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Hajnali dóridéi elfogták a Sörkabaré sikkasztó igazgatóját
Nyilasbotrány a Szent István bajtársak bálján

Húszéves békéről és revízióról
tárgyal Hómetország. Anglia 
és Olaszország Loitfonóan

tában uj Gibraltár megépítésén dolgosnak.
As amerikai lapok jelentései szerint a 

hadügyi és tengerészeti minisztériumban 
különböző tervezeteken dolgoznak,

a Hawal-szigetek erődítménnyé történő 
kiépítésére vonatkozóan.

Andrew Moscs vezérőrnagy, a hadügymi
nisztérium egyik főllsztviselője újságírók 
előtt megerősítette a híreket, megjegyezte 
nzonhan, hogy a nagyszabású terv végre
hajtása még meglehetősen távoli kérdés, 
mert nem állanak rendelkezésre a szüksé
ges nagy pénzösszegek.

Úgy tervezik, hogy a Hawal-szigetek Oahu 
szigetén, amely vulkanikus eredetű,

olyan sziklabástyát építenek, mint ami
lyen a Földközi-tenger és az Atlanti

óceán között a glbraltárl erőd.
Bevehetetlen és szétrombolhatatlan erődít
ménnyé képeznék ki ezt a szigetet, amely 
már most Is erődnek számit. A jelenlegi 
erődítményeket azonban teljesen moderni
zálni kell.

Az uj erődben földalatti légi támasz
pontot Is létesítenek, amely repülőgépek 
százainak befogadására lesz alkalmas. 

viselőház
A miniszterelnök és 
azonnal visszavonult 
kozó termébe.

A miniszteri értekezlet ntán Knzaki Altira 
miniszterelnökségi első titkár a sajtó meg
jelent képviselőivel közölte, hogy

a kormány tagjnl a Kinn és Japán kö
zötti viszony alapvető fontossága kér

déseit tárgyalták meg.
Közben Kínában tovább folynak a had

műveletek. A japán csapatok már teljesen 
I megtisztították nz ellenséges haderő ina- 
I radványaitól a pulungl kerületet. Közép*  

Az uj sziklaszoros uralná a Csendes-óceáni I klnábnn helyreállott a rend és nyugalom.

vizeket m Egyesült Álalmok és Japán kö
zött.
A Japán miniszterelnök 
nagyfontosságu tanács

kozása
Toklo, J.unúr 21

Ronoye herceg minlszjcrclnök Illrota 
külügyminiszter, Szugi.voma tábornak had
ügyminiszter és Jónál tengerészeti miniszter 
társaságában

vasárnap váratlanul elhagyta a kép- 
............ üléstermét

a három miniszter 
a miniszterek tondcs-

Németország és Olaszország 
a konferencián Irtózatos csatában

két ellenséges brigádot 
megsemmisítettek 
a spanyol nemzetiek

Salamanea, január 23. I falna*.  A védösáncok birtoklásának azért 
Hétfői Napló tudósítójának telefon- van különös nagy jelentősége, mert a Föld- 

jelentése.) A spanyol polgárháború terueli[közi tenger felé vezető útvonalak kulcsát 
frontszakaszán vasárnap is teljes erőuef l képezi. A nemzetiek gyalogsága most nagy

(A

folyt a véres küzdelem. A nemzetlek leg
újabb hadljelentése szerint a nemzeti csa
patok a Túrta folyótól keletre és délre 
folj-tutlíik előnyomulásuknt. Uj hadálláso
kat szálltak meg és megtörték az ellenség 
ellenállását, miközben

számos foglyot ejtettek
s nagymennyiségű fegyvert, valamint mu
níciót zsákmányoltak.

A múlt hét hétfőjén megindult offenziva 
óta a nemzetiek tüzérsége elsőizben vette 
tűz alá az Alhambra folyó nyugati partján 
húzódó Corbofrin-hadállásokat. Ez a védő- 

amely Santa Barbara és a 
lető között húzódik, védő- 

köztársasági mtllcla csapa

előkészületeket tesz ennek az erőditmény- 
láncnak az elfoglalására.

A nemzetiek hadijelentésében szó van 
két köztársasági brigád megsemmisülé

séről is.
Ezek a 221. és a 225. számú brigádok, 
amelyek napokkal ezelőtt érkeztek Dél- 
Spanyolországból és Terűéi városánál estek 
át az első tűzkeresztségen. Az első századból 

csak négy ember maradt életben.
Salamonra bombázásának több nz áldo

zata, mint ahogyan azt először gondolták.
A halotlrk száma állítólag 225, míg ■ 
sebesültek száma több mint négyrzia,
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Vasárnap délben 
Budapestre érkezett Boble 
német Külügyi Süamtithár

Vasárnap délben a bécsi gyorsvonathoz 
csatolt különkocsiban megérkezett Buda
pestre Bohle, német külügyi államtitkár, a 
német nemzeti szocialista párt külföldi 
szervezeteinek vezetője.

Az államtitkárt ünnepélyes külsőségek 
közölt fogadták n keleti pályaudvaron. 

T'rdmansdorf német követ vezetésével kivo
nult teljes számban a budapesti német ko
lónia. A német nemzeti szocialista párt 
egyenruhába öltözött helyi csoportja és a 
birodalmi német Iskola növendékeiből ala
kult Hitler Jugcnd szervezet egv osztálya. 
A mugasrangu német vendég fogadtatásán 
magyar részről báró Apor (iábor rendkívüli 
követ, meghatalmazott miniszter, gróf Csdky 
István követségi tanácsos, Boor Aladár bel
ügyi osztályfőnök és Eötlövenyl Olivér, a 
Külügyi Társaság elnöke és Bedő Albert mi
niszteri tanácsos jelent meg.

