgálat indult 
amelynek során megállapítást nyert, hog?

több mint ötezer kllógrnm ólombetű 
tűnt el. amelynek értéke n vállalat ré

szére harmincezer pengőt jelent.
Az ólomkészletből pedig ötezer pengőn felöl’ 
nyersanyag hiányát állapították meg.

Miután a házlvizsgálat nem tudta mcgálla 
pitani a tettesek kilétét, a vállalat a rendőr 
séghéz fordult. A főkapitányság lopási cső 
portjának a legügyesebb detektivjei nyo 
mozink naookon keresztül, mire vasárnap 
reggelre jelentették a bűnügyi osztály veze 
tőiének, hogy eredményre jutottak és 

tudják mór ■ tettesek személyét.
A detektívek megállapítása szerint a húr 
colkodás alatt

a szállítom nkások és tlbb nyomdai 
alkalmazóit összejátszva követték cl a 

nagyszabású lopást.
Az első napokon ötven-száz kiló súlyú be 
tűt loplak cl, később azután már volt olyan 
nap, amikor 1000—1500 kilogramm belül 
és ugyancsak ilyen mennyiségű ólmot lop 
lak el.

A detektívek szombatról vasárnapra vir
radó éjszaka állították elő a gyanúsítottakat 
a főkapitányságra. A legtöbb ük szállító 
munkás van, azonban köztük három nyom
dász és két másik nyomdai alkalmazott is.

RÓZSA ANNIÉ 
ÖSY MARIANNE 
ZSOLT MAGDA

ANSULATCS ÉNEK ESTÉK
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Az Első Magyar $ Részvény-Seríőződe
WKWOS.SÖILét

alűbbl helyeken tarnak úllaodcan frissen csapolva:
BATO LAJOS VENDÉGLŐJE

■ Kény SiUrkéhn II.. Mirftt Urat M. 
BÍRÓ DÉNES SÖRÖZŐJE,

VII!., RJIiAexl-at !l. 
CSÁKÓOI JÁNOS ÉTTERMEI,

Vili.. JAael-utea W.
Folytatólagos BBslemény.

A B»ry típértéko bírni Idénysír — sml*  • készlet tart — palaek»kba lefejtve Is kapható: ktvéMrikban. 
vendéglőkben. fOsrer- és csemegeOiletekben Vidéken óssres raktárosainknál, minden jobb éttereml*n.  

kávéházban é» csemeaefliletben.

fázó'-an lépkedett a fogházőr előtt, 
arcán észre lehetett venni az izgalmat, ame
lyen nz utóbbi napokban átesett.

A vizsgálóbíró délben tizenkettőkor fel
függesztette a kihallgatást és Csapodyl 
visszavittek a fogházba. A vizsgálóbíró ek
kor kijelentette ez újságíróknak, hogy 

délután mór nem folytatja a kihallga
tást és Igy döntés csuk hétfőn délelőttre 

vagy délutánra várható.
A Hétfői Napló tudósítója beszélt Csa

pody védőjével, dr. Nemes József ügyvéd
del. A védő elmondotta, hogy eddig még 
nem beszélt Csapodyual, csak a vizsgáló
bírói döntés után kaphat majd erre en
gedélyt.

A vizsgálóbíró döntése különben nem 
terjedhet ki Csapodynak esetleges szabad
lábra helyezésére. A perrendtartás szerint 
főbenjáró bűnesetnél a vizsgálóbíró csak 
az előzetes letartóztatás fenntartását ren
delheti el, mig

ha a szabadlábra helyezést látná Indo
koltnak, akkor csak Indítványt terjeszt

het a vádtanács elé.
A székesfehérváriak, akiket valósággal 

lázban tart a döbbenetes ügy, valószínűnek 
tartják, Ijogy még ma, hétfőn minden tisz
tázódik Csapody Sándor körül.

Az ellopott betűknek csak egy egész kis- 
részét találták meg az eddigi házkutatások 
során és a nyomozást még a hétfői napon

A magyar szív órz3 líiktaléso 
A magyar dal zengő szárnyalása 
Szinmüvészetíink igaz diadala 
A magyar kultúra lelke

Főszereplők:

Szardán premier

Ez együttvéve 
TÓTH EDE 
pályadi'nyertes 
népszínműve

Rendezte:

Pásztor Bála

■>/

CáDdGITS LAJOS VENDÉGI AJE,
VI.. Klr4!y-ulca 41.

DÉB1USZ JÁNOS NYUUAT1 P.-U. ÉTTERMEI 
VI.. N'yiwti píljsudriT.

DÉNES JÓZSIT DREHER SÖRÖZŐJE, 
Vili.. Jóurl kSrol 4.

Is folytatják. A legtöbb előállított tagadás
ban van, az orgazdáikat sem nevezték meg 
idáig.

A rendőrségen vasárnap egész este és éj
szaka folytak a kihallgatások és valószínű
leg hétfő délre olyan stádiumba jut a nagy
szabású lopási ügy, hogy megtörténnek a le
tartóztatások is.

W IWU

Nyilasok egymás között:

Tilos
egymás gyűléseit 
megzavarni...

Rövid idővel ezelőtt nagy gyűlésen fuzio
náltak az összes mugyarországi nyilas-frakciók. 
Nem sokkal később azonban kiderült, hogy

■ nyilasok között nincs meg ai egység fa 
■a egyes pártok Ismét szélszukudtak.

Éltől kezdve a magyarországi náci-frakciók 
hívei eljártak egymás üléseire s ott

botrányokat rendeztek.
A legutóbbi időben már annyira elfajultak a 
dolgok, hogy a pállok vezetősége elhatározta 
a rendcsinálást. A PűlíTy Piciéi-féle Nemzeti 
Szocialista Párt vasárnap délelőtt Szerb-utcai 
helyiségében nagygyűlést tartott, amelyen kö
zölték a tagokkal, hogy fegyelmi büntetés terhe 
mellett tilos a hasonló érzelmi) és világnézetű 
pártok gyűléseire elmenni és ott a szónokokat 
közbeszólásokkal megzavarni.

A gyűlésnek másik érdekes eseménye fs 
volt. Kiderült, hogy PálfTy Fidél, a párt vezére 

Nesz Károlyt, a párt főcsoport'ezrtöjét 
menesztette.

Nesz Károly neve a nyilvánosság előtt legelő
ször az ellenforradalmi időkben szerepelt, ké
sőbb az idegenlégióba került, legutóbb buk
kant fel ismét a szélsőséges nyilas mozgalom-

Dajka Margit 
Somlay firíwr 

Grsguss Zoltán 
somogyi Erzsi 

Rózsahegyi Kaiman 
Dívány zsőka

Gárdony?, Hoykó, Ladomerszky. Bihary

r
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EZEN A HELYEN közölt Játszmák lt«
nagyobb részével ■ felvevfijáték szépsége it 
akartuk bemutatni. Most egy nagyon Ónom 
és Igen szellemes cllenjáték problémát köz
lünk. Az ellenjdték Jó öreg szabálya, hog' 
nem szabad olyan szint hozni, 
amelyik sern nz asztalon, sem a 
felvevőnél nincsen. Alpár Imre, 
•ki nemcsak versenyen, hanem délutáni 
partijában Is „kiszámolja**  ellenfelét, szép 
eltenjáték Iskolapéldájával igazolta azt, hogy 
előfordul olyan eset Is, amikor figyelmen
kívül kell hagyni ezt a szabályt. Ez Is Iga-
tolja az fi nngy hírét. íme a leosztás:

K D 8 fi
V K D 4
0 1) 7 5
4> A Ü 5

V A 8 ö 2

♦ 9 4 2 ÉSZAK ♦ 7 8
V 7 8 9 B 10 9 6
0 K 8 8 8 « B 0 B 10 4 2
•!> D 1) 10 4 DÉL 4> 8 7 2

4 A B 10 6

0 A D 
4*  K 6 8

Észak—Dél hat pikket játszik; Nyugat 
helyén Ülő Alpár treff (.'dmávul Indul, amll 
a felvevő kézben fit a királlyal. Most három- 
szór núut hív, majd lejátssza a három ma
gas körjét. Alpár két kis kört és egy kis ká
rul dob. Felvevő most megállapította, hogy 
egy treff feltétlen kiadó és minden a kán. 
fmpiusztól, vagy az Alpár „hibájától**  függ. 
(Szegény felvevő, ha erre alapit!) Ezért n 
felvevő mielőtt uz utolsó körjét uz asztalon 
i- .m, treff ásszal lemegy uz asztalra es i- 
barmiidik treflcl kiengedi, amll Nyugat beüt. 
Most egy pillanatig megáll a Játék. Alpár 
jól „megnézi**  u felvevőt és a következő 
gondolatok futottak végig az agyán: A fel
vevőnek eredetileg négy aduja volt és három 
treffje, ez nem vitás. Marad Imi kártya. Mi
után u partnere, o kör hívásnál úgy marki- 
rozolt, mint akinek van kör bubija, tehát r. 
felvevő kezében még egy kiadó kör van és 
két kóró. Ebből nz egyik az ász, ami a licit
ből kitűnik; tehát IrcfTct hívott, pedig tudta, 
hogy sc;n a felvevő kezében, sem nz aszta
lon nincsen treff. A felvevő ezt lophatja el 
olt, nhol akarja, mégis egyet bukik. Bravó 
Alpári

VEGYESI’AROS csapatverseny bajnokságát 
rendezte meg szí inhat-vasiirnap az Autó Club
ban n lirid'je Szövetség. Az estélyiruhás ver
senyzőket u klub háznagya, dr. Hajót Imre 
fogadta. n szövetség nevében pedig dr. 
K"t:b'n Imre szövetségi ügyész üdvözölte. A 
verseny Hőit a figyelmes szövetségi főrende
zők mirikn versei yző hölgynek virággal ked
veskedtek. A benevezett nyolc csapat sorsolás 
tilj n i.llt fi I kiock odra, melynek eredménye: 
l-iszck «/»/'"'- <i Sakkozók ellen 75 mecespontlal, 
tl/pcst I n o < l.’cn *.<),  MAC—BEAC I. ellen 10 
• s a III: IC //. MIK ellen 2/ ponttal. A kö- 
zé.pdör.lóben a Fészek V/pcst ellcu Játszik, tft 
lei szl.is után rezet 2ii mecespontlal és a BEAC 
II. a .V.'.C ellen .7 ponttal. Vasárnap este 10 
órákét- kezdődött <1 a döntő a Fészek-csapat 
iAri’líré. /:<>:,;< eel.né, Alpár, Klór él Keleti) és 
n -VÁC /IC IC //. győztese között. A favorit 
Fészek éj iasi lórimban látszotta végig n két
napos s ép vei vényt A Fészek megérdemelten 
szerezte m;g az 1038. évi vegyespáros bajnok- 
Ságét.

Cri.ni’RTSON VÁLÁSA érdekes részle
teiről kapott Ncsv-Yorkl ól rádlótelegram- 
mot a Hétfői Napló brldgcrovnta:

„A jövő Itten tárgyalja a válóit a tör
vényszék. Stop. l.rlbcrlsonék azonban 
már előre ..kilicitálták" a válás feltételeit: 
A vayion ölljo-a bridge-papáé, a másik 50 
százalék periig Culbertsonné is a kit gye
reké közösen. Stop. Vállalatukból a meg
oszlott vagyon ellenire is „csak" százezer 
dollárt vesznek ki havonta lejenként. A 
gyerekek nagykorúságuk napjától 400— 
dollár rsebpénzt kopnak (ha több kell 
azt keressék meg saját erejűkből, vili Cul- 
berlsonl. Stop. Nagykorúságig 5-5 hó
naponként lesznek felváltva a pávánál is 
a mamánál. Iskolai előmenetelükéi is 
biztosítja a válási mrqeayezés, minden 
egyes tantárgyra más házitanár oktatja a 
gyermekeket, összesen tizenkét tanárt fog- 
ialkoztutnnk. Stop."

Egv másik t< lcgrnmnnink nrröl számol 
be, ho’v Culbertsonné Hennában, nz. ex- 
presszvólások színhelyén sarja a törvény
szék határO’ntót. A holclportás bevallása 
szerint mindennap vagyonokat érő virág 
kosár érkezik Mis. CulberUon címére a 
fi-yelmes exférjtöl. akinek ezt a kedves
ségét kábelen köszöni meg n« exfeleség. 
Egyesek szerint bridge licitet váltanak 
gyen utón, mások szerint a második bol
dog /- kisütik e'ú - egymás-
tol.

HfeTFfll NAPLÓ

A szélsőségek tüntetéssel 
akarják megzavarni 
Pestmegye alispánválasztó 
közgyűlését

Pesf vármegye törvényhatóságának al
ispánválasztó közgyűlése holnap, kedden 
délelőtt II órakor ül össze. A választási 
nagy izgalmak és heves agitáció előzi meg 
és az alispán) szék betöltése körül fontos 
tanácskozások folytak vasárnap. A holnapi 
vármegyei közgyűléssel kapcsolatban ezen
kívül

vasárnap pattant ki az ■ szenzáció, 
hogy a nyilasok és más szélsőséges ele
mek az alispánválasztás napján a vár
megyeház*  körül nagy tüntetéseket 

•karnak rendezni.
Preszly Elemér főispán még vasárnap In
tézkedett, hogy a keddi napon jelentékeny 
rendőri készültség vegye körül a vármegye
házát és karhatalom helyezkedjék el nz 
épületet környező utcákon is, hogy minden 
zavargásnak elejét vegyék.

Intézkedések történtek minden választási 
visszaélés megakadályozására Is. Négy sza
vazatszedő bizottság ül össze a keddi köz
gyűlés kezdetén.

A bizottságok elnökei: Dinnyés Lajos, 
Mcskó Rudolf, Ifj. gróf Teleki Tibor 

és Váry Albert.
Pest vármegye ailspáni székének három 

jelöltje van: Horváth János váci főszolga
bíró, gróf Szapáry Lajos volt bnrnnyn- 
megyei főispán és Endre László gödöllői 
főszolgabíró. Az előjelek szerint a válasz
tás első menetében egyik jelölt sem kapja 
meg az abszolút többséget és igy holnap,

kedden délután pótválasztásra kerül 
sor.

Horváth és gróf Szapáry hívei között meg
állapodás jött léire, hogv amennyiben a 
nótválasztás két résztvevője közül az egyik 
Endre lenne, egységesen a szélsőséges jelölt

■w

Meglepő fordulat Kenyeres- 
Kaufmann bűnügyében;
Kaufmann Náihán béli rabbi kihallgatásra 
jelentkezik a mai táblai tárgyaláson

A budapesti ítélőtáblán ma, hétfőn kez
dődik nz utóbbi idők egyik legérdekesebb, 
legizgalmasabb bünperének főtárgyalása:

Kenyeres-Kaufmann Miklós áll a bíró
ság elé, 

hogy itt is számot adjon származásáról, fan
tasztikus karrierjéről. A büntetőtörvényszék 
annakidején közokiralhamisltás vétségében 
mondotta ki bűnösnek Kenyercs-Kaufmannt 
és hathónapi fogházra Ítélte. A törvényszéki 
ítélet megállapította, hogy n volt tarpai 
képviselő azzal követte el a közokirathami- 
sitásl, hogy

hamis adatokat mondott be,
amikor megházasodott, mandátumot szer
zett és gyermekét nnyakönyveztelte. A csa
lás vádja alól felmentenék, mert nem nyert 
bizonyítást, hogy a Köztisztviselők Fogyasz
tási Szövetkezőiét szénszállítással kapcso
latban becsapta volna.

Miután nz elsőfokú bíróság előtt lezárult 
a bűnügy, Kenyercs-Kaufmnnn

terjedelmes fellebbezést terjesztett ■ 
tábla elé

A külföld részvétele és 
az eucharisztikus kongresszussal 

való együttműködés
uj színeket ad az idei Nemzetközi Vásár 
jelentőségének

Több szempontból Is egészen rendkívüli ér
dekességeket ígér az április 2!)töl május 9-ig 
nugiartandá ezévl Budapesti Nemzetközi Va
sár. A január 25 ig őrvényben lévő 10 százalé
kos helydijkedvcznu'ny folytán most már na
pok óla li.megescn jelentkező magyar ipari 
vállalatok mellett egyre gyorsabb ütemben ér
keznek külföldi bejelentések is. Az eddigi tár
gyalások szerint a vásáron Olaszország, Ausz
tria. Egyiptom, Jugoszlávia is Bratilia állíta
nak fnÓló navlllont. Komoly tnrgyn’ásokat 
folytat Franciaország is, amely több évi meg
szakít) s után újból nngyr.z.hf.su állami csoport 
Szervezésébe kő-süt n mazyar vásáron. De hi
vatalos Cseur.rt-s I. . siti sérül tárgyalnak .lr- 
feniina, India, Irán és néhány további egzo

Kik kerülnek a meg- 
üresedett megyei pozíciókba

ellen szavaznak. Valószínű azonban, hogy a 
sokat szerepelt gödöllöi főszolgabíró az 
úgynevezett „fajvédő szocialista párt" ala
pítója, már az első menetben kibukik és a 
pótválasztáson Horváth és gróf Szapáry 
közül fogják megválasztani az uj alispánt.

A legesélyesebb allspánjelölt Horváth 
főszolgabíró,

akit nemcsak a váci és a kalocsai papság 
támogat, de aki mögött felsorakoznak a 
polgári rétegek is és akire testületileg le
szavaznak a Független Kisgazdapárt és a 
Demokratapárt törvényhatósági tagjai. 
Endre Lászlót nem támogatja más, csak a 
szélsőséges elemek, továbbá a Marton— 
Mocsáry szárny.