12 óra 20 perckor robogott be a bécsi 
gyors a pályaudvarra, az utolsó kocsi ajtaja 
felpattant és n német nemzeti szocialista 
párt parancsnoki diszegyenruhájába 
zött államtitkár

magasba lendített karral kilépett a 
ronra,

azután feleségét segítette le a vasúti ____
lépcsőjén, majd Kódérté német kerületi ve
zető, továbbá a két adjutáns Hammerson 
és Goliert szálltak ki a kocsiból.

Ekkor kezdetét vette a fogadtatás. Érd- 
mansdorf német követ u német vendégeket 
rs a fogadtatásra érkezett magyar urakat 
bemutatta egymásnak. Bohle államtitkár 
feleségének rózsacsokrot nyújtottak át, mi
közben az államtitkór a pályaudvaron meg
jelent német formaruhás alakulatok veze
tőinek katonás hangú jelentéseit fogadta. 
Kemény vezényszavak csendültek fel, knr- 
lendités következett és ezzel

a fogadtatás véget ért.

öllö-

pe-

koc.il

I/IEANDER\
: az Éneklő és színjátszó csoda 

különleges világfilmje 
FŐSZEREPLŐK. 5

Tjwd. moRian * iu m artell 
JuKa-SERDfi *FÖLDESSy  Sáxa
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DETLEF SiERCK- REnotzése
PREMIER Hl A*
uRAnifl

Bohle államtitkár a Dunapalotdba hajta
tott. A nap hátralévő résiét a Magyarorszá
gon élő német állampolgárok társaságában 
töltötte. Este a követségen Bierabendet ren
deztek tiszteletére. A követség! estélyre meg
hívták nzokat a Budapesten élő német ál
lampolgárokat, akik tagjai a német nemzeti 
szocialista pártnak.

Botrányt rendeztek a nyilasok 
a kereszténypárt miskolci gyűlésén

Miskolc, január 23.
fA Hétfői Napló tudósítójának telefonje

lentése. Vasárnap délelőtt a miskolci Ko
rona-szálló dísztermében zászlóbontó nagy
gyűlést tartott az egyesült kereszténypárt. 
A nyilasok előre bejelentették, hogy meg 
fogják zavarni ezt a gyűlést és éppen ezért 
nagy rendőri készültség vonult fel. Ennek 
ellenére a gyűlés megnyitása után

a nyilasok pfujolni kezdtek.
A hangos botrány kit nyilas vezetőjét rend
őrök vezették ki a teremből.

M fillér Antnl országgyűlési képviselő han-

A rombolók ellen 
beszélt 

a pécsi tábla uj elnöke
Pécs, Január 23.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) A pécsi klr. Ítélőtábla teljes ülése 
keretében ünnepélyes külsőségek között ik
tatták l>e vasárnap délelőtt a tábla elnöki 
székébe dr. Szabó Lajos eddigi pécsi tör
vényszéki elnököt. Elsőnek Simon Rudolf 
táblai tanácselnök, majd dr. Szapár József 
királyi ügyész üdvözölte Szabó Lajost, aki 
meleg hangon mondott köszönetét az üd
vözlésért. Beszédében rámutatott orra, hogy 
az elmúlt 90—25 év teljesen megváltoztatta 
az Hetet. A világnézetek most vívják har
cukat és

a kormányzatnak ügyelnie kell, hogy 
■z uj erők nálunk ne romboljanak, 

hanem uj életet alapozzanak meg.
A magyar bírákra vár a nagy hivatás és 
munka, hogy ebben n történelmi átalaku
lásban ott álljanak nz állam mellett s hogy 
a kezükbe adott nagy hatalommal a törvény 
és igazság keretein belül segítsék a nemzet 
jövőjének kiépítésében.

Legegészségesebb nép a magyar 
. .....................
keresnie. A leggyikorihb bHruségekct az epe-, már, mely emésztését,
gyomorbsjokst. a bélrenyheséget meeelőzl, syógyitji pl. I g"l uj embert teremt Unböi.

lehelne he ee]*t,  MrmAiceti nyógyklncseit falhseinální- I " jásxksraj...
A -W.rnek igazán nem | «»zt.

ZENE
goztatta, hogy

a keresztény felekezeteknek össze kell 
fogniuk a közös ellenség ellen. 

Kijelentette, hogy a vagyonelosztás felhá
borító és „a nagy jövdelmek között csak 
ilt-ott találkozunk keresztény nevek viselői
vel".

Meizler Károly képviselő a választójogi 
törvényjavaslatot bírálta és kijelentette, 
hogy az

a magyar néppel szemben jogfosztást 
tartalmaz.

Keményen támadta a javaslatot.

Ferde 
szemmel

1000 díjas 
verseny

X X
5

A Hétfői Napló — hűséggel eddigi 
ramjálioz — Ismét

KERESZTREJTVÉNYVERSENYT 
rendez, amely méreteiben és njszertlségé- 
gében százszázalékosan felülmúlja az eddig 
lefolytatott összes versenyeinket.

Teljesen uj ötletekkel Jövünk ez alkalom
mal Is t. olvasóink elé. Uj ötlettel, amely 
gondolkodásra késztet. Uj ötlettel, amely
nek megfejtése

1000 AJÁNDÉK
elnyerésének lehetőségét nyújtja minden
kinek, nki legujabb szellemi tornánkon 
résztvc«z.

Szenzációs újításként közöljük, hogy bár 
versenyünk 20 hétig tart,

HÉTRÖL-IIÉTRE ÖNÁLLÓAN IS BE
FEJEZÉST NYER.

Aki tehát 1S38 január 24-től kezdőtlőleg 
július 31-lg terjedő Időben bármelyik héten 
sikeresen megfejti keresztrejtvényünket és 
u megfejtést hozzánk beküldi,

MINDEN HÉTEN SOxÉRTÉKES AJÁN
DÉKOT NYERHET.