Vasárnap Kispesten tartottak megbeszé
lést Horváth párthívei. A tanácskozáson 
résztvclt Dinnyés Lajos, Tihanyi Kálmán, 
Hcrskovlts József, Gcre László, Bulogh Gá
bor és még több mérsékelt törvényhatósági 
tag. Gróf Szapáry hívei vasárnap az Orszá
gos Kaszinóban tartottak értekezletet báró 
Prónag György elnöklete alatt, Endre 
László szélsőséges támogatói pedig egy bu
dai klubban tanácskoznak.

Holnapután, szerdán, folytatólagos köz
gyűlést tart a vármegye, amelyen

a törvényhaté.ság nyugdíjazza Ney 
Géza főjegyzőt, Simigh Ernő árvaszéki 
elnököt és Szánthó Púi alsódubasi fő

szolgabírót,
akinek szolgálati ideje letelt. Az uj fő
jegyző Plósz Sándor főszolgabíró, az uj ár
vaszéki elnök dr. Csapó Tibor eddigi he
lyettes főszolgabíró, Alsódabas uj föszolga 
bírája pedig Balthesz Károly jelenleg abo- 
nyi tiszteletbeli főszclgulúró lesz. Az ő 
megválasztásukra azonban végérvényesen 
csak a májusi közgyűlésen kerül sor.

és ebben egész sereg tanú kihallgatását és 
különböző iratok beszerzéséi kéri. Ezzel 
kívánja bizonyítani, hogy ő Kaufmann Nát
hán béli rabbi neveli fia és édesatya néhai 
Kenyeres Miklós földbirtokos volt.

A mai táblai tárgyalásnak meglepő szen
zációja lesz. Információink szerint

Kaufmann Náthán béli rabbi Buda
pestre érkezik és kih-allgctásru jelent
kezik a táblánál, hogy fogadott fia 

mellett vallomást tegyen.
Kcnycres-Kaufmnnn — aki ma szénfigynö- 
köskodéssel foglalkozik — nagy izgalommal 
készül n hétfői táblai tárgyalásra, amelyen 
előreláthatóan a béli rabbi is vallani fog. 
Kaufmann Náthánt a törvényszék nem hall
gatta ki, csupán az eljárás során tett vallo
mását ismertette. Most azonban személye
sen akar vallani és

czé-rl Indult útnak vasárnap Bél köz
ségből, hogy hétfőn Pesten legyen 

és ha kihallgatását elrendelik, nyomban 
vallomást tehessen.

!•

tikus állam is.
A magyar ipar körében nagy érdeklődéssel 

fogadták annak a megegyezésnek hírét is, 
amely a vásár és uz Eucharisztikus Kongresz 
szus vezetősége között jött létre. Eszerint n 
vásár a városligeti parkterületen állítandó pn 
vitlonok nagv részét ez ívben oly diszos kivi
telhon építi meg. hogv ezek n pavillonck ol- 
halmosak lesznek az Eichariiztikus Kongrcsz- 
snts eseményeinek céljára is. A vúsrr egyes 
pavlllonjai tehát állva fognak maradni egé
szen az Eucharisztikus Kongresszus befejezé
séig. maguk az épületek pedig oly látványos 
s: got ígérnek, amely értéket jelent n közön 
•öcsikor tömerv-t’-ó erejére igényt tartó kiál
lítók szempontjából is.

—is

Bált mulatságok
A Coridn-br'tl február óén Ismét megrende

zik n Szent Gcllérl szállóban, a szokásos koré- 
lek között A közönség szórnkozlnlásóról 
llnilzkv jnzs- és Sárkőzy cMnvzcnekurn, va
lamint a rendezőség gondoskodik.

Nagy társadalmi esem’nynck ígérkezik nz idei V.lC Hf, melyei n vigadóban >aníár tö " 
romlez meg a 1 mrf és Atlétikai Club agilis I ál- 
vezetősége. Az agilis rcnrtertlsfg új öfiotckkel 
gondoskodik a társaságbeli nsszonvok és lei- 
nyok ssórnkoztatásóról. Módiivá és taevtaény. 
I sok a hálirodában, Wesselényi ucca 41. Tele- 
.on: 144-085.

.1 Míon n-|ly .tk.rl .r.Mlal; r.M Vílí,„ 

hátszínei Petőfi Sándor ucca I l\mx.ini Tdcfónbejelenlés: 1M M0 ’ ,M*

Untnál l«»^

MELTOSÁGOS OH A
On, Mlltórfyo, uram, Ml elitínMt tSUStl 

el az Opera igazgatói székében és M á rk u s 
László nevével egybe forrt immár ai 
Operahúz és az operaházi szellem. A kél 
esztendő Önnel egybeforrott eseményét jo- 
gositamk fel arra, hogy elmondjam vélemé
nyemet működésének eredményeiről, sike
reiről és — hibáiról Amit mondok, mint at 
Operaház földszint zsöllye hár
ma d i k sorának egyik niéz(’l.e 
mondom cl. Indokolás nélkül, rendszertele
nül, úgy, hogy az érzérek és ki nem mon- 
dőlt gondolatok kergetik egymást a zsöllye 
harmadik sorban idő néző agyában.

Márkus László igazgatói kincvcztctése bi
zony merész játéknak tűnt fel előttem. LfS 
éreztem, hogy különösebb zenei felkészült
ség nélkül állították oda a nemzet zenekul
túrájának irányiló parancsnoki híd ára. 
Nem kerestem okokat és mindannyiszor 
büszke öröm fogott cl, ha megjelent hatal
mas frakkot alakja valamelyik páholyban, 
— a díszelőadásokon. Azt is elismerem, 
hogy a merész játék megjelölés az On ki
nevezésével kapcsolatosan, lassan meglepe
téssé és végül elismeréssé alakult. Valljuk 
meg: On cikkeiben, színpadi képeiben az 
életre kelt francia szellemes
ség. Es ezt, ha kissé átalakult formában 
is, de felismertem az Opera műsorának és 
a szereplő művészeknek ötletszerű, merész 
és fordulatos hullámzásában Is.

A bennem kiérlelőlött elismerés mellett 
mégis úgy érzem, hogy az a rendszer, amely 
eddig az Opera működésének és folytonos
ságának a tengelye volt, részben felbom
lott és részben töréseket szenve
dett. Művészek, akik eddig drámai szere
pekben jeleskedtek, most egyszerre elomló, 
lány suttogásokká fo'tották le és mérsé
kelték indulataikat. Elismerem, hogn ezáltal 
gyakran volt részünk dicséretreméltó elő
adásokban. sőt az ni direkció lendülettel és 
igen költőiessíggel telitelte meg a színházat, 

’e ugyanakkor meg kell említenem, hogy a 
ragyogó gálaesték mellett egyre 
több lett a szürke előadás.

Már az első év végén az előadások csi- 
szoltságára és külső megjelenési . formá- 
’ára helyezték a hangsúlyt. A sztárelőadd- 
■ ok, n fiatal énekesek nagy szerepekben való 
bemutatkozása kuriózumként hatott a zenei 
élvezet mellett, de arról megfeledkezett Mél
tóságot uram, hogy Somló Józsefnek 
milyen kitűnő a muzikalitása és a Szóldc- 
'ésben milyen elsőrangút adott. Azt sem 
hallgathatom el, hogy Kelle Gabi milyen 
nagy sikert ért cl Debrecenben és hogy mi 
■cm felejtettük el még kiváló Mimijét 
és T o s cá ját, amelyeket Pesten is 
szeretnénk hallani. Áz is eszembe 
I ütött, mikor a vendégkarmesterek hosszú 
’s kiváló sorát hallgattam végig, hogy a 
magyar karmesterek érdemel is feledhetet
lenek. Igen, én imy érzem, hogy őket is 
megilleti a gálaest, ők is tettek és alkottak 
gokat az Operáért, amelynek fundamentu
mait képezték névtelenül. mindaddig, ómig 
az uj direkció nem csinált a zcnclrányitat*  
hói öncélú művészetet és nem csi
kart ki sztárszerepléseket belőlük.

En csők ennyit akartam írni Méltóságos 
•iram a két év maradidra. Röviden: sok el
ismerést az uttörésekért és a sokkal 
!"bb nvanszban mutrt’-ozó s végül hatalmas 
tőid sebeket okozó hibákért — ezt a le
velet.

Dr. Lelsen László
'*

FATMA DJEMILÉ DE BONKOWSKA 
a ródiáből ismert kitűnő operaénekcsnö nagy sí- 
' érrel szerepelt vasáruén délután n vigadói 
'(•'ngversenvén. Verdi Aida e oneráiánnk egyik 

■’riá'n és Schubert Erll őnh c. dala csillogó elő
adásával igazi művészi hatást ért el.

★
THOMÁN ISTVÁNT.

n magyar z-ngoromilvészck doyenjét, Liszt Fé
rne és Erkel Ferenc nagynevű magyar tn-dí

ványát, a világszerte híres magyar planlst't és 
■icdagúgusf. aki Rarléket, Itabayf. Dohréryit, 
’tngár Imrét adta a magvar muzsikúrak, Ős-irtc 
lelkesedéssel ilnrepcltr pénteken este rz e"ósz 
'•n-yar zenei világ 75-lk születésnapja alkal
mából.

nngyr.z.hf.su
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Detektívek és végrehajtók 
hajtó vadászata a megszorult 
adósok hiénája után

A hideg tovább 
gyengül

» Hettorológtal Inthet Ittenit midenap 
délben:

Nyugateurópában az Alpok vidékén és 
Németországban enyhébb, de viharos és 
esős időjárás uralkodik. Hazánkban a hideg 
csak néhány fokkal gyengült, több helyen 
havazott. A hőmérséklet éjjel a nyugati 
megyékben általában mínusz 10 fokig süly- 
lyedt és keleten sem szállt le a mínusz 20 
fok alá. A hegyekben mínusz 10 fok kö
rüli hőmérséklet uralkodik.

Budapesten vasárnap délben a hőmérsék
let mínusz 8 fok Celsius, a tengerszintre át
számított légnyomás 758 milliméter, mér
sékelten süllyedő irányzatú.

Várható időjárás a következő 24 órára: 
Mérsékelt déli-délnyugati szél. Sok he
lyen köd, több helyen havazás, ez or
szág nyugati felében részben ónos eső.

A hideg tovább enyhül.

Elakadtak a vonatok
Az erős havazás folytán keletkezett aka

dályok miatt nz Államvasutak Kisbér és 
Bánhida között vasárnap déli tizenkét órá
tól kezdve

teljesen beszüntették a forgalmat 
Az akadály eltakarítására megindították 
munkálatokat.

Gyilkol a hideg Romániában
A FeArefe-tenger partvidékén Igen nagy

a

A Fekete-tenger partvidékén Igen nagy a 
hideg. Constanzában a nagy hideg öt halálos 
áldozatot követelt. Constanta megyében ha
talmas hóviharokdulnak. A földet három 
méter magas hó réteg borítja.

— ROOSEVELT AZ ÖNZÖ NAGYTŐKE 
ELLEN. Hoosevell vasárnap a demokrata
párt vacsoráján beszédet mondott, amely
ben erélyesen támadta „a hatalomra vágyó 
és önző amerikaiak kis érdektársaságál", 
amely „ki akarja zsákmányolni az amerikai 
népei". Roosevell kijelentette, hogy végső 
győzelemig folytatja a harcot az illetéktelen 
befolyások ellen, amelyeket néhány bankár 
és nagyiparos gyakorol Amerikára.

— VAN ZEELAND VASÁRNAP VISSZA
UTAZOTT BRÜSSZELBE. Van Zeeland 
volt belga miniszterelnök Londonban va
sárnap befejezte csütörtök óta folytatott 
tárgyalásait, amelyek eredményeként ismét 
átdolgozta gazdasági memorandumát és 
csak azután adja át Chamberlain angol 
miniszterelnöknek. Van Zeeland vasárnap 
visszautazott Londonból Brüsszelbe.

— Széchenyi György gróf és Makray La
jos a diktatúra ellen. Az Egyesült Keresz
ténypárt vasárnap Mezőkövesden és környé
kén több nagy szervezőgyülést tartott. Szé
chenyi György gróf országgyűlési képviselő 
nagyhatású' beszédet mondott és a diktalu- 
rás törekvések ellen tiltakozott. Kijelentette, 
hogy nem a munkásosztályban, hanem a 
nadrágot emberek között vannak ma Is a 
forradalmárok. Ezután vitéz Makray Lajos 
képviselő mondott nagy beszédet, amelyben 
ugyancsnk élesen állási foglalt n dlktaturá 
vai szemben s kijelentette, hogy Magyaror
szágnak a kereszt és a korona igazságát 
kell hirdetni.
_ Eltemette a föld. Az Építőipari Részvény

társaság aiknrcndekl kavicsbányájában a föld 
betemette Széli György földmunkást. Súlyos 
húzódásokkal vitték a kórházba. A balesetet a 
súlyos fagy okozta, mert az összefagyott kavics 
egy tömegben zuhant le.

_ Megölte magát egy villnnioskalauz fele 
aége. Birkznaijer Antal pcstszcntcrzsébcti villa- 
moskalauz harmincéves felesége vasárnap har
madszor követett cl öngyilkossági kísérletet. 
Nagyobb mennyiségű oxálsavat vett be és kór- 
házbaszúllitás közben a mentökocsiban meg
halt.
- A Frontharcos Szövetség Ifjúsági pályá

zata. Az Országos Frontharcos Szövetség n 
tanulóifíusúg részére irodalmi pályázatot Irt 
ki A pályázóknak n magyar katona vitézségé
ről kell Írni, édesapjuk vagy nagyapjuk harc 
téri emlékei nyomán. A legjobb pályázatokat 
pénzjutalommal tüntetik ki.
- Kettős g zmérgezés Peslszenllörlncen. Va

sárnap reggel Pestszentlőrincin, nz óllami lakó 
tclencn lévő lakásukon eszméletlen állapotban íárU k ÖIV.BV Fl«’« Tlhamírní 51 íve állami 
óvónOl f, 13 íve, Br.-.WH trvil l.ánvál Mind 
kéllen széngázmírgezést szenvedlek- A Horthy 
Mikiés-kt'rházba sz Hitették őket.

__ A takarékos Bolívia. A bolíviai kor- 
mmv ellmlirozli, hogy Ipk.ríkosrigi 
okukból ínrill, et.ejívnl m««llnUll a bor
iin! « u klói kíivet,igékét.

_ Unloly.m • menlOk-
níl A BÍ1.VK legkfirelebbl elsSsegll.íg Innlo 
lv.mil január 17— 32 lg mindennap c.le A lól 

óráin Úrija. lelenlkernl lehel leveleit 
l."on vagy . upl.ly.rn kridelekor.

A bírósági végrehajtók országos egyesü
letének és több magánembernek a följelen
tésére a rendőrség erélyes nyomozást indí
tott, hogy kézrekeritsen egy vakmerő és lel
ketlen szélhámost, aki birósági végrehajtók 
nevével visszaélve sarcolja Budapesten a 
bajbajutott és árverés előtt álló közönséget.

A panaszok szerint többször egymásután 
előfordult, hogy egy jólöltözött, Jőmegjele- 
nésü férfi állított be kereskedőkhöz, inaro- 
sokhoz és vállalkozókhoz, akik ellen hitele
zőik kérésére árverést tűzött ki a bíróság.

A kitűzőt árverés előtt egy nappal je
lentkezett a titokzatos ember.

— ön ellen holnapra árverés van kitűzve 
— mondotta —, de a .iárásbirósági végre
hajtó, aki az árverést foganatosítja, nekem 
jó ismerősöm és kedvezményi érhetnék el 
nála at ön számára. Az ön megbízásából 
előterjesztést nyújtok be az árverés ellen,

az én végrehajtó-ismerősöm ennek 
alapján elintézi, hogy az árverést elha

lasszák, 
természetesen azonban az előterjesztés be
nyújtásával járó költségeket ön fizeti.

A megszorult ügyfelek, mint mentőangyalt 
fogadták a jóhirrel jelentkező embert és 
örömmel adtak megbízást az előterjesztés 
benyújtására. A ,Jószívű" ember még fo- 

— Meghalt Győry Tibor ny. ál'amtll- 
kár. Nádudvari Győry Tibor ny. helyettes 
államtitkár, egyetemi tanár, az orvostörlé- 
nelem professzora, a királyi orvosegycsület 
alclnöke január 9-én hosszas szenvedés 
után 09 éves korában elhunyt. Gazdag tu
dományos munkássága európaszerte is
mertté tette a nevét, igen sok külföldi tu
dományos társaság tagjává választotta és 
munkásságát elismerte, legutóbb megkapta 
a Német Orvostörténelmi Társiság SudhofT- 
érmét, amelyet első Ízben adtak külföldi
nek. Életének főmüvét Semmelweisre vo
natkozó kutatásai jelentették, évtizedes tu
dományos harcaival a külfölddel elismer
tette Semmelweis magyarságát és ezzel, fe- 
lülmulhatatlan szolgálatot tett a magyar
ságnak.

Csalásért elítélték 
az anyát, mert elköltötte 
a menhelyen nevelt gyer

mekének tartásdiját
Egy fiatal leányanya állt a középpontjába! 

annak a pörnek, amely megjárta a tőrvínyszé 
két, táblát, eljutott a Kúriáig is a itt meglepd 
fordulattal tárult le.

ö. Eszter, egv vidéki birtokos leányt 
gyermektartást pört Indított férfllsmerőae 

ellen.
A bíróság megítélte a gyermektartást, amit n 

férfi minden hónap elsején pontosan meg is 
fizetett. Esztendőkön keresztül kapta a tartás 
dijat a fiatal leányanya, akiről csak évek múl 
Ián került ki, hogy

nem maga tartotta el gyermekét, hanem 
az állami gyermekmenhelyre adta be,

n tartésdljat pedig a maga számára fordította 
\mkori ez kiderült, csalás miatt eljárás indul' 
0. Eszter ellen s így került a fiatal'leány a nyc 
a bíróság elé.

A törvényszék lefolytatta a bizonyítási eljá 
rfist és

a leányanyát felmentette a vsaidé vádja 
alól

azzal, hogy nem lehet bűncselekménynek ml 
nősíteni, hogy snjátmnga költötte el a tartás 
dijat. A tábla helybenhagyta a telmentő Ítéletet 
H főügyész azonban semmiségi panaszt jelen 
lett he s igy került a tartásdijból támadt csa 
lásl bűnügy a legfelsőbb bíróság elé.

A Kúria Loyczcl lnnöcsn megsemmisítette az 
nlsófoku bit óságok ítéletét és a leányt

bűnösnek mondotta ki csalás vétségében ■ 
ezért egyhónapi fogházbüntetésre ítélte.

A kúriai llélet megállapította, hogyha n tör 
vénylelen gyermeket gyertnekvédMml Intéz 
ménv tartja el, akkor a tarlósdij erre nz in 
lózményre száll át. ö. Eszter rosszhiszeműen 
vette fel n gyermektartás diját, megtévesztette 
a gyermek apját, a gycrmckmcnhelyel is és ez 
zcl elkövette a csalás bűncselekményét. 

— n.lílnil,. JMnp-StMnl IM „A Ma 
gyár Iparos" főszerkesztőjének feleségét ne
mes Jókay Juliskát, a II. osztályú Vöröskercsz! 
díszjelvény tulajdonosát tegnap temelt.'k cl 
nagv részvét mellett a farkasréti temető betol- 
latházából. Az egyházi gyászszertartás! Bcd- 
nárcz Róbert apiit-főesprrcs végezte nagy se
gédlettel. As engesztelő szentmise áldozatot 
ina hétfőn reggel 9 órakor mutatják be a bel
városi fÓplébúnla templomban. — Orosz Samu 
emléklapot százndos, a Franklin Túrsu'at ér 
domcs tisztviselője 63 évet korában elhunyt 
Vasárnap temették nagy téltvél mellett. A 
gyászbeszédet licitál Hugó srinlgnrgató mon
dotta.

kozta az örömüket azzal hogy megmon
dotta: mennyi jár költségek fejében, de 

megelégedett azznl, hogy egyelőre csak 
tlz-busz pengőt adjanak át,

a többit majd akkor fizethetik, ha közbe
lépése sikerre vezetett Mindenütt át is vette 
a kisebb-nagyobb összegeket, az adósok pe
dig boldogan fellélegzettek, bíztak benne, 
hogy az árverés elmarad.

Annál kínosabb meglepetésben volt ré
szük azután

másnap, amikor az árverésre kitűzött 
Időben pontosan megjelent a végre

hajtó,
megjöttek az árverelök is. Senki sem tudott 
az árverés elhalasztásáról, a végrehajtó 
pedig felvilágosította az ügyfelet, hogy szél
hámos áldozata lett.

Az ügyes kalandor tucatjával csapta be a 
megszorult adósokat, mig végül a bírósági 
végrehajtók megsokallották, hogy visszaél 
a nevükkel és az egyesület elnöke, Szászy 
Kovach Ernő feljelentést tett a rendőrségen 
a széihá»uv2 ellen. A végrehajtók „barátját" 
most

egyesült erővel keresik a detektívek éa

rendőrkézre
maguk a végrehajtók 

akik szeretnék minél előbb 
adni.

n constanzal 
hor-

— Tűz éa hajóösszentkőzés 
kikötőben. A constanzal kikötőben 
gonyzó Oiluz román tchergőzösőn tűz tá
madt. A gőzös igyekezett eltávozni a part
tól, hogy ne veszélyeztesse az ottani hajó
kat, közben azonban összeütközött az Álba 
Júlia román tcherpözőssd. Mind a két hajó 
súlyosan megsérült. A tüzet még nem sike
rült eloltani.

— Halálos baleset aa erdőben. Tokár János 
és Juhász János 16, illcttőleg 17 éves szegő 
legények a hegyekben lévő erdőkből fát akar 
tak hozni. Hazafelé menet Tokár János a síkos 
utón megcsúszott oly szerencsétlenül, hogy a 
fa, amelyet maga után húzott, rázuhant. Áfás 
nap belehalt sérüléseibe.

— Megölte a széngőz a aoffőrt. Oláh Béla 
miskolci gépkocsivezető autóbuszában faszén 
nel fűlött. A faszénbői kiáramló széligáz a sói 
,főrt megölte.

RÖKK
MRRIKft
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Pálgörög trónörökös 
káprázatos esküvőié

Athén, január 9-
A görög főváros ünnepi díszben várta a va

sárnapi fejedelmi esküvőt Pál herceg trónörö
kös vasárnap esküdött örök hűséget Friderika- 
Lujza braunschweig-lüneburgl hercegnőnek-

A görög főváros még nem látott Ilyen fé
nyes esküvőt

Több mint ötven feledelml vendén érkezett 
Európa minden részéből a nngv esküvőre.

Reggel kilenc órakor kezdődött a tűin Időn, 
kénnoni esküvői men-’t felvonulása Az esküvői 
vendégek és a dinlrm'ciai testület tagjplnnk 
felvonulása után féltiz órakor megindult a hoz
zátartozók felvonulása is a klrálvl kastélyból

Huazonegv árvnlövés fele-te. hogy a me
net elindult a palotából.

* székesegyházban ortodos szertartással tar
tották meg az esketést. majd

az Ifjn pár n történelmt rflszhtntón körHI- 
ha.ltatntt a városban.

Mirdenfelé őrlési lelkesedéssel ünnepelték az 
ifin párt. A király és a többi vendég egyenesen 
a kírálvi palotába halhatott, ahol a trónörökös- 
nár visszaérkezése után protestáns egyházi es
küvő is volt.

— A dán klrálvné megbetredrtt. Kópén*  
hágai jelentés szerint a dán királyné vasár- 
nan mevbctcgeilelt. Orvosi vizsgálat céljából 
kórházba utazik a beteg királvné-t.

— Egy fiatalasszony rejtélyes batáta. A 
bácsmegyei Tompa községben vérmérgczésbeti 
meghall Greguss Józsefné 33 éves asszony. 
Először azt hitték, hogy tiltott miitét áldozata 
lett. <le később kiderült. hogy javasasszonyok
kal került összeköttetésbe a fiatalasszony s 
ezek okoztak halálát Nyomozás folyik a rej
télyes haláleset ügyében.
— Rorgonytnál 3 kabinett-kép S P. KálvIn-térS.

— Vámszedés a bajai Duna-hidon. A keres
kedelemügyi miniszter a bajai Duna-hidon 
gyakorolt vámszedésnél rendelettel megállapi- 
Ictt vámdijszabás érvényét az eddigi vámmen
tességek további fenntartása mellett ezév de
cember 31-ig meghosszabbította.

— Az. erkölcsi blzonyitványbamlsltók az 
ügyészségen. Vasárnap délben a rendőrsé
gen befejezték a nyomozást az erkölcsi bi- 
zonyilvúnyhamisitási ügyben, öt letartózta
tás történt. Selmeczy Béla rendőrségi keze
lőt, fvdnyl István Beszkárt kalauzt. Lantos 
Lajos és lloffer Vilmos volt magántisztvise
lőket, azonkívül Galántai Izidor kereskedőt 
helyezték letartóztatásba. Délután átkisér- 
ték őket jiz ügyészség Markó-uteai foghá
zába. Hétfőn délelőtt a vizsgálóbíró elé kc-< 
riilnek.
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HÉTFŐI NAPLÓ

RÖKK MARIKÁRÓL megírták ■ lapok, hogy 
Budapestre érkezett, sőt nyilatokzatot is ndolt, 
miszerint operettet keres és szeretne Budapes
ten fellépni. Ezzel szemben Rökk Marika nem 
érkezeti Budapestre, ellenben nz Ufa vezér
kara Düsseldorfba irányította, ahol a Gaspa- 
rone film bemutatóján személyesen fellép.

MOST MAR MEGÍRHATJUK azt, amikor a 
Csodahajó végleg lekerült a Royal-Szinház 
műsoráról. Az egyik primadonna, mielőtt szer
ződését aláírta, kijelentette, hogy addig nem 
tekinti véglegesnek a szerződést, amig sze- 
rcplőlórsal nevét nem közük vele.

— Nagyon helyes — mondta az Igazgató —, 
megmondom, hogy kikkel játszik együtt, csak 
arra kérem, hogy azt tartsa titokban, hogy 
maga látssza a fős teredet.

♦
RÓZSAHEGYI KÁLMÁN, aki ugylátsztk egy 

Ideig mégsem játszhat a Nemzeti Színházban, 
mégis eljátssza híres nenizetiszinházi 
szerepét. Most filmesllik meg a „Te csak pi
pálj Ladányi"-!, Csathó Kálmán színmüvét a 
Filmirodában. A pipázó Ladányi természete
sen Rózsahegyi Kálmán.

♦
A KOMÉDIA A SZULAMITOT törte mfiso- 

zára, és ezt Szilday József rendezte nagyon 
hntásosnn és hangulatosan. A primadonna 
Fellegi Teri, akit mint dizflzt ismertünk és 
aki pompás megjelenésével, ragyogó hangjá
val és alakításával egyszeriben a szinnadon is 
mrah,'ditotta a pesti közönségei. Partnerei 
Solti llermln, Kegleuich Marietta, Rellák,Kom- 
póthy, Holt Sándor és Radó Sándor.

B’jor a Két fogoly-ban
örömmel rázzuk meg Gál Ernő, ■ film ki

tűnő producerének és Székely Istvánnak, a 
film tehetséges rendezőjének kezét, akik Hu- 
jort rávették arra, hogy a fllmfelvevCgép 
elé áll’,on és a hajlékony celluloidszallagon 
m. r életében Is szobrot emeljen önmagának. 
Zilnhy Lajos regényéből készült filmváltozat 
is alkalmas volt arra nz experimentumra, 
amilyet Cajor jelent a film számára. Almád; 
M ett" romantikusan szerelmes s később az 
emésztő vi'.gy tüzétől tlkkadtan szomjas asz- 
Rzonyalukját csak a színjátszás apró flnom- 
aágn.ban ennyire tökéletes színésznő mlu- 
tilzhntto meg a filmvásznon. Bár Bajor nem 
minden fotográfiája sikerült úgy, ahogyan 
kellene, de ez a Ilim mégis egyik legnagyobb 
nyereségünk. Az Is kár, hogy csodálatosan 
nr.izskáíó hangiét a mlkrofón nem tudja 
teljesen átmenteni. A hatalmas könyv min
den lelki és fizikai cselekményét természe
tesen r.cm lehetett belcsiiritcni egy másfél
órás film keretében sem. Sok minden ki- 
mnrncll belőle, de ami benne van, az kitűnő. 
A film problémát ad fel és problémát old 
m<g. levegője szerencsésen hasonlít uz ef
fajta francia filmek stílusúra. Jávor Pál egy
re kit Inőbb a filmen. Férfias, erőteljes és 
intelligens. Agai Irén ragyogóan szép, Raj
nai, (.sortc.a, \ értess lutjos kifogástalanok, 
bár Itnjniilval kapcsolatban a szereposztás
sal nem értünk teljesen egyet. A filmet a kö- 
aőnség mindig megtapsolja a lloytil Apolló
ban. Joggal!

FALU ROSSZA

Láttuk Pásztor Béla tavalyi filmjét, a 
Sárga csikót és most megnéztük a népszin- 
mü-ciklus uj filmjét, a Falu rosszát. Öröm
mel állapíthatjuk meg, hogy hatalmas fej
lődést lelőni ez tcchnikúhtin, dramaturgiá
ban és folegrafiákban. Tóth Ede szelleme 
boldogan figyelheti odnfönl, hogy milyen 
Iliién keltek éleire és maradnak meg most 
már örökre alakjai. Tál n Blahu Lujza ala
kításáig emelkedik Dayka Margit ízes, ked
ves, vérbeli Finuin llózsija. Újból kell fel
fedezni öl, amikor a „Valamit súgok ma
gának" dalt énekli*  Grcgrrs Zoltán Göndör 
Sándcra maradandó értékű művészi lelje-j 
sltmény, Rózsahegyi híres szerepe, a (>o- 
nosz l’ista, élő.-mozgó szobor. Somlait Ar
túr, ölnédi/ Zsóka f/<>j/Ad, Lndomerszl.y, 
Somogyi Bogyó, Gárdonyi és Bihart szerep
lésével Pásztor Béla a legjobb gárdát vo
nultatta fel. A film-iek nagy sikert jó 
Boltink.

OA S PÁROMÉ

MUlicket csupa zene operettjében kanl.^ 
vissza n pesti kfzön&ég régi kedvencét, Rökk 
Marik l. A film meséje nem fontos. Operett ( 
országban va-yunk. opcretthc’.ytarlóvnl, ope-, 
rctt-cnsrtcrcl.l.él. TcrmészeVs. hogy minden 
csak szírt van. hogv Marikánk megvi’logtat] 
hns'a engvnli mosolyát és ámulntVa ejthessen 
őrdftnrfis Innenivel. Rengeteget tudott itthon,' 
még i. Id ei t-nu't hozzá kint Partnerei is 
meg’ pőcn jók. A film nlnpjébnnvéve rend
kívül l.ediies is szórakoztató. iKár, lu gy iwin 
Vigyázlak jobban « film szinkrónjára.)

1. -A hatvanéves fyLolnár
CANNESBAN talán most süt a nap és a 

hajnal első fénysugara ott éri a tengerparti 
kis kávéház nádasztalanál Molnár Feren
cet. Talán éppen táviratot fogalmaz, azzal 
a precíz gondosságával, amellyel darabjait 
is Írja. Három régi pesti cimbora a cím
zett: hagyjanak Itt mindent, üljenek vo
natra, hogy szerdán éjjel együtt legyen a 
négy jóbarát a nevezetes dátum alkalmá
val: a küllő hatvanadik születésnapján 
Bizony, hatvanéves lett Molnár Ferenc, aki 
felett azonban szinte nyomtalanul múlt el 
az idő. A költő megőszült, de monokllju 
mögül frissen és fiatalon csillog a szeme, 
az egyik barát im szaharint tesz óvato
san a feketekávéjába, a másik talán kény
telen lemondani néhány szivarról, a har
madik esetleg szódabikarbónát hörpint a 
nehéz abszint után s bizony már reggel úgy 
lét óra felé egy-egy ásítást is elnyom: js. 
volna lefeküdni! Más talán nem Is történt 
nngy baj nincs, vérbő, energikus, tettre 
kész, erős ez a generáció. Erős és tehetsé
ges. Biztosan, amikor Igy együtt ülnek 
szerdán a kis café terraszán, nem a múltba 
néznek ezek a négyek, nem az emlékeken 
rágódnak. Molnár a jövőről beszél, anu 
jön, ami készül, de ml, akik fiatalabbak 
vagyunk és szentimentálisabbak, odaülünk 
hívatlan ötödiknek és azzal a nagy tiszte
lettel és alázattal, amelyet a nagy iró iráni 
érzünk, beszélni kezdünk erről a múltról

HA MEGKÉRDEZNÉM MOLNÁRTÓL, 
akinek minden Írását az egész világ várja 
cs figyeli, akinek mondásain, aperszüin öt 
világrész nevet s akinek jövedelméről le
gendás liirck tárnak az adóhivatalokban, 
szóval, ha megkérdezném ettől a Molnár
tól, hogy minden sikert, dicsőséget elérve, 
boldog volt-e nz elmúlt hat évtized
ben, azt hiszem, hogy egy anekdotával 
válaszolna.

— Hgynn, — mondaná Molnár — min
den úgy jó, ahogy van, csak nem sza
bad engedni, hogy a dolgok ki
derüljenek A példa: annakidején az 
egyik legelőkelőbb napilap munkatársa 
volt és a „Vasárnapi K r ó n i k á"-t 
Irta hatalmas gázsiért, heti ötszáz koro
nákért! A rovat nagyon híres lett, annyira, 
hogy a főváros bizottsájfi tagjává válasz
totta Molnári, csak azért, mert Írásaiban 
annyira világosan és rcliefszerfícn kidom
borította p c st i s é g é t és azt, hogy ez a 
város, ezf a Pest, miért különbözik minden 
más várostól a világon. A lap példány
száma hatalmas módon emelkedett s Mol
nár, aki szerette a pénzt, részt kért ebből 
a többletjövedelemből. A lap kiadója azon
ban arra hivatkozott, hogy úgyis horribilis 
gázsit fizet, mire Molnár becsomagolta 
töltőtollát és elzárta íróasztalába. Elmúlt a 
péntek, amikor a Vasárnapi Krónika ren
desen készülni szokott, elmúlt a szombat 
és a kiadó nem küldött érte, ellenben a lap 
másik kitűnő munkatársával megirotta a 
Inres Vasárnapi Krónikát. S meglepetéssze
rűen a lap példdnyszáma nemhogy csökkent 
volna, hanem tovább emelkedett. 
Amikor Molnár kissé csalódotton rá lőtt erre 
a tényre, mosolyogva bár, de bosszankodva 
mesélte az esetet.

— Megtanultam egy Igazságot senkisem 
nélkülözhetetlen és pótolhatatlan, én sem, 
aki elkövettem azt a hibát, hogy hagytam 
hogy a dolgok kiderüllenek. Igaza volt an 
nak a karmesternek, aki nem merte letenni 
a vezénylő pálcát, mert félt — hogy a zene
kar to v ál) b játszik...