Azok között azután, akik hétről-hétre. 
vagy a verseny végén egyszerre küldik be 
a megfejtéseiket, külön

KÉSZPÉNZJUTALMAT ÉS 200 SZEN
ZÁCIÓS NYEREMÉNYT

osztunk ki.
Uj keresztrejtvényünknek az a szenzációs 

iijitésa, hogy annak rejtett titkait
FERDE SZEMMEL KELL FELDERÍ

TENI.
A keresztrejtvényben ugyanis, amelynek 

tartalmát a szokásos módon kell megfej
teni,

BETŰKKEL KIIRT KÉT SZÁMOT IS 
REJTETTÜNK EL, 

amelyeket csak akkor találhatunk meg, ha 
a már megfejtett ábrát „ferde szemmel", 
vagyis

ÁTLÓS, VAGY AZZAL PÁRHUZAMOS 
IRÁNYBAN NÉZZÜK

és igy kutatjuk, keressük a titokzatos kél 
számot.

KIZÁRÓLAG AZ ELŐBB EMLÍTETT 
KÉT SZÁMOT

lapunk 2. oldalán lévő szelvénybe kell be
írni és ezt levelezőlap alakú kartonlapra 
ragasztva

NYOMTATVÁN YK ÉNT 
kell kiadóhivatalunkban minden héten leg
később csütörtök délig beküldeni 2 filléres 
bélyeggel.

Beküldhető levélboritékban Is. De hang
súlyozottan figyelmeztetjük 
olvasóinkat, hogy acm n levelezőlapra, 
sem ■ levélbe más nem irható — a 
posta nyonitatványssabályxata szerint — 
mint a két sióm a a pontos eim.

Redobhatók a kiadóhivatal! rcjtvér.ylá- 
dáha Is egész nap (Erzsébet-kürut 28. I.).

A verseny azon résztvevői, akik csak a 
végső nagy dij kiosztásban kívánnak részt- 
venni, a megfejtéseket tartalmazó szelvé
nyeket a verseny végéig bármikor — tehát 
pótlólag Is — beküldhetik.

Szeretettel hívjuk ineg a Hétfői Napló ol
vasóit erre a nemes versenyzésre, amely 
öllelcsségbcn, dijakban és ajándékokban 
olyat ós annyit fog nyújtani, amilyet és 
amennyit hasonló verseny nem nyújtott 
még soha.

/gór herceg
Az Operaház az Igor herceggel, 

mint h atal más százszinű reflek
torral világitott bele egy nép szellemi 
világának évszázadokkal ezelőtt megindult 
és még ma is tartó szüntelen vajúdásába. 
A kritika ennek a reflektornak kezdet
leges szerkezetét és egy másba- 
folyó színeit vizsgálta, nem véve észre, 
hogy az igazi értik az a titokzatos erő, amely 
ezt a fényforrást táplálja és feltárja az orosz 
néplilek őst sajátosságait. Túlzás tehát ar
ról beszélni, hogy az Igor herceg mint 
opera, vagy mint szimfónikus költemény 
megüti-e azt a mértéket, amely az Opera
ház műsorán való szerepléshez szükséges, 
de igenis kérdés, mi a mű etikai tartalma 
s ez a tartalom indokolja-e bemutatását.

A szellemtörténeti fogalommá vált XIX, 
század orosz társadalmának értékes szigete 
volt az ötös csoport, amelynek Alexander 
Porfilievics B o r o dl n képzett orvos, ve
gyész is műkedvelő muzsikus talán legszeb
bet álmodó tagja. Operájában az orosz nem
zet egyik legnagyobb hősének alakját pró
bálja népi és az elmúlt században modern
nek hitt zenei elemekből életre kelteni 
azért, hogy megteremtse azokat az alapo
kat, amelyek előfeltételeit képezik a nem
zett kultúra kiteljesedésének. Törekvéseit 
mintha az orosz birodalom tragédiájának 
szürke színei irányítanák: az alig egy em
beröltővel később bekövetkezett események, 
mtnt szörnyű víziók, már felrémlisiek lel
kében. Ott áll hatalmas tömegével az orosz 
nép, szellemi világának minden gazdagságá
val, a kelet és nyugat ellentétes indulatai
nak robbantásai között és nincs senki, aki
ben élne fajtájának vágyakozása, erénye, 
bűne, aki felülemelkedve a szemléletek, vi
lágnézetek lelketbomlasztó áradatán, saját 
testén és saját életével mutatná ki a milliós 
tömegek lelki és fizikai azonosságait. Boro- 
din elmosódó, határozatlan és idegen ele
meket tartalmazó muzsikáját hallgatva, 
mind erősebben érezzük, hogy ebben a mű
ben nem a zene, nem az egymásra zu
hanó dallamok esi szol tsdga a fontos, hanem 
az a cél. az a program, az a homá
lyos sejtés, amely ennek a nagyszerű 
embernek a lelkivilágát kitöltötte és ame
lyet egy minden teret és időt átharsogó 
mondattá lehet formázni: megmenteni az 
oroszokat, megmenteni egy hatalmas ellen
ségtől a népemet!

Hogy a szellem megérthesse korának tö
rekvéseit, a múltba kell visszakapcsolnia, 
a történelmi időkből kell kikeresnie azokat 
a megvalósult, vagy elbukott szándékokat, 
amelyek megmagyarázzák a jelent. A XIX. 
század alaktalan, de azért forró vágyako
zását a mindent megoldó hatalmas ember 
után Borodin felfokozva érezte s ezt a hőst 
e9!l egész élet kutatásával, a R l e w t 
Krónika lapjai közölt porladó Igor 
hercegben találta meg. Borodin lelke 
a jelen problémáitól terhesen visszazuhant 
a múltba. A hasonlóság, a felismerés és a 
rácszmélés pillanatában hétszáz esztendőt 
rohant visszafelé és azután megtelepedett 
azon az utón, ott, a város kapuja alatt, 
amely a Kiérni Króniak tanulsága szerint a 
polovcciek tábora felé vezetett. Megtelepe
dett és élele végéig itt is ült, mint Jeroska 
verklis, mint Szkula, akinek berúgott feje 
nagyot toppanva pihen meg az utca kö
vén. Innen Borodin tragédiája: nem tudott 
Igor herceg szétmálló testébe lelket lehelni 
és nem tudta hétszáz év messzeségéből a 
zene szárnyán elhozni ezt az alakot, hogy 
népeket vezető diadalmas hősként odaál
lítsa pemzete elé.