.4 HÁZASSÁG sohasem volt megnyugtató 
és Igaz boldogságot adó életformája az Író
nak. Egész biztosan üzért, mert Molnár 
nem a simuló, nőies asszonyt kereste élet
társnak. hanem a kiemelkedő, önálló, nagy 
egyéniségeket, akiknek céljai nem az ö 
céljai voltak és akik kfílön-kfílőn keresték 
pályájukban, hivatásukban az érvényesü
lést, életük, vágyuk beteljesülését és akik
nél a szerelem — épp úgy, mint Molnár
nak, másodratmu kérdés volt mindig. Első 
feleségéről, V >' s z i Margitról, a kitűnő 
Írónőről azt olvassuk, hogy most Holly
woodban rendezett Szilveszter-estét, mása 
dik felesége, J- e d á k Sári, hangos és har 
soqó színpadi sikerek után, most valahol 
elbújva a világtól irta meg első színdarab 
jól, a harmadik. Darvas Lili pedig a 
küllő szüleiérnap'án Becsben látszik szín
házat. .1 pesti polgár és a polgári élet nagy 
l:őltő!c és legjobb Ismerő'c sohasem élt pol 
güri életet. I világ fővárosaiban egy-egy 
hotelszoba nz otthona és ha szabad szenti 
mentálisan keserűnek lenn': a hotel portás 
a lohndincr pótolja a családot és ha sz'bnd 
ennél is tovább mennünk: nagyon ritkán 
iut ahhoz a po’góri örö,hogy térdén 
lovagoltam az unokáit,

MOLNÁR ÉLET ÍRÓI, akik összeillesztik 
az iró életének minden mozzanatát, talán 
ebből az adatból rá fognak jönni arra, hogy 
Molnár miért nem találta meg a házassá- 
ságot, mint életformát annak polgárt ér
telmében és miért lakik Pesten is szállo
dában ugyanakkor, mikor nagyszerűen be
rendezett régi lakása várja a Zsigmond- 
utcában. Molnár ugyanis, aki • goiirmandja 
a jó ételeknek, aki egy-egy jó falatért ké
pes órákig autózni, nem tűri a lakás- 
bán a konyhát Kibírhatatlan számára 
nz a pillanat, amint a konyhaajtót kinyit
ják és a tálalt étellel együtt, a konyhában 
készülő egyéb ételek illatának legparányibb 
része eljut hozzá. Lehet, hogy emiatt nem 
költözik bécsi tartózkodása alatt ugyan
abba a penzióba, ahol Darvas Lili lakik 
és ez a legegyszerűbb, legprózoibb oka an
nak, amiért legjobb barátjától, leghívebb 
pajtásától, Darvas Lilitől Is távol, u Hotel 
Imperialban vesz Ilyenkor szobát.

A GONDTALAN GYERMEKKOR ÉLMÉ
NYEITŐL — a Pál-utcal fiuktól, a férfikor 
leszűrt bölcsességéig, a „Delilá"-lg útja kül
sőségekben a legcsillogóbb, a legragyogóbb 
A Lónyay-utcai református gimnázium egy
kori eminensének gyerekkora, a svájci 
diákévek gazdagon érdekes If jósága, a de
lelő színpadi és irodalmi világsikerei, az 
érett férfikor hatalmas erkölcsi és anyagi 
eredményei árasztják körül gazdag emlé 
keikkel azt a baráti asztalt, amelynél esté
től hajnalig folyik a szó: Molnár beszél, a 
többiek hallgatják s ezzel ők kapják a 
legszebb születésnapi ajándé
kot: élvezhetik egy ragyogóan fiatal, friss, 
rugalmas elme metszőén okos, fölényes és 
könnyed megnyilatkozásait Mert Molnár 
Ferenc csak az anyakönyvben hatvanéves...

Nem is értjük, miért hagyta Molnár, 
hogy ez a dolog igy kiderüljön .,.

2. Az élett ár sál
A KIVAL6 FRANCIA IRÓ, Driw Amiéi 

elegáns frakkjában udvariasan meghajolt 
a Magyar Színház függönye előtt azokra 
az udvarias t a ps o k r a, amelyek — 
valljuk be — ezúttal inkább személyének, 
mint darabjának szóllak. Fruncia iró ős
bemutatója Budapesten — ez valóban 
olyan színházi csemege, mely megérdemli 
a figyelmet, bár a darab három felvonása 
alatt a legnagyobb megerőltetésünkbe ke
rült figyelni. Közben ugyanis állandóan 
kísértett a gondolat; nem véletlen, hogy 
ezt a darabot Páris előzékenyen nekünk 
engedte át try out-ra. A virágzó asszony 
szerzőjének Írói vclleitásai természetesen 
megmutatkoznak ebben a müvében is. 
Szellemes és fordulatos párbeszédek élén 
kitik a darab cselekménytelen unalmát és 
próbálnak lüktető vért öntetni abba a pa
piros-férj figurába, amelyet a szerző az 
íróasztal mellett kitalált és igyekezett el
hitetni velünk.

A rendezés és a szereposztás sem tudott, 
enyhíteni ennek a tipikusan kamaradarab
nak egyhangúságán. (Felvetődik a kérdés:, 
ha a Magyar Színház kamaraszínházzal 
rendelkezik, miért nem ott mutatták be 
ezt a négyszereplős darabolt) A szereposz
tás is teljesen elhibázott' Mnkay Margit 
nem az a vérbő szekszepil-démon, aki nem 
tud uralkodni testének emésztő vágyain. 
Néha bizony kissé fájdalmasan vergődött 
a korrektül előadott mondanivalóinak nz 
élet feneketlen szennyét leplező hínárjá
ban. Törzs Jenő nagy művészetével pró
bált hitelt adni a hitvesi szerelem szánal
mas koldusa figurájának, F ö I d é n y íS 
László viszont egészen nagyszerű figuráid
nál bizonyította be, hogy a színjátszás első 
sorába tmló.

PERCZEL ZITÁRÓL egy kedves hír. Csak 
a mull héten irtuk meg. hogy várjuk újabb 

táviratát Páriából esküvőjéről. Most olyan 
hírek érkeztek ró'n. hogy karácsonykor kel 
lelt volna esküvőjét tartania Budapesten az 

illető jugoszláv urrnl Az esküvő elöl azonban 
n művésznő formálisan megszökött Parisba.

EZÜST
KÉK

A TÜNEMÉNY

Tüneményes film a Fórumban
A Fórumban Ismét egy olyan filmet 

játszanak, amelyről máris beszél Buda
pest. Könnyű, vidám, szinte lajsuiytalan 
a mese (Orbók Attila), de anál bűbájo
sabb és kedvesebb a produkció. Són ja 
Hennie, a jégtündér a főszereplő, ukit 
olyan jóleső mosollyal. fei-felcsillanó 
szemmel és derűs arccal kell néznünk, 
mint Amerika l. számú kedvencét, a kis 
Shirleyt. Hutnvasszőke hajútól koronázott 
arca szinte gyermekien bájos. Aranyos 
színésznő és úgy korcsolyázik, síel... 
mint... mint egy tünemény A kis Sonja 
a svájci hotel korcsulyafanárnőjét játssza, 
aki véletlenül heves flörthe, majd meny
asszonyságba keveredik egy kis ország 
uralkodóhercegével. Sportbarátság köti 
őket össze, majd szerelem fűzi egymás
hoz a két fiatalt, akik míg elérnek a 
happyend-hez, bámulatos produkciókká! 
lepik meg a nézőt. Impozáns és kápráza
tos jégbalettek szakítják meg a cselek*  
ményt. Száz csudálatosán jól korcso
lyázó görl és boy primadonnája a fan
tasztikusan lehetséges Sonja Hennie. Szé
dületes tempóban forog, bűbájosán tán
col, pirueltezik a jégen, majd sítalpat köt 
és vad tempóval száguld a hófödte he- 
gyeken át. Partnere. Tyrone Poiver, 
(azt mondják az életben is társa lesz 
nemsokára) rendkívül csinos, behízelgő 
modorú és jóhumoru bonviván, akinek 
lm’ a jégen is tűzet fogott 8 szive. Meg 
kell emlékeznünk a film női jazz-zene- 
karáról. Csudálatosán szép leányokból 
válogatott zenekar élén Joan Davis paro
dizálja az összes hollywoodi Iá nesztoro
kat frappáns tehetséggel Nyillszini tap
sot knp minden tánca után a mozi néző
terén isi Nem lenne teljes a beszámo
lónk. ha nem irnók Ide a Fórum színes 
kis film-szenzáció jól Címe: a megzavart 
hangverseny. A Metró oroszlánja, mint 
Stokowski, vezénvll a rajzfilmekből is
mert, állatokból alakult zenekart. A 
Llszt-ranszódiát játsszák /hála Pasternák- 
nak.) Minden kockája öllel, meglepetés, 
humor. Brávól A Fórum Ismét kifogta a 
nagy sikert!

jtáa&xá'i
NAGYVÁROS A szabályos izgalmas 

gengsztertörténet hátte
rében megmutatkozik az 
amerikai nasvváros élete. 
Ez tula bonképpen az iza 
Franc Korzaee kitűnő

filmjének, amelynek érdeme, hogy két hatal
mas szinuszt hoz- a légiesen finom és törékeny
I.ouise  Raincrt és a darabos humorú, de mégis 
angyalian kedves Spencer Tracyt. A film jó 
szórakozás.

A VÖRÖS PIMPcRNEL
VISSZATÉR

(A Plmpernel-vers. 
modorában.)

Orczy bárónő újra irt, 
Robespicrre mindent kiirt. 
De végül is megrémül ő:
Vörös Pimperr.el visszajő.
Mit tnvalv csinált, folytatja azt. 
Harminckilenc maszkot ragaszt,
Hol őt fogják, hol ő fog cl,
(Az ember nem tud-a. mit hlgyjen el.) 
Kétszer a Pimperncl sem kelti

HAT ÖRA AZ ÉLET , A l,í'iS végre 
hazatérhetnek Angliába. 
Mindenki készül arra nz 
ürömre, hogy öt év után 
szüleiket. családjukat, 

t , ,, «zerc!m"ket viszont'ás-
y k. Angol kikötőbe érve, jön a parnnes: hat 
óra múlva vissza kell hnjóznlok Tehát hnt óra 
nz élet! Színes, érdekes, forgatagos ez a k’p, 
amikor gyors tempóban folomontársokhnn je
leníti meg a rendező n hat óra történetét.

MÉGIS MEGCSINÁLJA a H. T. filmcég a 
lókai regényéből készült Fekete gyémántok 
cimü filmet, özvegy Jákainé és dr. Nagy La- 
los rendkívül előzékenyen nvujtoltak segéd
kezet a halhatatlan regény megfilmesllőinek',

KÉPPÉ*; rjndkivül 

olcsón I

Schmiclso
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Folyik a vér
Palesztinában

Jeruzsálem, Január 0.
Palesztina északi részéből újabb zavarai

tokat jelentenek lllar közsgében 
terrorkták meggyilkoltak egy arabot, 

akit azzal gyanúsították, hogy elárulta a 
község egyik lakóját, akit fegyverrejtegetés 
miatt halálra ítéllek.

Tulkarém környékén megtámadtak egy 
katonai gépkocsit éa az egyik rendőr

állomást,
de a támadásnak nem volt halálos áldozata.

A rendőrség mindenütt erélyesen üldözi 
a zavargókat és újból több embert leturtóz- 
latiak _____

•— Mussolini kiosztotta a gabonaverseny 
dijait. Mussolini miniszterelnök vásárnál*  a 
római Argentína színházban rendezett ün
nepségen osztotta ki a gabonatermelő ver
seny dijait és több más mezőgazdasági Ju
talmat. Az ünnepségen jelent volt Darré 
német birodalmi földmivelésügyl miniszter. 
A kitüntetettek között volt két püspök és 
több más egyházi személyiség is.

— SZEMÁK JENŐ — A BÜNTETŐTÖK- 
VÉNYSZÉK MÁSODELNÖKE. Az elmúlt 
héten Iktatták be dr. Szemák Jenő táblai 
tanácselnököt a budapesti büntetőtörvény
szék másodelnök! tisztségébe. Szemák Jenő 
kinevezésével a magvar bírói kar egyik leg
műveltebb, legtehetségesebb tagja kerüli 
ebbe az előkelő, fontos pozícióba. Az egész 
magyar jogásztársadalom őszinte szimpátiá
val fogadta a kinevezést és gratulált Szemák 
Jenőnek.

— Ugrón Gábor előadása. Dr. Ugrón Gá
bor v. b. L L, ny. miniszter január 13-án, 
csütörtökön este */:9  órakor a Lipótvárosi 
Társaskörben (V., Szent István-körut 1.) 
tartja „Budapest szobrai" címmel előadását. 
Megldvó a kör titkári hivatalában (telefon: 
118-294) Igényelhető.

— Dr Adám Lajos egyetemi tanár előadása 
a Cobden Szövetségben. A Magyar Cobden Szö
vetség szemináriumában január 11-ín, kedden 
este dr Adám Lajos ny. r. egyetemi tanar 
Vitaminok szerepe a sebészetben címmel elő 
adást tart A rendkívül nagy érdeklődéssel 
várt előadást az Ernst Múzeum (VI., Nagymező 
ucca 8) előadótermében tartják és pontosan 
*/<7 órakor kezdik meg.

Vázsonyi János
éles támadása 
a választójogi javaslat ellen

A Központi Demokrata Körben vasárnap este 
az újév alkalmából a kör elnökét. Vázsonyi 
Jánost Wlassics Géza ny. tábori esperes. Hu
szár Elemér és mások üdvözölték. Vázsonyi 
nagy beszédben válaszolt A faji kérdésről 
szólva, kijelentette, hogy

a fehér fajoknak kell összefognak, nehogy 
Európa a színes fújok gyarmata legyen. 

Rámutatott arra, hogy sorsdöntő határállomás
hoz jutott a magyar külpolitika, de a belpoli
tika is a választójogi törvényjavaslattal kap
csolatban.

Hosszasan foglalkozott a választójog! Javas 
lattal és kijelentette, hogy ex

a politikai függetlenség éa a közéleti ttea- 
taság sírjának koszorúja.

Minden szakasza liátralelémenetelt jelent. Meg 
teremt egy uj ipart: a kortesipart. Ezzel a ja
vaslattal szemben mindent el kell követnie 
annak, aki demokratikusan gondolkodik.

— Osztrák állampolgárok kiutasítása Ju
goszláviából. A jugoszláv hntóségok leg
utóbb tiz tekintélyes osztrák állampolgárt 
utasítottak ki Marburgból és a város környé
kéről. Mint a fi Hivatalos Rcichsposl most 
jelenti, nz osztrák kormány ebben az ügy
ben érintkezésbe lépett n Jugoszláv kor
mánnyal és remény van arra, hogy a félre
értések tisztázása után az ügy simán elin
téződik.

— Keresztényiig, nyllaskereazt, zsidóság. 
Ezzel a címmel érdekes könyvet adott ki az 
„Ige". A könyv a magyar politikai és tórsa- 
dalini élet legkiválóbbjainak nyilatkozatait 
közli a mai idők legaktuálisabb problémá
jával kapcsolatban- A közel ötvenoldala- 
füzet tehetséges szerkesztői Lengyel Miklós 
és Zsadányl őszkár, a mai Magyarorszá’ 
nagv’ainak nyilatkozatni elölt bevezetőként 
közli Kossuth Lajos egyik levelét a zsidó
kérdésről.

__ Az Osztálysorsjáték IV. osztályának 
húzása szerdán, 12-én kezdődik. A nveremé- 
nvek és nverési esélyek osztályról osz
tályra emelkednek. Saját érdeke tehát min
denkinek, hogy a megújítási összeget: nyol
cad 3.50, negyed 7, fél 14, egész 28 pengő 
és nz előirt 30 fillér költséget a Imzás elolt 
fizesse meg, különben nyercményjogosult- 
aága elvész.

_ A hang a fontos! — mondják a zcnekrltl- 
ktisnk: de ugyanazt mondják a ródiókunslriik- 
tőrök is. Ezen a ponton találkozik n művész 
MM, n l,-rhnik«. Mk»Min,t,'Mrl 1% « 
MM ■ tc-rindk.l lípMHíH '■ fnMIkmUliwl 
„rdménvrV.-nl*"  •> O'1""
h.ugj. mi, n len.- i.mh.l .I’ -lírl" ' 
leli, hogy Réi> állat reprodukált muzsikál hall
gatnak: valóban „élő" a hangja

Pécsett elfogták
a szentistvánpusztai 
gyilkos legényt

Hetek óta tartó nyomozás után egy vi
déki rablógyilkosság tettesét fogta el vasár
nap a pécsi rendőrség.

Még december 13-án Pécs közelében, a 
Szentisfván-pusztdn, reuotverlövésekkel meg
ölték Horváth József gazdálkodót. A gyil
kos az ablakon keresztül végzett áldozatá
val,

két lövést adott le, az egyik fején, má
sik pedig mellén találta el a szerencsét

len embert,

aki nyomban meghalt.

— Makray Lajos bátyja less a kisgazdák 
[clött(e a tolnai kerületben. Kiéin Antal 
tolnai képviselő tudvalévőén bonyhádi man
dátumát tartja meg és a tolnai kerületben 
uj választás lesz, amelvet e héten imák ki. 
A független kisgazdapárt hivatalos jelöltje 
vitéz dr. Makray Ferenc nyugalmazott posta
főigazgató, a szekszárdi városházi ellenzék 
vezére lesz. A kisgazdák Jelöltje testvér
bátyja vitéz Makray Lajos országgyűlési 
képviselőnek. A kereszténypárt a független 
kisgazdapárt Jelölljél támogatja. Hir szerint 
fellép a nyilasok jelöltje: egy szekszárdi 
OTl-tisztviselő Is. Makray Ferenc győzelmét 
bizonyosra veszik.

Vizsgálat a tantusz- 
dömping ügyében

Mióta a Beszkárt Szilveszter reggelére 
virradóra puccsszerűen hat fillérről nyolc 
fillérre emelte a tantusz Arát, érdekes ese
mények zajlanak a tantusz körül. Több 
budapesti napilapban hirdetés jelent meg, 
amelyben a hirdető nagymennyiségű tan- 
tuszt kináll eladásra. Ugyanakkor titokza
tos emberek jelentek meg a trafikokban és 
a villamosmegállók körül dolgozó újságáru
soknál és ugyancsak tantuszt akartak el
adni.

A trafikokban Is, at újságárusoknál Is 
olcsóbban kínálták eladásra, mint 
amennyiért ■ Beszkárt adja a viszont

eladóknak.
A tantuszdömping titka természetesen egé
szen egyszerű: a dömpingáru tulajdonosai 
a drágítást megelőző napokban nagy tétel
ben még olcsóbban vásárolták a tantuszt 
és ha most a Beszkárt hivatalos áránál ol
csóbban is kínálják eladásra, még mindig 
keresnek rajta, sőt

olcsóbban is adják a viszonteladóknak, 
mint azok ina a Bcszkártnál megkap

hatnák.
A vasárnap kipattant hírek szerint a Bcst- 
kártnál házivizsgálat indult, hogy megálla
pítsák: kik vásárolták nagy tételben az ár
emelést megelőző órákban a tantuszt, mert 

tisztázni akarják, nem történt-e va
lami indiszkréció,

amelynek révén előbb derült ki a tantusz- 
drágitás híre.

Mindenesetre különösnek tartják, hogy 
közvetlenül az áremelést megelőző időben 
valóságos roham indult a Beszkárt akácfa
utcai székházában nz ellen n pénztár ellen, 
ahol a tantuszt nagyban árusítják és állt-( 
tólag nem kevesebb, mint egymillió darab 
tantuszt vásárollak az utolsó napokban.

— Dolgozik a bicska... Vasárnap éjszaka 
Újpesten a Vóci-uton borozgatás után össze
veszlek Siklósig Mihály 47 éves nyomdász, 
Farkas Ferenc 41 éves és Lefkovlcs Antal 42 
timársegídek. Farkas bicskával felbasilotta 
Siklósig arcát. A szurkálót őrizetbe vették. — 
Vidovics Béla lakatossegédct az Izabclla-tíren 
ismeretten tettes megtámadta és mellbeszurta. 
— Dudás József utcaseprőt a Nagydiófa-utcá
ban szurkálta össze ismeretlen tettes. A mentők 
a három sérültet a Rókus-kórházba vitték.

— Fagyott ember a Népligetben. Vasárnap 
reggel a népligeti melegedőbe hívták a mentő
ket. ahol félig megfagyott állapotban találták 
Széli Gyula 43 éves asztalossegédet. Keze és 
lába el volt fagyva, azonkívül orbánc tünetei is 
mutatkoztak nUa. A mentők a Szent Lúszló- 
kórhózba vitték.

_  LáblOrés a esnszós lépcsőházban. Stelner 
Gyulóné 70 éves háztartásbeli nő a Szövetség 
utca 11 számú hát lépcsőháziban elcsúszott 
és a ballábát tört*.  A mentők ■ Rókus-Uz- 
házba vitték.

— Hirtelen tinid! a Beszkárt kocsiszínben 
Vasárnap a Beszkárt Lenkei úti kocsiszínjé
ben szivszélhüdístöl hlrtel'n meghalt Cser 
Gyula 59 éves vlllainoskccsivezclő. Holttestét 
a törvényszéki orvostani intézetbe szállították

— A szibériai hidegből a verőit nyes Délre 
utazzunk a Norddeulscher Llovd tökéletes 
luxushajóin. öt társasutazás n Földközi ten
deren, társasutazások n csodás Floridába, az 
Egyesült Államikba, Ceyloni)?., a távol kelet
re, a Kanári szigetekre és Madeirára. Részle
tes fel világos’! ás és prospektus a Norddetit 
selicr Llovd tn.rgynroriífijl ltodá'ban, VIII.. 
Baross tér 9 és V, Vörösmarty-tér 1

A esendőrség megindította a nyomozást 
A gyanú Rádoki Imre 27 éves gazdasági al
kalmazottra irányult. A fiatalember eltűnt 
a környékről, a nyomozás adatai szerint 
Budapestre menekült. Elrendelték országos 
körözését és megállapították, hogy 

karácsony előtt valóban töltött egy na
pot a fővárosban, azután Innen tovább 

szökött.
Vasárnap megállapították, hogy a gyilkos 
Pécsett bujkál. A pécsi rendőrség detektlv- 
jel elfogták, előállították a rendőrkapitány
ságra és letartóztatták.

— Légoltalmi szervezkedés a XTH. kerü
letben. A Légoltalmi Liga budapesti cso
portja most szervezi meg a főváros egyes 
kerületeiben a körzeti alcsoportokat. A XIII. 
kerületi csoport vasárnap tartotta alakuló 
közgyűlését. Dr. Keresztes Miklós elnöki 
megnyitója után az uj csoport elnökéül vá
lasztották Szentirmay Zoltán nyugalmazott 
alezredest, aki nagy beszédben a Légoltalmi 
Liga feladatairól beszélt. Az uj légoltalmi 
csoport a kerületben a légioltulommal kap 
csolatban ismeretterjesztő előadásokat fog 
tartani.

— A katolikus Népszövetség diszgyfllése. 
A katolikus Népszövetség krisztinavárosi 
szervezete vasárnap tartotta meg 30 éves 
Jubiláris díszközgyűlését, amelyen Ernszt 
Sándor pápai protonotárius alelnök mon
dott ünnepi beszédet. A közgylüést társas
vacsora követte a Zöldfa-vendéglőben.

— Megmérgezte magát egy klinikai ápo
lónő. A nap-utcai Viktórla-szállodában mor
fiummal megmérgezte magát Mészáros Má
ria 54 éves klinikai ápolónő. Életveszélyes 
állapotban vitték a Rókus-kórházba.

— Bajtársi taldlkosó. A volt 39 es debreceni 
közös gyalogezred bajtársai folyó hó 13 án, 
csütörtökön este 8 órakor a Zöldfa étteremben 
találkoznak.

— Ingyenes nyelvtanfolyam. A Turul Szövet
ség uj ingyenes angol, német, francia, olasz, 
szerb, horvál, román, lengyel nyelvtanfolya
mokat rendez a Nagymező-utca 1. szám alatti 
polgári fiúiskolában. A tanítás január 15-én 
kezdődik s huszas csoportokban, főleg társal
gási módszerrel, az esti (6—9) órákban törté
nik. Külön kezdő, erős kezdő, haladó és erős 
haladó csoportok. Jelentkezés és felvilágosítás 
Vili., Muzeum körút 6—8. II. udvar. Telefon: 
13-45-90, 13-87-99.

— Vasárnapi képviselőt bestímoló. Bihar- 
nagybajomban vasárnap Létay Ernő ország
gyűlési képviselő beszániolóbeszédében többek 
közt a titkos választójog nagy jelentőségéről 
beszélt.

— Erős külföldi részvétet az 1938. évi Lelp- 
zigi Tavuszl Vásáron. As idei Leipzigi Tavaszi 
Vásárra, amely 1938 évi március hó 6 tói 14-ig 
tart, már 18 állam jelentkezett kiállításra. A 
külföldi kiállításon úgy mezőgazdasági, mint 
ipari termékek, különösképpen pedig iparmű
vészeti cikkek kerülnek bemutatásra. Minden
nemű felvilágosítással készséggel szolgál: A 
Leipzigi Vásár Magyarországi Kirendeltsége, 
Budapest, IV, Váci-utca 1—3. (bejárat Türr 
István-utca 8. félemelet 4.) Telefon: 180-540.

— Megnyílik a második munkásvédelmi fan 
folyam. A Népegészségügyi és Munkásvédelmi 
Szövetség 1037 évben rendezett tanfolyamát 
sokoldalú megkeresésre 1938 Január 24—április 

I 9. között újból megtartja és pedig kibővített 
I tananyaggal. Jelentkezés f. hó 20 lg a Nép 
egészségügyi és Munkásvédelmi Szövetségnél, 
Budapest, V., Akadémin-u. 1. (Tel.: 12-70-11), 
ahol felvilágosítás is nyerhető.

— Preszly Elemér székfoglalója Deák 
Ferencről. A Petőfi Társaság vasárnap Csá
szár Elemér elnöklésével felolvasóülést tar
tott, amelyen Preszly Elemér, Pest vár
megye főispánja mondotta el székfoglalóját 
Deák Frencről. Jellemezte Deák politikai 
nagyságát. Kijelentette, hogy a haza bölcse 
nem ismert különbséget a politikai és a mn- 
ránbecsület között. Deák politikai végren
deletét kell követnünk ma Is: fejlesszük to
vább az alkotmányos életet, amelynek sark
kövei a szabadság és a rend.

— Villamos főzés és háztartást készülékek. 
Az Elektromos Müvek honvéduccal bemutató
jának előadótermében szerdán délután fél B 
órakor, villamos konyhájában pedig hétfőn, 
csütörtökön és pénteken délelőtt fél 10 órai 
kezdettel hemutató, Illetőleg gyakorlati főző
előadást tartanak. A villamos tűzhelyek és 
háztartási készülékek üzemének Ismertetése 
során torta, leveles vsjas tésztn, képviselőfánk, 
hal és különféle húsok készítését mutatják be. 
Belépő- és ruhatárdli nincs

MÓKA

DÁNclNG - bAo 
HANGULAT

Harminc gombostűt 
pumpált a testébe 
a varrónő,
aki hatodszor követett el 
öngyilkosságot

Vasárnap reggel a Kálvária téren hirte
len rosszul lett és összeesett egy kopottasán 
öltözött fiatal nö. Az őrszemei rendőr 
azonnal értesítette a mentőket, akik rövide
sen meg Ls érkeztek, megvizsgálták az esz
méletlen állapotban lévő nőt és csakhamar 
kiderült, hogy at öngyilkosságok eléggé 
változatos krónikájában is egyedülálló eset 
történt: Eszes Mária 28 éves varrónő — 
ezeket a személyi adatokat állapították 
meg —

pumpával harminc darab gombostűt ' 
gyömöszölt a testébe, 

azok okozták azután nagy fájdalmait, ame
lyek következtében összeesett. A különös 
öngyilkossági eset szereplőjét a Rókus-kór
házba vitték, ahol később visszanyerte esz
méletét és az életvédelmi osztály egyik 
tisztviselője előtt elmondta öngyilkosságá
nak hátterét .

Eszes Mária, aki valamikor varrónő volt, 
elvesztette a szüleit, teljesen árvaságra Ju
tott A szerencsétlen leány mint varrónő 
kereste egy ideig a kenyerét, azonban lűdö- 
bajt kapott és abba kellett hagynia foglal
kozását. Nem volt semmi keresete, végső 
elkeseredésé ben

ötször kísérelt meg a múltban öngyll- l 
kosságot.

Egyszer • Dunába ugrott, másik alkalom
mal az ereit vágta fel azután méreggel kí
sérletezett. Két évvel ezelőtt lugkövet ivott 
és a maró folyadék a szerencsétlen nő 
szájpadlását, gégéjét annyira Összcégetle, 
hogy hónapokon keresztül élethalál között 
lebegett a kórházban, mig végül is az 
orvostudomány megmentette az életnek, 
azonban

a száján keresztül azóta nem táplál- 
kozhatlk.

Egy flvegcsövön ót, a hasán keresztül 
pumpa segítségével veszi magához nagy
részt folyadékból álló táplálékát. A sok 
szenvedés Eszes Máriát Ismét az öngyilkos
ság útjára hajtotta. Vasórnap reggel össze
szedett harminc darab gombostűt és azokat 
az étkezésnél használt pumpa segítségével 

a hasába pumpálta.
A kórházban most operációs utón Igyekez
nek az öngyilkos nő gyomrából a varrótű
ket eltávolítani.

estor 
húsleves-kocka 

darabja €5 .....
Mindenütt kapható. v IU,er*

— Mit tanulhatunk ezen a héten a Népműve
lési Bizottság háztartási telepén, a Gázmüvek 
VI., Vilmos császár út 3. szám alatti bemutató
helyiségében. „Kultúra a háztartásban" című 
előadássorozat (5. előadás). Előadó: dr Leisen 
Erzsébet. Jantidr 10-én, hétfőn este 6-7-lg. 
Megváltozott életkörülmények, új ismeretek 
szükségessége. FőzŐbeniutató: Magyaros túrós 
ételek (vargabélcs, túrósbéles, rétes, stb.). 
„Gasztronómiai divatok" cimü előadássorozat 
(5. előadás). Előadó: dr Szerb Zslgmond fő
orvos Január ftén, szerdán este 8—7-ig: A 
föld és tápszerek megszületése rajin. „Egész
ség és szépség" című előadássorozat (5. elő, 
adás) Előadó: dr Madarósz Erzsébet h fő
orvos Január tŐ-án, csütörtökön este 8—7 tg: 
A női test ápolása. FőzŐbeniutató: tcjzsclé, 
tcjlimonádé, tejsör, mnndulakrém, kiflipud- 
ding, stb. Egy egy előadássorozat tandíja 1.50 
pengő, napijegy 60 fillér. Január tl-én, kedden 
és ti in, pénteken délután 5 órakor főzö- 
bemtttntő a takarékos gázhasználatról. Belépő
díj nincs.

TÁNC
Rács Baba 
Halász Edifh 
Víghelyi Iza
Kóla tánc-zene

REGGELIG



A vivóbajnok elcsúszott 
a jégen...

’ Mulatságos és egyoldalú cikkliáboruban 
volt résre a magyar jégsportnak a héten. 
A vivóbajnok-riporter és a jégmQvésznŐ 
között kéthasábos sajtó-asszó zajlott le, 
ncin csekély dcrülésérc azoknak, akik jó 
memóriával rendelkeznek.

Történt ugyanis, hogy a vivóriporter 
„őszinte beszélgetést**  folytatott — önmagá
val, aminek pikantériáját csak emelte, hogy 
az őszinteség ismérveit alig lehetett benne 
megtalálni. Mindössze egy helyreigazító 
nyilatkozatot és egy oktató tanfolyamot ol
vastunk arról, hogy a sportoló ne nyilat
kozzék, ne siránkozzék, hanem sportoljon 
J.'zt az intelmet a jégmüvésznőhöz címezte, 
miközben — nem csoda, ha egy vlvóbajnok 
a jégen elcsúszik — kényes kijelentésekbe 
bonyolódott. Megállapította, hogy a jég- 
művésznő többet nyilatkozik és sir, mint 
amennyit korcsolyázlkl Minden részvétünk 
n riporteré, aki dogmákat hirdet tények 
helyett. A dogmák ugyanis éppen annyira 
bizonyíthatatlanok, mint az a valóságnak 
meg nem felelő állítás, hogy u Jégmüvész- 
nő kevesebbet korcsolyázik, mint amennyit 
nyilatkozik és sir. Ez nem is több, de nem 
is kevesebb, mint bármely nyomtatott kép
telenség, ami riposztra ingerli a mérték
tartó embert, kivált, ha a sport területén 
dolgozik, ahol egyelőre még lényeges elem 
a — lovagiasság.

Volt azonban az egész ügynek egy sokkal 
'derűsebb oldnla is. S ezt az a belső ellent
mondás képviselte, nml az oktatás és az 
oktató között mutatkozott ha .— a múlta
kul tekintjük.

A vivóbajnokkal pontonon hasonló okok
ból, mint most a jégmiivésznővel, sűrűn 
foglalkozott annak idején a sajtó. Nincs a 
nyilatkozatok és a sirámok terén hitelt* * 
érdemlő rekordlista és Így nem foglalha
tunk állást, hogy ki a sirás és a nyilatkozás 
bajnoka. Pusztán annak megállapítására 
szorítkozunk, hogy a vlvóbajnok letette n 
kardot és ereje teljében elhagyta a plansöt 
•— ismételjük — hasonló okokból, mint 
most a jégmüvésznö, aki azonban kitart n 
sport mellett s aki — már csak éveinek 
csekély számn miatt is — jóval kevesebbet 
nyilatkozhatott, mint az ex-bajnok.

Ilyen körülmények között tehát indokolt 
a derűs csodálkozás, amit az egyoldalú 
snjlóar.szó kiváltott. Indokolt, de megma
gyarázhatatlan is .. ,

Horváth Zoltán

Vasárnap délelőtt a Müjégcn gyorskorcso
lyázó-versenyt rendezett a BKE az Ifjúságink 
részére. ROO méteren a magyar gyorskorcsolyá
mé*  egyik Ifjú reménysége. Térték György 
győ-ütt. A szeniorok közül Ladányi Gedeon 
lelt a győztes. Ezek afféle prólmfutamok lehet
lek, mert u BKE jelentése szerint Időket nem 
mérlek.

Vasárnap délelőtt a kora reggeli gyorskor- 
csolydzá tréning után a korongosokat állította 
munkába a RKE. A népes tréningen részt nett 
mindenki, aki csak él és mozog Meg a meg
indult havazás sem zavarta a játékosok nagy 
készülődést kedvét, amit bizonyít az is, hogy 
a gólok szinte szányolhatatlan sokasággal talál
tak utat Apor és Halász kapujába. Sportszem- 
pontból rendkívül fontos és örvendetes, hogy 
a tréning alapján a RKE minden tagját kiváló 
formában találtuk és igy a bajnokság „tava
szi" fordulója nívós és érdekes küzdelmeket 
ígér.