Az Operaház már már sémaként ható 
hatalmas jelenetekben jelenítette meg Bo
rodin torz, féligkész álmait. Olyan színpad
technikával dolgozott, amely elgiccsesiti a 
muzsika őszinte hangjait is. Az Igor herceg 
úgy szerkesztési, mint dallamvezetési szem
pontból primitív mű és ezért elhibázottnak 
tartjuk, hogy hatalmat építményekkel, szí
nekkel és nyugtalanító formákkal akarja 
a rendezés a zenei fogyatékosságokat pó
tolni.

A kiváló operaházi gárdából is kiemelke
dett Palló Imre, aki alakításával tenge
lye lett Borodin munkájának. De, mint 
mindig, mint a Hovanscsinában is, most is 
magyar fájdalmakról énekelt Palló Imre az 
Igor herceg szerepében. Kevesen vannak 
még rajta kívül a szinpadokon, akik ha ki
mondják ezt a szól: „Hazám", annyi tar
talommal, fájdalommal, keserűséggel, édes 
ötömmel tudnák azt megtölteni, mint ó.

Dr. Lclsen László .



JWawsl. IM8 fannZr !l HÉTFŐI NAPLÓ 3

Szenzációs átalakulások 
a belpolitikai életben 
az uj választójog nyomán
Nagy fontossága Ülést tart holnap a felsőhöz

Továbbra Is a titkos választójogról szóló 
törvényjavaslat áll a politikai élet érdeklő
désének homlokterében, de a ku'isszamö- 
götti tárgyalások már nemcsak a választó
jogi reformra vonatkoznak, hanem annak 
előrelátható következményeire is. Abban a 
pillanatban ugyanis, amint a „harmadik 
számú" alkotmány jogi reform törvényerőre 
emelkedik, megkezdődik valamennyi fron
ton

a készülődés a titkos választásra.
Ezzel kapcsolatosan nem borul fel, sőt bi
zonyos szempontokból még aláhúzol tabb 
lesz a belpolitikai tregua dei. Mindenek
előtt az egyesült keresztény pártnak lesz 
szerepe az átalakulásokban, amennyiben — 
bizalmas kereszténypárti forrásból szerzett 
értesülésünk szerint — még az uj választás 
előtt

szoros kapcsolatok létesülnek a kor
mány és a kereszténypárt között.

Tárgyalások — egyelőre csak tapogatózó, 
komhinálgató tárgyalások — folynak ar
ról, hogy t

a kereszténypárt esetleg miniszteri tár
cát kapna.

'Nem lehetetlen, hogy egy tárcanélküll mi
nisztere lesz a választójogi javaslat elfoga
dása után a pártnak, de az Is lehetséges, 
hogy egy politikai államtitkárság Ii jut az 
egyesült kereszténypártnak. Előrelátható
lag dokumentálni fogják a kisgazdapárt és 
a kormány barátságát is, olyan formában 
azonban, hogy nyilvánvaló legyen, hogy az 
a kapcsolat csak a legnagyobb ellenzéki 
párt és a kormány között éli fenn, de nem 
a kisgazdapárt és a kormány pártja között.

Bethlen visszalép 
a kormánypártba

A választójog törvényerőre emelkedésé
nek más hatása is lesz a politikai életre. Az 
uj választójog bizonyos mértékig hátrá
nyos azokra a képviselőkre nézve, akik 
egyedül képviselnek a parlamentben egy 
kis pártot, vagy párton kívül állnak. Ezek-

Claridge?
nek ugyanis nem áll majd módjukban, hogy 
lajstromot állítsanak. Ezért ezek az egye
dülálló képviselők

már most egyes országos pártok felé 
orientálódnak.

A választójog elfogadása után minden 
valószínűség szerint szaporodni fog nz 
egyesült kereszténypárt képviselőtagjainak 
száma. Néhány pártonkivüli képviselő a 
pártba való belépéséről tárgyal

Az uj választás elölt — amint arról bizal
masan informálták a Hétfői Napló munka
társát —

visszalép a NEP-be gróf Bethlen István, 
aki a legközelebbi választáson valamelyik 
nagy vidéki városban, vagy lajstromoz ke
rületben fogja vezetni a kormánypárt lis
táját.

A német kérdés 
a felsöház előtt

A politikai élet legközelebbi jelentős ese- 
ménye:

holnap, kedden ülést tart a felsőház.
Ennek az ülésnek napirendje elölt mondja 
el nagy érdeklődéssel várt felszólalását 
Heckenbcrger Konrád „A Magyarországi 
Német Népművelési Egyesület és a ma
gyarság ellen a német községekben észlel
hető izgatások tárgyában" Ezután elfogad
ják az igazolóbizottság jelentését, majd el
nököt, jegyzőket és a megüresedett bizott
sági helyekre uj tagokat választ a felsöház.

Az elnöki méltóságra gróf Széchenyi 
Bertalant, valószínűleg egyhangúlag Is

mét megválasztják.
A hét első napjaiban egymásután jelen

nek meg az ellenzéki vezérek Darányi Kál
mán miniszterelnöknél, hogy átnyújtsak 
neki Írásba foglalva azoknak a módosító 
indítványoknak jegyzékét, amelyeket párt
juk a választójogi javaslaton óhajt eszkö
zölni.

Eckhardtot holnap, kedden fogadja 
Darányi.