A tokaji szüretet, nmeivel nagy érdeklődés
nél várt Budapesten és külföldön a jég társa
dalma. a nagy hideg miatt Virkcreszt napján 
az eredeti program szerint nem mutathatták 
he. Most, hogy megenyhült nz idő, nz elha
lasztott nagyszerű parádét január 16-ára tűr 
kk ki. A jégünnepélyre eredetileg megváltott 
jegyek nz uj határnapon is érvényesek.

Vasárnap lekötötték 
február 20-ára 
a Budapest—Páris- 
meccset

Vasárnap érdekes híradás terjedt el a Nem
beli Bajnokság vezetőinek körében. Eszerint 
véglegesen lekötötték a francia labdarugó szö
vetséggel a február 20 ára tervezett Budapest 
Párls válogatott mérkőzést. A nagyokon kívül
• többieket azért érdekli ez a hír, mert feb
ruár 20-án nem tesz bajnoki forduló. A cél 
ugyanis az, h"gy Pártaba a legjobb magyar 
csapat, Illetve, ami essel csaknem egyértelmű,
• legjobb budapesti csapat aaeeepeljen.-

Lovagias ügyet tárgyal 
az NB hétfői ülése

Rcndkivül érdekes ülése lesz hétfőn este 
a Nemzeti Ligának, ahol a többi között egy 
lovagias ügy is szerepel a programon. A kö
zelmúltban történt ugyanis, hogy az Elek
tromosok egyik vezető tagja, Kovács Dezső 
dr., olyan nyilatkozatot adott ki, ami miatt 
az Újpest igazgatója, Langfclder Ferenc 
joggal megsértődhetett. Minthogy ez a nyi
latkozat túlnyomó részében nem Lang/el- 
der személyét, hanem nz egyesületet érte, 
ezért elmaradt a divatjamúlt lovagias elin
tézési mód és az ügyben a Liga tanácsa 
volt hivatva dönteni. A tagok egyértelmű

-y—i i ——

Szombaton éjjel uj magyar sport született:

a terem-kézilabda
Szombaton a késő éjjeli órákban rend

kívül jelentős megegyezést kötött a Kézi
labda Szövetség és a Nemzeti Torna Egye
sület. Megegyeztek abban, hogy az NTE a 
Kézilabda Szövetség rendelkezésére bocsátja 
fedett tornacsarnokát, ahol a jövőben a 
külföldön annyira népszerű

fedettpálya kézllabdamérkózéseket 
fogják lebonyolítani. A hír, amelyet a sport
élet berkeiben szómosnn vártak, bizonyára 
nagy örömöt vált ki a fejlődő kézilabdások 
soraiban. Vasárnap beszéltünk Kovács 
Ernő főtitkárral, aki vitéz Pál Imre ügy
vezető elnök társaságában a megállapodást 
megkötötte nz NTE-vel.

— Régi vágyunk teljesült — mondotta 
Kovács Ernő — és az NTE nobilis vezető
sége lehetővé tette számunkra, hogy a ré
gen tervezett

~ ----------------

A Beszkár az NB-be akar jutni:

Fogl II. és Berkessy a trénerjelölt
Átmeneti szélcsend után ismét viharos start

tal indult meg a Beszkár csapatának trénerkér
dése körül keletkezett vita. Még mindig egy a 
cél: nz NB! S hogy ide eljussnnak, feltétlenül 
elsővonnlbeli trénerre van szükségük. A helyzet 
most annyiban módosult a villamos csapatnál, 
hogy a kombinációk két személyre szűkültek:

A fáraók késői utódja,
Uruguay és Peru meccse 
szerepelt vasárnap a behavazott 
magyar futbailpályák programján

Január végén nz NB csapatai már bajnoki 
küzdelmekben vesznek részt és igy a téli álom 
korai megszakítása teljesen indokolt. Vasárnap 
már egymásután állottak n behavazott pályák
ra a pihent játékosok és trénereik vezetése 
mellett komoly munkával készülődtek a pél
dátlan korai szezónkezdésre. Több egyesület 
már nz elmúlt héten tréningbe szólította játé
kosait, igy nz Újpest, nz Elektromos, a Phö- 
bus, a Nemzeti, a Szürketaxi, n Törekvés, szó 
val n túrázó nagyok kivételével úgyszólván 
valamennyi ligacsapat.

Már meccs-tréning is volt vasárnap éspedig 
a Hungárla-uton,

ahová II lovag György, a Nemzetiek uj trénere 
gyűjtötte ki n fekete-fehérek játékos gárdáját. 
Fenyvesi kivételével minden szerzödletett játé
kos megjelent, sőt feltűnt és nagy érdeklődést 
keltett nz Egyiptomból importált Cardamelios 
exotikus ulakja is.

A fáraóit késel utóda
bekkel játszott n Nemzeti színeiben, s mint 
ahogy azt megállapíthattuk, feltűnően jól moz
gott n délvidéki verőfényhez szokott és most 
hirtelen a havas pályára került exótn. A Hun- 
gária-pólyn hóvni borított gyepére fölállították 
n mozgatható kaput és kétszer hetes csapatok
kal huszonötperces tréning-játékot vezetett le 
n tréner. Passzolgatás, gimnasztika, körözés, 
labdavezetés tette ki n további programot, nini 
után meleg fürdő fejezte be nz első komolyabb 
hadgyakorlatot. Jövő vasárnap már idegen 
csapat ellen barátságos mérkőzést játszik a 
Nemzeti.

A Phübus-pályán
is vidám élet virult a havas gyepen, ahol a vil
lamos-csapat nagyszámú játékosgárdája Rá- 
nyög tréner felügyelete mellett folytatta gvn- 

megállapodása alapján az Nemzeti Bajnok
ság felhívta az Elektromosok elnökségét, 
hogy a hétfői ülésen a két tagegyesület ve
zetője között felmerült nézeteltérést tisz
tázza és

adjon magyarázatot Kovács Dezső dr. 
nyilatkozatáról.

ügy tudják, hogy az ülésen maga Kovács 
dr. jelenik meg és ez csaknem egyértelmű 
azzal, hogy megfelelő magyarázat alapján 
a kínos ügyet lovagias eljárás nélkül ugyan, 
de a lovagiasság szellemében végleg elinté
zik.

terein-kézilabdát 
meghonosíthassuk Magyarországon. A meg
állapodást most már gyors ütemben követi 
maga az eleven sport, amennyiben 16-án, 
vasárnap, már villámtornát rendezünk 
kézilahdncsapataink számára, öt órától 
nyolcig kétszer tízperces mérkőzéseket ját
szanak bemelegitőül, hogy azután 23-án 
teljes harci készültséggel indulhasson meg 

az öt héten át tartó tercmkézllabda 
bajnoksága.

Kétszer 25 perces félidőket fogunk játszani 
hetes csapatok között, ami azért indokolt, 
mert a tornaterem méretei szabják meg a 
pályát’ és minthogy mindössze 18X31 mé
teres terület áll rendelkezésünkre, a kül
földi tapasztalatok alapján mi is a hetes 
létszámok mellett döntöttünk.

Fogj TI. vagy Berkessy 
szerződtetése kérdésében döntenek már a kö
zeljövőben.

Bármelyikük Is áll az élre, a tavasz nagy 
meglepetéseket tartogat az amatőrök élcsoport
jának. A meglepetések azonban csak a Beszkár 
drukkereinek lesznek kellemesek ...

korlátáit. Itt még nem kezdték meg n meccs
tréninget, csupán félórás szabadtéri futás és 
kézilabdázás, majd a tornateremben gimnasz
tika és szergyakorlatok következtek. Jövő va
sárnap már a Phöbtis is meccset játszik vala
melyik barátságos ellenfelével.

A vidéki csapatok
is komoly munkával készültek a tavaszi sze- 
zónra és feltűnést keltett, hogy a kisproflk 
közé tartozó Álba liegia Székesfehérváron már 
a nagyokkal versenyzett és készült a tavaszi 
nagy formára. Örömet keltett, hogy a sérültek 
felépüllek és résztvettek a közös munkában, 
igy Varga II., a tehetséges centcrhalf és Pálfy, 
a balösszekötő, nz ARAK gólzsákja is mun
kába Állott.

Szegeden
is erősen készülődnek a tavaszi szezonra és 
számos ui erővel akarják növelni a harcias 
csapatot, örvendetes hírek kellek szárnyra va
sárnap Szegeden arról, hogy Korányi II., nki 
minden híresztelés ellenére sem távozott Fran
ciaországba, megelégelte a bolyongást és ismét 
rendelkezésére üli egyesületének a tavaszi nagy 
harcokban.

Cselepen
is megindult a készülődés, nini egyelőre abban 
nyilvánul, hogy minden lehetőt elkövetnek 
arra, hogy az NB-bc jussanak. Sok ismertnevü 
játékos szerepel nz erősítési listán. A legvaló
színűbb, hogy a Hungária Horváth ll.-jo és ha 
hazajön, a kispesti Szabó II. tavasszal a Cse
pel játékosa lesz.

A Srürketaxl
vasárnap teljes üzembe helyette nagyszámú 
játékosgárdáját és az uj világrészből vett köl
csön nevet számukra. Az egyik csapatot Uru- 
guaynnk, a másikat Perunak nevezték el és a 

sokat ígérő cim mögött a Liga futballpályáiről 
ismerős alakokat pillantottunk meg. A váloga
tottal elutazott Miklósi és a kispestieknek köl
csönadott Odry kivételével teljes számban meg
jelentek a harcos futballisták és kétszer 45 
perces komoly tréning-mérkőzést vívtak a 
Szőnyi-uti pályán.

Fordul a £
a ping-pong írón íján — 
pénz és béke London élőét

A londoni világba ínokságra készülő asztali- 
lenniszezők az elmúlt hetekben sokat foglalkoz- 
tatták a nyilvánosságot, sajnos, nem annyira a 
készülődés híreivel, mint inkóbb sportpolitikai 
villongásaikkal. Ez volt az oka annak is, hogy 
a londoni kiküldetéssel kapcsolatban felmerült 
viharok miatt az OTT sem mutatott hajlandó
ságot a kiküldendő csapat segélyezésére. Már- 
már kútba esett a magyar csapat szereplése, 
amikor most vasárnapra lényeges fordulat és 
örvendetes enyhülés állott be a szembenálló 
hadakozók táborában. A Eécsben elért győze
lem hatása alatt összefogtak az asztalitennisz 
mértékadó vezetői és

a kiküldetéshez szükséges Összeg egy részét 
társadalmi gyűjtés utján szerzik meg.

A gyűjtés eredménye már eleve biztosított és 
a komoly sportcélok és az egység megterem 
lése után most már az OTT segélyezése sem 
maradhat el, ami egyértelmű azzal, hogy a ma
gyar csapat Londonban nem a szegények mos
toha kenyerét fogja rágni, hanem fitt kondí
cióban, kedvező körülmények között próbálja 
visszaszerezni az elvesztett hegemóniát

A bécsi hölgy-EurópabaJnekság 
páratlan élénkséget visz 
a magyar hölgyatlétikába

Bécsben Európabajnokságot rendeznek fi 
hölgyatléták számára s a nagy küzdelemből 
nem hiányozhatnak a magyar színek sem.

A közelgő viadal páratlan élénkséget vitt « 
hazai sportkörökbe s az egyik

meglepő eredmény
az, hogy a Postások női atlétikai szakosztályt 
alakítanak. A hallatlan lehetőségek, amiket ez 
az alakulat rejtegett, máris eredményt hoztak! 
biztos tényként említik, hogy

a rostások színeiben Indul tavasszal a 
tavalyi sprlntbajnok és a rekorderhölgy Is.
A Nemzetiek viszont más nton erősödnek'. 

Hír szerint a Nagy-testvérpár, akik csak most 
végeztek a Testnevelési Főiskolán, feltétlenül 
itt kamatoztatják tudásukat Az átigazolási láz 
még további hullámokat Is ver s Igy a tavaszi 
női atlétikai front csaknem túltelített élesztő 
anyaggal.

Éppen ideje . . ,

Az ökölvívók csapatbajnoksága talán soha 
olyan izgalmas nem volt, mint az idén. .Min
denki tippel és mindenki mást. Legfeljebb n 
fogadási mezőny titkos oddszni adhatnak ké
pet a tényleges erőviszonyokról — a papír
forma alapján. A fogadások élén n Beszkár 
vezet: győzelmét 8:1 arányban kaphatja, nki 
elég merész. Mögötte nz FTC és a B. Vasutas 
következik 1:4, majd a BTK 1:7, inig n MAC 
1:20, a Lapterjesztők 1:25 aránnyal sorakoz
nak mögéjük.

*
Szántó, az FTC kiváló légsulyu boxolója egy 

héttel előbb hiányzott a ringhöl. Nyomban el
terjedt a hirc, hogy távollétének egyszerű a ma
gyarázata: kilép a zöldjehérek köréből. Ezzel 
szemben a Részkör ellen már ismét csatasorba 
áll s igy cáfolja meg a hiób-hireket.

Az ellenőrzés roppant egyszerű — csak a 
győztesek lajstromát kell megtekinteni...

♦
Szántóval szemben sokkal alaposabbak a 

Mámli távozásával kapcsolatban szállongó hírek. 
Mándi n kisszaknszosok boxoló-gárdájávnl ka
cérkodik s ma már alig vitás, hogy a kucérsúg- 
nnk szövetségi akta lesz a vége. A villamos csa
pat elve közismert: senkit sem hívunk, de min
denkit szívesen látunk! Alighanem Mándival 
kapcsolatban fokozott hangsúly van a szives 
fogadtatáson ...

♦
Vízi Ferencet a MOSz fegyelmi bizottsága 

kél hónapra tiltotta cl a szerepléstől. Az ítélet 
felfüggesztése várható ■ közeljövőben, mert 
töhb egyesület vallja, hogy Vízi ■ legjobb ma
gyar hoxblró a Igy nélküle nem volna teljes a 
bajnokság nagyvonala kUzdelem-sorozata.
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Megszégyenítő vereséget szenve
dett a mesterségesen legyengített 
magyar válogatott Lisszabonban

Portugália-Magyarország 4:0 (2:0)
Lisszabon, január 9.

/A Hétfőt Napló, tudósítójának telefon- 
jelentése.) Ritkán tapasztalt ideges érdek 
líxléssel figyelt a magyar spurit: rsadalom 
Lisszabon leié, ahol a magyar válogatott 
csapatnak az adott szerencsétlen körülmé
nyek között egyik legnehezebb csatáját kel 
lett megvívnia. Az ideges érdeklődést csak 
fokozta az a ludat, hogy

a magyar válogatottnak még sohasem 
sikerült portugál füldiiu a győzelmet 

kivívnia.
Eddig kél ízben játszott a magyar váloga
tott csapat a portugálok ellen. Első ízben 
1926-ban, amikor még a nagy magyar csa
pul állhatott porondra és meg kellett elé
gednie az Orth és Braunnal játszó magyar 
csatársornak az eldöntetlen félsikerrel 
1933-ban a magyar profiválogatott, amely
nek ten-elyében Sáros! játszott, 0:1 arányú 
vereséget szenvedett a „sötét lónak**  kikiál
tott portugáloktól. Az utolsó tál. Ikozás óta 
rohamos léptekkel fejlődött a portugál fut
ball s ennek a fejlődésnek az eredménye a 
közeli napokban a Hungária csapatának a 
hátán csattant. A hazatért Hungária játéko
sok áradoznak a portugálok játéktudásától 
és

nem jósolnak sok sikert a most kikül
dött magyar válogatottnak.

A gól-tragédia
As első percek mindjárt azt mutatják, 

hogy a nagy sár végzetes lesz a magyar já
tékosok számára, a passzok sorra elakadnak 
a kisebb-nagyobb tócsákban. Annál jobban 
megy a játék a siirü esőzéshez hozzászokott 
portugál játékosoknak. Magas labdáik haj
szálpontosan érnek el egyik játékostól a 
másikig és nagyszerűen ki tudják használni 
a tócsákban meg-megálló vagy kacsázó lab
dákat s Igy sokszor szinte

szánalmasan hat a magyar játékosok 
gyámoltalansága

a rendkívül gyors és fürge portugál játéko
sokkal szemben. A két összekötő állandóan

MAGDEBURGBAN SEM ALOM 
A TÉLI ATLÉTIKAI VERSENY

Magdeburgból jelentik: Az Itteni fedett pálya
atlétikai versenyen a rövidtóvfnlók versenyében 
Leichum győzött Sumser, Barchmeyer és 
Liersch előtt. A 3000 méteren Bötlcher győzött 
9 perc 2 7 mp. idővel.

3:0 RA KIKAPOTT AZ FTC KRAKKÓBAN
Krakkó, Január 9.

Cracnvla—FTC 3:0 (0:0, 2:0. 1:0). A zöld 
fehérek eddigi sikerei után kiábrándítóan hat 
• súlyos vereség.

Az FTC együttesében. a tómndósorban Stnp 
letörd, n védelemben Csák játszott kitünően. 
A gólnélküli első harmad után a második rész 
időben Kownlskl és Mustnak) ütött gólt Csók 
hálójúba, míg a magyar támadások meddőck 
maradtak. Az utolsó harmadban Jehota meg
szerezte a Crncovla harmadik gólját

A mérkőzést 500 főnyi közönség előtt ját 
szólták le.

KASPAR AZ OSZTRÁK MŰKORCSOLYÁZÓ 
BAJNOK

A Bécsi Korcsolyázó Egylet pályáján lebo
nyolították Ausztria műkorcsolyázó bajnoki 
versenyét. A férfi mükorcaolydeás bajnoka 
Kaspnr világbajnok, eddigi osztrák bajnok 
lelt a lengyel Hada előtt. Kaanar helyezést 
s-i'rna 5, pontszáma 3395 volt 2. Rada 
(10—307.8). 3. Rnlsenhofer (17—239 40).
A SCHALKE NYERTE A SERLEGDÖNTÖT 

Kölnből jelentik: A TsChammcr und Os 
ten-serlegért vívott labdarugó döntő mérkő 
zésen n Schalke bajnokcsapata 2:1 (0:0)-ru 
győzött a düsseldorfi Fortuna ellen. A győz
tes csapni góljait Kallwitzki és Szepan lőtte 
A mérkőzést 70.000 főnyi közönség elölt 
játszották.

AZ VSA TOKIÓBA MEGY!
New-Yorkliól jelentik: Az Egyesült Államok 

olimpiai blzcltsi’ga cíbatározta, hegy Amerika 
részlvess nz 1940-ben Toklóbnn rendezendő 
olimpiai játékokon.

OLASZ LABDARUGÓ EREDMÉNYEK:
FC Tricsle—FC Lucca 0:0, Atnlanta—FC 

Fiorenlina 1:1, FC Napol!—FC Torino 1:1, FC 
Bologna—Llvorno 5:1, Juvi’nlua Torino—FC 
Milano 2:0, Ainbtoslnna Milano—FC Bari 0:2. 
AS Roma—Genova 03 1:3, Sampicrdarcna—
Lazlo Roma 0:0.

I

Fokozta még az Izgatott hangulatot és a 
pesszimizmust a válogatás körül történt 
melléfogások és a szerencsétlen körülmé
nyek tragikus összejátszása. Art a luxust 
nem engedheti meg magának a magyar fut
ball, I ogy legharcosabb csapatának, a Fe
rencvárosnak játékosait ilyen fontos és 
presztízskérdést jelentő nemzetközi találko
zás alkalmával hanyagul nélkülözhesse. 
Ilyen előjelek után a legnagyobb aggoda
lommal várta minden magyar sportember 
a kábelen keresztül érkező híreket.

Lisszabonban már napok óta elég enyhe 
volt az időjárás, de naponta néhány órán 
keresztül zuhogott az égi áldás és alaposan 
ftáztntta a pálya talaját. Vasárnap is zuho- 
gotüt az eső és a szállodájában tanyázó 
magyar csapat idegesen leste az eső eláll
tát. A vezetőség a játékosok cipőit erőseid) 
stoplikkal szerelte fel. Egész Lisszabon a 
válogatott mérkőzés hatása alatt állt és több 
mint tizezerfőnyi közönség övezte a nagy 
csata színterét Capdeville francia bíró 
sípjelére a kővetkező felállításban indul 
meg a nagy csata:

Magyarország: Szabó—Miklósi, Bíró- 
Gyarmati, Turay, Dudás—Sas, Vlncze, 

Kállai, Zscngellér, Titkos.
Portugália : Azevedo—Simoes. Gustavo 
—Amaro, Albínó, Pcreira — Mourao, 

Soelro, Santo. Sousa, Valadus.

gyász-riportja
segít a védelemnek, de ez sem sokat hasz
nál, mert a csatársor sehogy sem tudja a 
labdát magánál tartani és újra és újra a ma
gyar kapu előtt táncol a labda.

Szabó megdöbbentően gyenge
A magyar tábor sokszor reszketve néz*,  
hogyan kapkod, mikor egy-egy kacsázó 
labda indul feléje. Turay Is igen gyenge. 
Hiába szaladgál egyik csatártól a másik
hoz, mindig csak hiába keresi az ollót. A 
gyors és összehasonlíthatatlanul frisebb 
portugálok minden labdát elszednck előle.

A 14. perc hozza ni első portugál gólt. 
Santo kiugrik az egymásra váró bekkek

Terták, Erdős és a Szekrényessyek 
nagy sikere Ótátrafüreden

ótátrafüred, január 9.
(A Hétfői Napló tudósítójának jelentése.) 

Óriási érdeklő;.és kisérte szombaton és va
sárnap a nemzetközi műkorcsolyázó ver
senyt, amelyre a bécsi és budapesti mű
korcsolyázók utaztok fel. A lengyelek nem 
vehettek részt n küzdelmekben, mert sző 
vétségüktől nem kaptak engedélyt a sze
replésre. Szombaton a kötelező gyakorla
tokkal kezdődött a verseny, amikor mór ki
tűnt a magyarok nagyobb tudása. Délután 
ezer fönvl közönség gyönyörködött a sza 
hadon választott gyakorlatokban. Terták 
Elemér igen nehéz és tartalmas gyakorla
tait kifogástalan pontossággal végezte. A 
Szekrényessy testvérpár, valamint Erdős 
Klára is megfelelt a várakozásnak. A ver

Knock-ouíolíák a Laoíerjesztőkeí 
az első osztályból

A hatalmas érdeklődéssel várt bokszcsa
patbajnokságok második fordulóién ismét
megtelt a Beszkárt tornacsarnoka közönség
gel Ez u tornaterem nem alkalmas boksz- 
meccsek rendezésére, mert a nagy hőség 
nemcsak a közönséget, hanem a versenyző
ket is clbágyasztja.

BESZKÁRT—-LAPTERJESZTŐK 14:1
Lé-suly. Horváth Beszkárt győz Vltus 

Lapterjesztő ellen Horváth már ez első me
net második percében knockoutolja ellen
felit. Amikor n biró Horvúlhot győztesnek 
jelenti ki, a közönség erősen tüntet a bírói 
ítélet ellen, mert sokan Horváth dönlö üté
sét szabálytalannak látták 2:0.

Banl?mvtly. Lovas BeszkAr győz Zseni 
Lapterjes lő ellen. Lovas végig jobban dol
gozik, fölénye elvitathatatlan és pontozásos 
győzelme teljesen reális és megérdemelt. 4:0.

Pehelysúly. Frigyes Beszkárt győz Éber- 
gényi Lapterjesztő ellen. Az első és harma
dik menetben Frigyes nagy fölényben van, 
a második menetben Ebergényi néhány üté

között. Szabó megtorpan, a szemfüles csa
tár kihasználja ezt a helyzetet és mellette 
a kapuba küldi a labdát. 1:0. A védelem 
tagjai egymást okolják a váratlan gól miatt 
s ez katasztrofális eredményt jelent u ma
gyar csapat számára. Egy perc sem telik 
el. a portugálok balszélsője elfut a védelem 
mellett és Szabó keze mellett újabb góllal 
terheli meg a hálót. 2:0.

A .na;yar csapat lassanként összeszedi ma
gát és fölénybe kerül. Ez a fölény azonban 
csak mezőnybeli fölényben mutatkozik s 
hiába éri el a csapat az egyik komért a má
sik irtán, gól mégsem születik meg, mert n 
fcjjálékban a portugálok messze a mieink 
fölölt vonnak.

Szünetben Fodor dr. Turay helyett Szil 
csőt, Kállay helyett pedig Szendrődyt állítja 
be a csapatba. A két csere hasznára válik 
a csapatnak, az első percekben mindjárt a 
portugál kapu előtt üti fel a tanyáját a ma
gyar csoport, de ez váratlan gólban a ma
gyar csapat terhére mutatkozik.

A 4. percben Mourao elfut a védők mel 
lett és beadását Sousa a hálóba zúdítja. 3:0. 
A magyar csapat most elkeseredetten támad, 
újabb fölény, újabb kornerck után most 
már szinte kínos az u kapu előtti gyámolta- 
tulunsúg, uniit csatáratok mutatnak.

Egyik korner a másikat éri, de egyik sem 
hoz ere ’ményt A porl.tgálok ritkán, de un
nál eredményesebben támadnak, a 30. perc
ben Valaáas lövése gólt eredményez. 4:0.

A magyar csapat most beletörődik sor
sába, a mezőnyben még mutat valamit, de 
a kapu előtt kínosan mozognak a játéko
sok.

A magyar csapat Igen Igen gyenge formál 
mulatott ezen a mérkőzésen. A játékosok 
mintha óloniclpőkhcn mozogtak volna, las
súságuk valósággal kétségbeejtő volt a 
gyors portugálokkal szemben.

Szabó igen gyengén védett, az első félidő 
két gólja csak az ő lelkén szárad, a védelem 
nagyjában megállta a helyét, a csatársor 
meddő játékot mutatott, sokat pepecselt, 
míg n két szélső elképesztően gyenge játé
kot mutatott 

seny eredménye ■ következő:
Férfiak közül: 1. Terták Elemér BKE 

367.9 ponttal 3 helyezési számmal. 2. Kál
lay Kristóf BKE 285.9 ponttal 6 helyezési 
számmal.

Hölgyek közül: 1. Erdős Klára BKE 363.G 
ponttal 4 helyezési számmal. 2. Frilzl Kö-1 
nig Wiener Eislaufvereln 349.5 ponttal 6 
helyezési számmal. 3. Schweinburg WEV 
326.8 ponttal 9 helyezési szómmal. 4. Papi 
Márta BKE 262.7 ponttal 12 helyezési szám 
mai.

Vegyespárosban : 1. Szekrényessy testvé 
rek 34 ponttal, 3 helyezési számmal.

Az ótátrafüredi fürdöigazgatóság csapat 
versenyre kiirt serlegét a BKE nyerte nagy 
fölénnyel.

se betalál. Frigyes győzelme nem vitás. 6:0
KBnnytisrly: Kővári Beszkárt győz Papn 

Lapterjesztő ellen. Egyenlő ellenfelek Iz
galmas küzdelmét hozta a mérkőzés, a má
sodik menetben Papp fölényben volt, d- 
a harmadik menetben erősen visszaesett 
8:0.

Wcltcrsuiy: Báron Lapterjesztő győ 
VAdv Beszkárt ellen Báron aratta az e’’ 
folyamán az első győzelmet a Lapferlcsz 
tők részére, mégpedig impozáns Ilii tubán 
Valósággal macsknegérhnrcot vívott a 
Beszkárl-hnkaablóval mind a három mene
ten keresztül. A közönség fergeteges finnéi' 
lésben részesítette a kitünően harcoló B» 
rent. 8:2

Kí'zfpsuly: Jóklcs Beszkárt győz Tóvöt- 
gvl Lapterjesztő ellen, nz cbő menetbe" 
Jóklcs jobb. A második menetben egyenlő 
erők küzdenek, n harmadik menetben Jó
kies feljön és bár a bíró flü'-elmezlrll egv 
sznbáh-lnlan (ilősecrt minimális pontozásos 
győzelmet arat. 10:2. A közönség tilnlct ” 
birói ítélet ellen.

Klrnhtaul,! Németh Beákért nyit Bed- 
menics Lapterjesztő ellen. Az első kél me
netben Németh fölényben van, a harmadik 
menetben már kiegyenlítettebb a küzdelem. 
Németh győzelme teljesen reális. 12:2.

Nehézsúly: Szolnoki Beszkárt győz Biró 
Lapterjesztő ellen. A tíz kilóval nehezebb 
Beszkárt-boxoló a másoitik menetben tech
nikai knock outtal veri ellenfelét és ezzel 
beállítja a csapalbajnokl mérkőzés végered
ményét. 14:2.

A Lapterjesztők mai vereségükkel ki
estek az első osztályból 

és a szimpatikus boxolók a jövőre a máso
dik osztályban fosnak szerepelni. A közön
ség a Lnptcrjesztök boxolóit biztatta erősen. 
Hiába, a közönség a gyengék pártjára áll.„

BTK—B. VASUTAS 8:8
Ezután az est nagy mérkőzése a B-Vas

utas és a BTK küzdelme kerül sorra, mely 
a pontszámokon kívül az angyalföldi hege
móniát eldönteni van hivatva.

Óriási Izgalom és tombolái 
közepette lép az első pór a ringbe.

l-égsuly: Podány B.-Vasutas győz Kiss 
BTK ellen. Az első menetben hatalmas fö
lényben van Podány, de a második és har
madik menetben Kiss bizonyul árnyalattal 
Jobbnak. Heves küzdelmet folytat a két kö
zel egyenlő erejű angyalföldi titán, de a 
pontozóbirák Podány! hozzák ki győztes
nek. 2:0 a B.-Vasutas javára. A közönség 
hevesen tüntet a birói Ítélkezés ellen.

Bantomsuly: Énekes II. B. Vasutas győz 
Montéra BPK ellen. Az első menetben Éne
kes fölényben van. A második menetben 
zuhognak a horogütések mindkét részről 
és Monfera a kis Csicsa egy hatalmas bal- 
horogjálól földre kerül és csak a geng 
menti meg a kiszámolástól. A harmadik 
menetben ismét földre kerül Montéra. Éne 
kés győzelme vitán felüli. 4:0 a B. Vasutas 
javára.

Pehelysúly: Kaltenecker BTK győz Bondy* 1 
B. Vasutas ellen. Az első menet tipikusan 
döntetlen, a második menetben Kaltenecker 
többet támad, de Bondy sorozásai lobban 
sikerülnek. A harmadik menetben minimá
lis pontfölényt szerez Kaltenecker. 4-2 a B< 
Vasutas javára.

Könnyűsúlyú Stoller (BTK) győz Mitterer 
(B. Vasutas) ellen. Megérdemelt győzelem- 
Eredmény 4:4. A BTK kiegyenlít

Wellersiilyt Deme (B. Vasutas) győz 
Felró (BTK) ellen. Deme jobb horoggal 
knockoutolja ellenfelet 6:4 a B. Vasutas 
javára.

Középsúlyú Oláh (BTK) győz Brath 
(B. Vasutas) ellen. Oláh mindhárom menet
ben fölényben volt és megérdemelten pon
tozásos győzelmet arat. Eredmény 6:6.

Kisnehézsuly: Erdős (BTK) győz Farksa
IV. (B. Vasutas) ellen pontozással. Ered
mény: 8:6 n BTK javóra.

Nché’snly: Nagy (B. Vasutas) győz Bit
tere (BTK) ellen.

Végeredmény 8:8.

Körösi 59.6 mp!
A MUE hagyományos versenye kevés 

számú közönség előtt, gyenge rendezésben 
folyt le. A versenyzők kiteltek mngukért 
Különösen kiemelkedik Körösi tOf) méteren 
elért egy percen belüli eredménye, amely 
biztató jel a jövőre nézve. Részletes ered
mények:

100 méteres gyorsuszás: 1. Körösi (UTE)’ 
59.6 mp.

100 méteres háluszás: 1. Somogyi (FTC) 
1:17.6 mp.

200 méteres mellúszás: 1. Fábián (MAC)' 
2:55.8 mp.

100 méteres hölgy gyorsuszás: 1. Ács 
(BSE) 1:14.4 mp.

100 méteres hölgy hátuszás: Gj-őrffy 
BSE) I 27.8 mp.

200 méteres hölgy mellúszás: Szigeti- 
Warrha (BSE) 3:20.2 mo.

400 méteres hölgy gyorsuszás: 1. Győrffy 
6:30.6 mp.

400 méteres gyorsuszás: 1. Körösi (UTE) 
5:26 mp.

3X fÓO méteres hölgy vegyes staféta: 1. 
BSE 4 p 19.8 mp. 2 3X100 méteres férfi 
vegyes staféta: 1. MAC 3 p 41 mn. A Bar
tók Jenő vándordíjban. 1. BSE 23 pont. 2, 
FTC 11 pont. 3. MAC. 13 pont.

V1ZIPÓLÓ: Karácsonyi Kupa.
UTE—MAC 5:1 (3:0). Góldobók: Vágó II 

Nagy (2) Szigeti II, Scbiffer, illetve Haran
gozó.

KISS LEGYŐZTE BELLON1T 
A MÉLY—DEMÉNY VERSENYBEN

A BBTE vasárnap délelőtt rendezte a Sváb
hegyen Bélv—Demény vándurdllas sífutó csa
patversenyét. Igen nagy érdeklődés nyilvánult 
meg a verseny irá’il, amit az is bizonyít, hogy 
47 résztvevő futott át a célon. A szeniorok 
17 km I, az ifjúságink 8 km t futottak.

A verseny eredménye n kővetkező:
Szeniorok: I. Kiss János (MAC) t ó 18 p 

H.4 mp. 2. Belloni (MAC) I ó 17 p 18 mp. J. 
Petiik (BBTE) I ó 18 p 11.4 mp. A csapatver
senyben: I. MAC 9 ó 31 p 03 4 mp. 2. BBTE 
l> ó 4'J p 65,ft mp 3. Postás SE 10 <» 28 p 12 
mp. 4. UTE 10 ó 50 |» 06 mp.