A polgári szabadságpárt nevében a párt 
yezére, Rassay Károly, a*  egyesült keresz

ténypárt részéről gróf Esterházy Móric és 
Ernszt Sándor, a szociáldemokraták kép
viseletében pedig Móniit Illés, a Népszava 
főszerkesztője, Györki Imre és Peyer Ká
roly országgyűlési képviselők fognak tár
gyalni Darányival.

Illetékes helyen vasárnap közölték a 
Hétfői Napló munkatársával, hogy a kép
viselőhöz közjogi bizottsága február 3-án 
kezdi meg a választójogi javaslat vitáját.

KI lesz az uj 
kultuszállamtltkár

Csütörtökön választja meg elnökét a kor
mánypárt. Most már befejezett tény, hogy 

a NÉP uj elnöke Tasnádl-Nagy And-

Vasárnap letartóztatták
Nemes-Nadel Miksa kereskedőt 
egy berlini kereskedő hamis magyar illetőségi 
bizonyítványa miatt

Vasámap a büntetőtörvényszéken érdekes 
bűnügy nyomozását fejezte be Enyedy Ró
bert dr. vizsgálóbíró.

Nemes-Nadel Miksa kereskedő előzetes 
letartóztatásával 

zárult le a bűnügy, amelyben heteken ke
resztül folyt az izgalmas nyomozás.

Nemes-Nadel Miksának jól jövedelmező 
papirüzlete volt, nemrég azonban feladta 
üzletét és alkalmi vállalkozásokba kezdett. 
Egy Ismerőse révén

összeköttetésbe került Lefkovits Vilmos 
berlini gyárossal, aki Magyarországon 
akart letelepedni, de nem tudta meg

szerezni a magyar állampolgárságot.
Nemes-Nadel és a berlini üzletember kö

zött megindultak a tárgyalások és olyan 
megállapodást létesítettek, hogy Lefkovits 
3000 pengőt fizet Nadelnek, aki rövidesen 
produkálni fogja az állampolgársági ok
mányt.

Nern sokkal ezután a belügyminisztérium
ban

vizsgálat Indult egy gyanús okmány 
körül.

Numerus ciausust kér 
az igazságügyminisztertöl 
a pestvidéki 
ügyvédi kamara

Ügyvédi körökben nagy feltűnést fog kel
teni az az akció, amelyet a pestvidéki ügy
védi kamara kezdeményezett: a numerus 
clausus bevezetését kívánja a pestvidéki 
ügyvédek kamarája, Az uj ügyvédi rend
tartás életbeléptetése óta

ez a kamara jelentkezik elsőként a 
a numerus clausus bevezetésének javas- 

letával.
A rendtartás ugyanis kimondja: ha egyes 
kamarák azt észlelik, hogy a tisztességes 
ügyvédi jövedelem a kamarai tagok feltűnő 
létszámszaporodása miatt lehetetlenné vá
lik, javaslatot tehetnek az igazságügy minisz
ternek a zártszám bevezetésére.

Értesülésünk szerint
■ pestvldékl ügyvédi kamara legutóbbi 
választmányi Illésén már Ügy döntött, 
hogy numerus clausus bevezetését ja

vasolja az igazságUgymlniszternek.
Február 2-án ül össze a kamara közgyűlése, 
amely minden valószínűség szerint magáévá

A

MA KEZDŐDIK

TÉLI POK VÁSÁR

rás kultuszállamtitkár
lesz. Az elnökválasztás után még egyszer 
összeül a krománypárt közjogi bizottsága, 
amely előtt Széli József belügyminiszter 
nagy beszédben ismerteti azokat a módosí
tásokat, amelyeket a NÉP bizottságának 
kérésére elvégeznek a választójogi javas
laton.

A kultuszállamtitkári székben Tusnádi- 
Nagy András utódja

Zsindely Ferenc vagy Lányi Márton 
lesz. Az esélyesebb jelölt Zsindely, de 
amennyiben ő mégis megmaradna a kor
mánypárt alelnöki székében, Lányi — aki 
egyébként a választójogi javaslat előadója 
— lenne az uj államtitkár.

a 3 hónapra esik a rádiózás 
főszezonja, most lesznek a 
legjobb músorszámok, most 
lesz szükség leginkább jó 
rádióra. Az 1938-as tipusu

A vizsgálat azzal a meglepő felfedezéssel 
járt, hogy Lefkovits Vilmos berlini lakos 
budapesti illetőségi bizonyítványát mutat
ták be a minisztériumnak. Most már a 
rendőrség folytatta a vizsgálatot és csak
hamar kiderilette, hogy

az Illetőségi bizonyítvány hamisítvány 
és ez Nemes-Nadel utján került a miniszté
riumba .

Ncmes-Nadclt a rendőrség őrizetbe vette, 
majd átkisérte a mnrkóutcai fogházba, 
ahol a vizsgálóbíró vasárnap részletesen ki
hallgatta. A papirkereskedő azzal védeke
zett, hogy

ő készen kapta az okmányt Lefkovits 
többi Irataival együtt 

és igy semmiféle hamisítást nem köve
tett el.

A nyomozás során azonban olyan terhelő 
adatok merültek fel Nemes-Nadel Miksával 
szemben, hogy a vizsgálóbíró

okirathamlsitás gyanúja miatt letartóz
tatta és azonnal megindította ellene az 

eljárást zugirászat elmén is, 
mert illetéktelenül vállalkozott olyan eljá
rásra, amely ügyvédi munkakörbe ütközik

teszi a választmány döntését és igy a ka
mara javaslatát az igazságügyminiszter elé 
terjeszti.

A Hétfői Napló munkatársa beszélt
dr. Antal Bélával, a pestvldékl ügyvédi 

kamara elnökével,
aki a következőket mondta:

— Választmányunk valóban a zárt lét
szám bevezetése mellett foglalt állást és a 
közgyűlés is minden bizonnyal úgy határoz, 
hogy errevonatkozóan javaslatot tegyünk 
nz igazságügyminiszter urnák. Hangsúlyozni 
kívánom, hogy

a zárt létszám bevezetése kamaránk te
rületén működő ügyvédek szerzett jo

gait egyáltalán nem érintik.
Sőt éppen az a célunk, hogy évtizedek óta 
működő, gondokkal küzdő családos tag
jainkon segítsünk azzal, hogy a zárt lét
szám bevezetését kérjük. Ha ez megtörténik, 
a jövőben az lesz a helyzet, hogy

a pestvldékl kamara területén uj ügy

véd csak akkor kezdhet gyakorlatot, ha 
kihalás vagy lemondás következtében 

erre alkalom van.
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy egy 
községben uj ügyvéd csak akkor nyithat 
irodát, ha például két vagy három ügyvédi 
iroda megszűnt ott.

— Nincs nz országban még egy ügyvédi 
kamara, amelynek tagjai oly nehéz helyzet
ben lennének, mint a mieink. A pestvidéki 
kamara tngjuinak létszáma annyira meg
növekedett, hogy

mn körülbelül nyolcszáz lakosra esik 
egy ügyvéd, míg békében ötezer la

kosra jutott egy ügyvéd.
Megnehezíti helyzetünket az Is, hogy a 
pcstvidéki ügyvédi kamara területébe /őfrf- 
rajzilag beletartozik Budapest is s ennek 
az a következménye, hogy mintegy ötven 
százalékban n budapesti ügyvédek látják el 
a pcstvidéki peres ügyeket is. Mindez arra 
indított bennünket, hogy a numerus clausus 
bevezetését kérjük az igazságügyminiszter
től.

Egész kocsirakomány 
cipőt lopott 

Veszedelmes betörőket fogtak e! 
razzián a detektívek

Az éjjel a rendőrség nagy hajtővadászatot 
rendezett az. utóbbi időben elszaporodott tra
fikrablók kézrekeritésére. A rablások tettesei 
ugyan ncin kerültek még közre, a detektívek 
fárasztó éjszakai munkája azonban még sem 
ment veszendőbe:

kél régen keresett veszedelmes betörőt si
került elfognlok.

Ugyanabban az nngyalíöídi Szent László-uli 
kocsmában fogták cl mindkettőt.

Régi szokás szerint mind a kelten 
hamis nevet mondtak be 

és kijelentették, hogy még soha nem voltak 
büntetve. Ujjlenyomatot vettek fel róluk és 
megállapították, hogy Szűcs Károly 21 éves 
volt csapos és Bonts Béla 23 éves lakatossegéd 
kerültek kézre.

Szíics, a volt csapos, nagy előszeretettel ke 
reste fel azokat n vendéglőket, ahol régebben 
alkalmazásban volt.

öt helyre tört be.
Az volt a trükkje, hogy bezárkózott a félreeső 
helyen és éjszaka munkához látott. Hajnalban 
azután az ablakon keresztül elmenekült.

A másik atalémber, Bonis Béla, legutóbb a 
Nürnberg-utca 0 alatt lévő Trcbicsdi'.e cipő- 
üzemben tett látogatást. A padláson rejtőzött .el, 
majd a mennyezetet kibontva lejutott az üzembe, 
ahonnan egy

kocsira való cipőt lopott cl.
A két betörőt letartóztatta a rendőrség.



A Nemzeti Kaszinó vasárnap tartja köz
gyűlését. Egy héttel utána következik a 
Széchrnyi-emléklakoma. A lakoma szónoka 
gróf Hunyady Ferenc lesz.

II.
Szaporodott azoknak a 'főszerkesztőknek 

h száma, akiknek a neve elé a grófi titulus 
jár. Gróf Bethlen Margit, gróf Bethlen And
rás és gróf Széchenyi György után most gróf 
Csáky Imre volt külügyminiszterünk, sok 
nagyértékfl publicisztikai munka szerzője is 
főszerkesztő lett, mától kezdve nevével jegyzi 
a Magyar Külpolitikát.

III.
Fellner Vllmosék Benczur-utcal lakásán 

baleset történt a minap, benzin fröccsent 
Fellner Vilmos szemébe. A mentők boszor
kányos gyorsasággal megérkeztek. Szeren
csére semmi komoly bal nem történt, de 
Fellnerék hálából, gavallérosan ötszáz pen
gőt juttatnak a kitűnő Mentőegyesületnek.

IV.
Báró Szurmay Sándor, az uzsokl hős, be

mutatkozott at irodalomban. Volt honvé
delmi miniszterünk „Vadászemlékek, hor- 
gást-élmények" címmel érdekes könyvet 
rrt.

V,
Szombaton, Január tü-én az 'Arizonában 

lesz mindenki, akt valamit számit Budapes
ten: délután tartják meg a rendőri riporte
rek koktélpartyját.

VI.
tllnden külön értesítés helyett.». Hosz- 

tzas fontolgatás, tanakodás, ankétezés, tár
gyalás is tanácskozás után, visszavonhatat
lanul és végérvényesen jobblétre szenderült 
az idei Operabál. A legtüzesebb kedvű bdlozó 
hölgyek és urak, no meg a legjobban érde
kelt nőlszabók még elszántan bíznak és re
ménykednek, de csodák már nincsenek, ez 
a halott az idén már nem fog föltámadni. 
'Jövőre biztosan meglesz az Operabál, ha jó
kor hozzáfognak az előkészületekhez és ke
vesebbet tanácskoznak.

VII.
'Á hivatalos lap vasárnapi számából vesz

tsük tudomásul, hogy bírósági árverés lesz 
a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank páncél
termében, végrehajtó közbenjőttévcl három
százezer pengőre becsűit részvények és más 
Ingóság keríti kalapács alá,

Vili.
Nagyban áll az előkészület az Újságíró- 

bálra. Gróf Bethlen Margit vállalta a házi
asszonyi tisztel.