Az ifjúsági versenyben: I. Szikla Péter (MAC) 
42 p 02 mp. 2. Kovács (PSEj 45 p 42 mp. 8, 
Ságod! (PSE) 44 p 22 mp.
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Megbukott a nyomorenyhltő Jegyáremelés abszurd terve
Külpoliíikai bonyodalmakkal fenyeget 
a magyar válogatott elmaradása Parisból

„Ha a magyar válogatott csapat résztvesz 
a Franciaországban rendezett futballvilág
bajnokságon, akkor a bajnoki mérkőzéseket 
itthon január .10-án meg kell kezdeni..." 
í zzel a risztéi hírrel jelentette'a Hétfői 
Napló annak idején, hogy a futballra rend
kívül súlyos feladatok várnak tavasszal. 
Akkor még vagylagos volt a helyzet, még az 
Nll.Sz sem lehetett tisztában azzal, hogy in
dítja e a magyar válogatottat a grandiózus 
küzdelemben vagy sem. A vagy-vagy kérdése 
eldőlt! Nem vitás ugyanis, hogy nemzeti 
színeink nem hiányozhatnak erről a nagy 
tornáról éspedig két okból. Részint

n külpolitikai konstellációk
követelik, részint pedig iiz n rendkívül ben
sőséges és anyagiakban jelentős kapcsolat, 
nini a magyar és a francia labdarúgás szer
vei közölt szinte már hagyományos gyöke
rét eresztett. A magyar labdarúgás rondki- 
viil sokat köszönhet n francia futballpiiic- 
luik, mert mindenki tudja, hogy a létfenn
tartáshoz szükséges téli és nyári túrák al
kalmával jóformán az egyetlen komoly te
rület Franciaországban nyílik. A franciák 
vették fel a kellően nem foglalkoztatható 
níagyar játékosfölöslegcket, ezenkívül pe
dig anyagilag a legmegbízhatóbb és a leg
pontosabb fizetők ébre kellőit u múlt ta
pasztalatai alapján a francia labdarúgást 
helyezni. Ezek a kapcsolatok

killelcsségünkké teszik,
hogy most, mikor a franciáknak van szük
ségük a magyar labdarúgásra, a választ ha
bozás nélkül és igenlően megadjuk. Egy pil
lanatig sem szabad azokra az. átmeneti ne
hézségekre gondolni, amik a korai szezón- 
kczdésből és igy n jövcdeleinkiesésből szár
maznak. Ezek olyan filléres problémák, 
amiken még a nyomorgó magyar labdarú
gásnak is gavallériával kell lultenni ma
gát. A felelős vezetők kivétel nélkül ezen 
az állásponton vannak, most már csak az 
okozza » huzavonát, hogy még mindig nem 
dőlt el n kérdés: vájjon a kormány hozzá
járul-e a jelentős és külpolitikailag is oly 
fontos akció segélyezéséhez. Harmincezer 
pengőről van szó, ami valójában jelenték
telen tétel más hasonló propaganda segélye
zéséhez mérten és igy az a nézet alakult ki, 
hogy

ha rövidesen nem kap megnyugtató 
választ a kormánytól n magyar futball 
h túmoxalás kérdésében, akkor konzek
venciaként azt kell levonnia, hogy n 
kormány szerint nem kívánatos a ma
gyar sport szereplése francia területen.

Ennek n veszélyes szituációnak azonban 
aligha lesz létjogosultsága, különösen ma, 
amikor valóban egyetemes érdek a jóbarát
ság fenntartása Franciaországgal.

A világbajnokáig nemcsak erkölcsi, ha
nem anyagi szempontból is közelről érinti 
n magvar futballt, mert jövedelmet is re
mélnek a nyomorgó egyesületek ebből a 
sá'lalkozásbéd. Nyilván a gazdasági kérdé
sek elintézésére találták ki azt

nz abszurd tervet,
UoBv » miwyar. vúlogolott ne menjen Pí-

TÖRJ
VÍZSZINTES:

1. A törvényhozás joga. 12. 
Gramofon fontos k 
Uj-Zélnnd öslakója; 
zini fajhoz tar 
jelző. 17. Ncn
18. A pokolba:
19. Székesegy 
liigi isten a görög mitológiá
ban. Az alvilág neve h. 21. 
Arra a helyre. 22. Németül- 
szögi főivé. 23. A növénvekro 
rakódik. 24. Tarol. 2 
iiikön marod fenn.

bclsberg ki 
Bíró teszi 
boci. 30. A k 
uak nz a fajtája, ai 
zeni lehel. 37. Csekkben 
38. Énekek ........ 39. A tűz
oltó. 40. Állnn zár 42. Irénke 

a szülők szemében. 44. Te
gcn's. 4ő. A szeniö <lök alakja 
ilyen. 46. Ráma. 47. A magya
rok ilyenek - n külföldiek 
is rájönnek lassnii-lassnn.

I('GGOLEGI-S:
1. Csoda lámpájáról és per

sze róla is uz. Ezeregyéjszakában olvashatunk.
2. Görög sziget. 3. O. M 4. Oss.-endási szócska. 
5. Mulalósró 0. Magvar lírikus; szerelmi is 
sÍtéli dn'ok költője. 7. Ellentéte*  kötőszó. 8. 
Huszonnégy révből áll. 0. Négy lába van, 
mégis megbotlik. 10. F.ladóhelv. 11. Ilyen 
..asszony*  Homorúnak látszik 13........... in Ger
manv;.-.Németországban készült. 14. Plán. 16. 
\ kivonás végeredménye. 18. Délnmerikal fo 
lyö. A guavanat fennsikon ercsi és nz Allnnli

NYOMATOTT A GLOIHJS NVOMDAI MÜINTÉZEI R. T. EÖRFORGÖGEPEIN, BUDAPEST, VI, ARAIM UTCA S. - NYOMDAIGAZGATÓI ANGERMAYEB KÁROLY.

risba, ellenben az igy lm akozó jövedelem
csökkenést pótolják i.zzal, hogy a tavaszi 
szezón bajnoki mérkőzéseinek jegyeit 4 és 
10 filléres nyomorenyhitő pútdtjjal terheljék 
meg. A terv, amilyen abszurd, olyan veszé
lyes Is lehet, mert a magyar labdarúgásnak 
éppen az az egyik baja, hogy közönségének 
kereseti viszonyaihoz mérten tulmagasak a

A gyárosok és kereskedők országos egye
sülete nem várt módon siet n magyar lab
darúgás segítségére. A munkaadóknak e 
szerve tág teret nyújthat a sportolóknak! 
azzal a jelentős támogatással, hogy állást 
szerez a számukra és igv segíti n nyomor
ban sínylődő, de tehetséges futballistákat. 
Az egyesület vezetősége kereste azt a mó
dot, amivel bekapcsolódhat a magyar sport
életbe, s ez n hírek szerint teljes mérték
ben sikerült is, amennyiben
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Rendkviül érdekes és jelentős terveket 
tárgyalt le a magyar futball elitjét képviselő 
NB n lurainérkőzésekkel kapcsolatban. A 
múltban sok bonyodalmat okozott az, 
az NB tagegyesiiletei részint külföldi,
szint belföldi menedzserek segítségét vették 
igénybe, amikor a létfenntartásukhoz nél
külözhetetlen túráikat lekötöttek. Számos 
esetben anyagi zavarok is támadtak, mert 
a lekötött túrák

megbízhatatlanok
és váratlanul deficitesek voltak. Az NB tag
jai most, hogy a turalekötéseket teljes ko
molysággal végezhessék, abban állapodtak 
meg, hogy a jövőben központilag fogják in
tézni ezeket a kérdéseket és az NB, mint 
erkölcsi testület, nem n menedzserekkel, ha
nem

közvetlenül a külföldi szövetségekkel 
köti meg a megállapodásokat.

Ennek az nz óriási előnye, hogy részint a 
túra anyagi megalapozottsága vitathatat
lanná válik, mert a garanciát mindig a 
külföldi szövetség vállalja, részint azért is 
mert csak igy lehet gazdaságosan biztosí
tani a magyar csapatok elhelyezését ugv. 
hogy azok egymást ne zavarják. A külföldi 
szövetségek fogják beosztani, hogy melyik 
magyar csanat mikor, hol és kivel játszik, 
s igy valójában létrejön a fulballnak nz n 
csucsszervczelc, amit a ma divatos szólás

Óvárosok ás kereskedők 
szervezik a Vasast

Turalekötő csúcs-szervezetet kap 
a magyar futball

óceánba ömlik. 2500 km hosszának legnagyobb 
része hajózható. 20. Észtország fővárosa és fő
kikötője « Finn-öböl pariján. 21. Kisázslni tö
rök vilajet és hasonnevű föhclve. 23. ír szeszes
ital. 24. I . M.F. 27. Kiszív. 28. Tenger. 29. 
Annv Ondra nagysikerű filnve volt. 30. El- 
jenxő. 31. Elgondolása. 32. A termékeny föld 
istennője a görögöknél. 33. Iszik nz egészségére. 
38. A pap 39. Ül. 41. Francia siszonyszó. 42. 
Tél eleje. 43. Ka párja 44. Helyrag.

helyárak. Ha most még 6—10 százalékos 
emelést hajtanak végre, ez

további nézőkiesést Jelent.
Ezenkívül azonban, ismerve azt a különös 
jóindulatot, amit a legfelsőbb sporthatóság 
tanúsít a labdarúgás iránt mihelyt adózásról 
van szó, egy pillanatig sem kétséges, hogy 

a jegyáremelés csak a testnevelési Já
rulék Jövedelmét növelné,

nem csekély örömére a •—Sport-tgyzsebnek. 
A némi tendenciával propagált terv a leg
élesebb ellenzéssel találkozik mértékadó 
futballkörökben s igy valószínű, hogy máris 
a korcs clnieszülemények múzeumába he
lyezték.

a Vasast szemelték ki
arra, hogy újjászervezve a tavaszi szezón- 
ban minden eddiginél komolyan formában 
készülhessen a bajnoki küzdelemre. A cél 
az, hogy a Vasast a közeljövőben megala
kuló NNB számára megtartsák és elkerül
jék a kiesést. A Kubát járt volt 33 as Krá- 
mer szervezi most a Vasast és a jelentős 
anyagi háttérrel nem kétséges, hogy siker 
fogja koronázni ezt az értékes munkát.

• -

móddal bátran
sportegykéznek nevezhetünk.

Nem lesznek a jövőben vajaskenyér-turák, 
a magyar csapatokat az alákínálás nem 
fogja kizsarolni és igy a közép- és kisegy- 
letek a túráik anyagi mérlegét nyereséggel 
zárhatják.

BARÁTSÁGOS JÉGKOnONG MÉIIKÖSEK
BLKE—MAFC 2:2 (2:0, 0:1, 0:1). A vasárnap 

délután rendezett mérkőzésen a BLKE már az 
első harmadban megszerezte a vezetést, de ké
sőbb a MAFC lendületes játékával kiegyenlített.

Szent Iinrc-glninázlum—BEAC 3:2.
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Nusclcapa nyer.'e a föverssnyl
A délután folyamán megindult havazás meg

lehetősen nehézzé tette a pályát, úgyhogy az 
utolsó versenyekben a szokottnál rosszabbak 
az idQk. A versenyek nagyrészo reális ered
ménnyel zárult, de a nehéz pályán néhány 
meglepetés is adódott. Zivatar és az erősen le
fogadott Ildikó győzelme. Az eladóverseny be
futóját hatalmas zajjal fogadta a közönség. A 
nyerő frsula ugyanis versenyközben csaknem 
fellökte a másodiknak beérkezett Revíziót. Ez 
utóbbit tisztátlan ügetés miatt diszkvalifikálták.

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

bész (2) Zwillingcr. 2. Leila (8) Jónás. 3. Cyn- 
thia. F. m.: Magnézium (8) Steinitz, Ebolt 
ipari) Raymer. Könnyen. 21, 12, 72. Befutó: 
213. Idő: 40.

II. Mcránl dij. 1. Dtiniló (pari) Ilauser. 2. 
Oculi (10) Maszár. 3. Rabló (1J4) Feiser. 
F. ni.: Echo (2) Vorst, Tarantella (10) Fityó. 
Könnyen. 22, 17. 24. Befutó: 237. Idő: 31.9.'

III. Amateiirverseny. 1. Lali (0:10) Hoff-
tnann. 2. Betörő (10) Vecscklőv. 3. Hyperol 
(4) Reimcr. F. ni.: Sterling (4) Varsányi, Csőn 
gór (l>á) dr. Monlngli. Biztosan. 17, 12, Ifi.
Befutó; 151 Idő: 31.7.

IV. Mechanikus biimllenp. 1. Zivatar (5) Ko
vács I. 2. Liberly Hanover (3) Dózsa. 3. Groo 
l’cggv (8:10) Feiser. F. ni.: Toli (0) iBcnkő, 
Csipke (8) Reinier, Hanna the Great (10) Fityó, 
Minor (5) Simkó, Marina (10) Jónás, Bicskás 
(12) Tomann, Ond (4) Baik, Edöniér (16) 
Maszár I., András (2) Hauser. Biztosan. 10:191, 
29, 18, 14. Befutó: 10.1000, 471. Idő: 29.5.

,eKJobbanfogad vitéz
11 fii f® H 31B H Karajnál,Erzsébet

ViVI v körút 27. T.: 143-765

V. Kittet douxdlj. 1. Alkotás (1%) Rrincr
2. Bohém (5) Soldos. 3. Lusta (2) Fityó. F. m.: 
Aranyom (5) Jónás, Gyarmati (10) Tomann, 
Dnisy (8) Marék. Kundry (4) Kovács I., Epilog 
(10) Baik, Mimóza (5) Feiser. Biztosan. 10:34, 
13. 15, 14. Befutó: 10:77, 90. Idő: 30.8.

VI. Nemzetközi handlcap. 1. Muscicapa (3) 
, Steinitz. 2. Ilona (I %) Kovács I. 3. Magvas (5)

Jónás. F. m.: Glória (8) Fityó, Bosiljka (3) 
Maszár I, Elvira (4) Feiser, Csákány (6) Síró. 
Küzdelem. 10:52, 15, 13, 10. Befutó: 
Idő: 20.5.

VIL Januári díj. 1. Uzsorás (4:10)
2. Tilly <5) Kovács .1. 3. Orsolya (5) _____
F. m.: Gladiátor (8) Vorst, Ptiszfabcrénv (5l 
Marék. Könnyen. 10:15, 12. 22. Befutó: 10:52 
Idő: 29.9.

10:171.

Feiser.
Jónás. |

Az UTE nyerte a 
párbajtőr bajnokságot

A párbajtőr csapatbajnokság hosszú évek' 
óta a HTVK biztos zsákmánya volt. A teg
nap megrendezett küzdelem megváltoztatta 
az évek sora óta bevált receptet, mert nem 
kis meglepetésre az UTE lett a győztes.

A versenyt a HTVK Váci-utcai helyiségé- 
b cntartotlák meg. Az eredmények:

Bajnok: UTE (Kabos, Dunay, Palóc:, Er
délyi) (6 pont, 29.5 egyéni győzelem), 2, 
HTVK (Idrányi, Hátszegi József, vit. Bartha, 
dr. Gázsi (4 pont, 25.5 egyéni győzelem, 3. 
BEAC 2 pont, 24.5 egyéni győzelem, 4. BSE-

I. forduló: HTVK—BSE 12.5; 3.5, UTE 
—BEAC 9.5; 6.5.

II. forduló: UTE—HTVK 11:5, BEAC—- 
BSE 10:6.

III. forduló: UTE—BSE 9:2 (BSE fel
adta), HTVK—BEAC 8:8. (Tusarány 36:38 
a HTVK javára).

Jók a vidéki 
ifjúsági birkózók

Az országos ifjúsági birkózó bajnokságok 
igen nagy érdeklődés mellett folytak le. Ör
vendetes, hogy a vidéki versenyzők nagy
szerűen megállták a helyüket. Lapzártakor 
a versenyek még folytak. Az egyes csopor
tokban a következők álltak uz élen: Pehely
súly: Horváth Gyöngyösi AK, Árvái BLE, 
Kajszi Kalocsa. Könnyüsiily: Kalocsai és 
Komáromi Szolnoki MÁV, Garaczi Kecske
mét. Váltósul.v: Pakoni Szolnoki MÁV’, Vér
tes MTE, Ilácz DEAC. Középsuly: Kinizsi 
BLE, Bcnkő MTK, Kövesi BVSE. Nehéz
súly: Balogh Tatabánya és Kása Testvériség*

Pásztói kilépett
a Beszkárból

Vasárnap érdekes hírek terjedtek el arról, 
hogy Pásztói, a BSzKllT kiváló csatára, egye
sületének bejelentette kilépést. Beavatottak 
mór azt is tudni vélik, hogy Pásztói nevével 
hol fogunk találkozni a jövőben. Bizonyosra 
veszik, hogy uj klubja, a II. Liga egyik vezető 
csapata között keresendő. Esélyes a DVTK, az 
SBTC, de mind között leginkább a Szolnoki 
MÁV. A kitűnő amatőr-egyesület ugyanis a 
legkönnyebben elérhető Budapesctről és igy 
Pásztói, aki egyébként fővárosi tisztviselő, 
könnyen kapcsolatot tarthat az alföldi metro
polis neves csapatával.

VIII. Hnndlcap. 1. Ildikó (5) Maszár I. 2. 
Paris (6) Marschall. 3. Varázs (4) Kovács J. 
F. in.: Céda (1J4) Feiser, Gulliver (3) Fityó, 
Bcssy L. (10) Jónás, Poczok (6) Raymer, Mar- 
lene B. (2) Baik, Imréd II (10) Benkö. Köny- 
nven. 10:52, 29, 25, 20. Befutó: 10:283, 184.
Idő: 33.1.
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IX. Elndóvrrseny. 1. frsula (3) Jónás J. 2. 
Fötir (4) Simkó, 3. Ilékás (5:10) Jónás. F. m.: 
Revízió (10) Hauser, " 
delem. 10:41. 13. 10.

X. Zlmonyi dij. 1.
2. Sirocco (6) Kovács 
in.: Óhaj (Ifi) Fityó, 
Csalárd (8) Németh, ...........  , ,
Pasa (10) Raymer, Pandúr D. (14) . .
Lenke (14) Gaíln, Orao (16) Maszár F. Kamat 
(20) Nerhaft. Biztos 1, 30, 21. Be
futó: 10:101,

Bandika (8) Földi. Küz- 
Befutó: 10:289. Idő 34.0. 
T.llly (1%) Zwillinger T. 
.1. 3. Nikla (3) Benkö. F, 
Rubintom (1% Jónás J. 
Matador (5) Marschall, 

” • ~ Topay.

Az Angliából importált kancák, hétfőn, ja 
nuár 10-én kerülnek árverésre Alagon.
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A Róma melletti Tor d Quintóban évente 

január-februárban rendezett versenyek erűdén 
elmaradnak, mert a Tibcris teljesen elöntötte 
a pályát.
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