IX,
Budapest élni akar... Ne néztünk 'ferde 

szemmel azokra, akik szeretnek szórakozni 
és mulatni. Báli szakértők kiszámították, 
hogy az Idei körülbelül hetven elitbál nem 
kevesebb, mint hat és félmillió pengőt moz
gatott meg. Szabónak, cipésznek, ékszerész
nek, kesztyűsnek, divatáruénak, virágosnak, 
vendéglősnek, kávésnak, tertilkereskedönck, 
zenészeknek hetedfélmillló fut a szórakozás
ból.

X.
Bálokra ékszert: JOLIÉ, Kígyó-utca 4. 

XL
Jobbra hajts, vagy balra ■— ez itt a kér

dés ... Erősen foglalkoztatja a hivatalos 
köröket és a; autósokat, hogy nem kcllcne-c 
Magyarországon Is át kanyarodni a jobbrahaj- 
tdsra. Kizipeurópában jóformán csak ná
lunk, Csehszlovákiában és Ausztriában haj
tanak baloldalon, sőt Ausztria két helyén, 
Vorarlbergben és Tirol egyik helyén jobb
oldalon mennek a kocsik. •

XII.
Az autóstársadalom nagy érdeklődéssel 

és előkészületekkel várja n montecarlói csll- 
lagtura résztvevőit, akik közölt három ma
gyar versenyző is tart Athénből Budapest 
felé, Csütörtökön délutánra várják őket. A 
Királyi Magyar Automobil Club fogadja a 
versenyzőket. .4 KM.\C dísztermét vendég
fogadóvá alakítják ót, ágyakat állítanak fel.

XIII.
Válópörl indított egy budapesti orvos azon 

nz alapon, hogy felesége hozzávágott egy 
virágvázát, már pedig ő társadalmi állásából 
kifolyólag nem élhet verekedő asszonnyal. 
Az asszony beismerte a dolgot, igazolta, 
hogy az ura annyira feldühösítette, hogy 
nem tudott uralkodni magán. A Kúria most 
elutasította a válópört. Kimondotta, hogy 
magasabb társadalmi állású férj feleségének 
valóban jobban kell ügyelnie arra, hogy mit 
tesz, de ebben az cselben a férj sem járt cl 
társadalmi helyzetének megfelelő módon, 
amikor feldühösítette az asszonyt.

I

csak Taróz-körut M

cj(s^
BAKTER: Tarka kutya legyek, kedves 

Lepcses szomszéd, ha nem Pesten vótak me
gen.

ÖRZSI: De biz, hogy olt.
RAKTÉR: No, akkor gyorsan mesázzék el, 

mi újság a nagyvilágba?
ÖRZSI: Hát ölég nagy újság van. Odaát 

Bukarestbe kimonták a jelszót: „Románija 
a románokéi"

BAKTER: Oszt mit jelen az?
LEPCSES: Hát hogy föl akarják emelni 

a Jólétet. Tehátlan a magyarok, meg * zsi
dók kezibül klkacsmarjúk a kenyeret s oda
nyomják a fajrománoknak.

BAKTE: A szenvedésit nekil Iszen akkor 
tnegen csak nem lesz Jólét, mer sok ember 
marad kenyér nélkül.

LEPCSES: Errül eszembe jut, hogy eccer 
Libágy kösség főuccáján kútat akartak 
fúrni a falu részére. Ki is ókumlálták, hogy 
bizonyos Almúcska András háza előtt lesz a 
kút. De Almúcska mérgessen kajdálni kez
dett, hogy abbul nem lesz semmi, mer ű 
nem engedi a temérdek kiásott fődet a por
tája elé rakni. — „Jó van, no" — monta a 
falu nagyeszű bírája —, „majd odébb, 
Kujbó Péter háza előtt vájunk e*  másik 
gödröt, oszt abba hányjuk bele, amit a kút- 
bul kiszedünk." — „Micsoda?" — rikkan
tott Kujbó —, „isz akkor meg az uj gödör
bűi kikorűt föd az én portám elölt fog 
dísztelenkedni!" — „Kend tinó" — oktatta 
űtet a bíró —, „akkora vermet fogunk ásni 
a maga háza előtt, akibe mind a két gödör 
löggye belefér."

ÖRZSI: Csuda marba nagyeszű 
lehetett, aztat meg köU unni!

BAKTER: Nono! — Oszt azontúl 
súg Pesten?

ÖRZSI: Nagy pöröskődés van _____ _
Rajnis Ferkó szeretett honatyánkat csúnyán 
ódalba sértegette egy Lipták nevű egyén.

BAKTER: Affcnétl Mit mondott rulla?
ÖRZSI: Hát aztat, hogy „kopac leform- 

ifjú".
RAKTÉR: Hinnye a tátlntójátl Oszt nem 

is kopac a szeretett honatya?
ÖRZSI: Kopacnak kopac. 
BAKTER: Hál akkor?
LEPCSES: Nézze, hájjá, eccer az a 

kán mosakodó Cvájkopp Mózsi elment , _ 
naszra a rabbihoz, hogy ütőt a Clccelvájsz

ember
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Mén. iraroawies
szegedi Farkas Jóska 
Bodnár Piri

VlrAny-Jazz. Tánc

Ezeregyéjszaka a Park Klubban
1500 ragyogó dáma és elegáns ur,
1500 üveg pezsgő, 3 zenekar

nál káprázatosabb estélyiruhák hámozódtak 
ki, pompás staffázs volt a nagyszerű toalettek
hez a sok frakk, ordő és színes, aranydlszcs 
egyenruha.

A palota első emeletének összes termelt 
megnyitották a táncolóknak, két büffét ren
deztek be, azonkívül pompásan felszerelt bárt 
is, ahol remek műsor szórakoztatta a publi
kumot.

Sokszás hölgy és ur hullámzott már föl s 
alá a termekben, amikor megjött a nagy erő-

a szomhatestl díszelőadás után az Opera 
publikuma a azó szoros értelmében átvo

nult a Park Klubba
és éjszaka egy óra tájban már legalább 1500 
vendége volt a klubnak. Látszott, hogy jóté
konycélra mulat a publikum, a bejáratnál, 
ahol tizpengös jegyeket kellett megváltani,

•űrön röpködtek az ötvenes és százas 
bankók.

Egyszerre három helyen is szólt a zene, egy 
jnzzband, egy néger zenekar és Pertis Jenő 
cigánybandája húzta a talp alá valót a tér-

Tündérvilúg volt az éjszaka a Városligetben: 
estétől reggelig Alit a bál a Park Klub palotá
jában, ahol gálaestét rendeztek diákjóléti cé
lokra

Este kilenc óra tájban valamennyi csillár 
kigyulladt és káprázatos fénybe borult a Ste- 
fánin-uti palota. A gróf Zichy Géza-utcai be
járathoz kezdtek érkezni a vendégek. A gála
est három főrendezője: gróf Hunyady Ferenc- 
né, gróf Andrássy Mihályné és báró Karg 
Györgyná fogadták a vendégeket és sorra 
megjöttök a védnökök: Hőman Bálinlné, gróf 
C.ziráky Lászlóné, Imrédy Béláné, Erney Ká- 
rolynó, gróf Károlyi Józsefné, herceg Monte- 
nuovo Nándornó, Szcndy Károlynó, Ugrón Gá- 
bőmé, Kornleld Mórlcné, Szinnyei-Merse Jc- 
nőné. A védnöknÖk és a főrendező hölgyek 
Pirct de Bihain Jenő báró klubigazgatóval 
együtt fogadták a gálaest fővédnőknöjét, Anno 
királyi hercegasszonyt.

Egymásután suhantak a főbejárat elé a re
mek autók,

valóságos hermelin- és nerz-orgla volt a 
hölgyek felvonulása.

a bundák, keppek és belépők alól káprázatos-

Bna.f>ert, 1*3S  Jtótír !«

sokszAzpAr 
la KÜLFÖLDI HÓCIPŐ, 
FINOM NÍS1 CIPÓ
most pot im olcsó áron kerül órualtftsra

IV. Kownth Lb|ob utca 11.

báró Prónay 
At elegáncia- 
Györgyné vitte 
harmadik gróf 
éi cipőverseny

mekben és a bárban, ahol nemcsak egész Bu
dapest, de Jóformán az egész ország ott voltt 
hercegek, grófok, bárók, közéleti előkelőségek*  
diplomaták, politikusok, iparmágnások, bank*  
vezérek, művészek, a közélet, szellemi élet, 
arisztokrácia és pénzvilág kiválóságai.

A művészi műsoron kívül érdekes versenyek 
szórakoztatták a publikumot,

a szépségversenyt Erney Lujza nyerte 632 
szavazattal

a második gróf Andrássy Ilona lett 920 szava
zattal, a harmadik győztesre, Vl ' 
Györgynére 516-an voksoltak, 
verseny pálmáját báró Prónay 
el, második Durúngí Erzsébet, 
Pálffy-Daun József né. Frizurá
ié volt:

a frlzuraversenyben fölényesen győzött 
Llcbtensteln Jánosáé hercegné, a legszebb 
cipője Széchenyi Maya grófnőnek volt 

A táncverseny zsűrije, gróf Bethlen Istvánná*  
val az élen, huss dijat osztott ki a különféle 
„kategóriákban": a csárdás, a tangó, a fox- 
trott művészei között. Ruhákat is sorsoltak ki 
Mikes Hanna grófnő és báró Karg Frigyes ve
zetésével, Széchenyi Maya grónő,Czírdiy Alica 
grófnő, Csáky Marianne grófnő és még néhány 
előkelő fiatal hölgy pedig virágot árusított 
jótékonycélra.

A magyar pezsgőgyárak négyszáz üveg pezs
gőt ajánlottak fel a gálaest jotékonycéljára, a 
négyszáz üveg pezsgőt Mrs. Hohler, gróf Pál/fy- 
Daun Józsefné, Münich Aladárné és báró Pró
nay Györgyné irányításával sorsolták és ver
senyezték el, de a szupénál és a bárban is 
siirün pukkantak a pezsgősdugók, éjszaka 
három óráig 180 üveg francia és 1200 üveg 
magyar pezsgő került felbontásra és mire be
fejeződött a mulatság,

ezerötazázra emelkedett a kiürített pezsgős
üvegek száma.

Kint a városligeti éjszakában százával áll
tak az emberek, feketéllett az utca, a kiván
csiak nagy tömege nézte végig a felvonulást, 
rendőrök tartották fenn a rendet az utcán. 
Világosodott már, amikor a gálaest publiku
mának utolsó csapata is elvonult a Parii 
Klubból.

bótos nyilványosan büdös zsidónak titu
lálta. — „Néd csak" — m inta a rabbi —, 
„hogy zsidó vagy, aztat magad se tagadod; 
hogy ekkicsit büdös vagy, áztat én is ér
zem.’* — „Igen” — mérgelődött Cvájkopp 
—, „de aki véletlenül náthás, a*  nem érzil" 

BAKTER: Igaza is vót, — Hát arrul mi 
hír, hogy Amerikába e*  szenátor mán egy 
hete folton beszél a képviseliöházba?

ÖRZSI: Pedig a közmondás aztat tartya: 
hosszú beszéd, rövid kalbász, sose jó.

BAKTER: Nékem is az a nézeteltérésem, 
hogy a leghosszabb mondókát el lehet mon
dani három szóval.

LEPCSES: Hallottam egy illen esetet. Az 
a pápőczí Rihatag Czupka Máté elment a 
Hajdú Miklós üdvégy úrhoz, hogy a Csol- 
lán nevű szomszéggyával való hadakozás
ban Jogi malasztot nyerjen. Bele is fogott 
a tényválladék elmondásába, de akkora fe
neket kerített a dolognak, hogy a törvény
facsaró üdvégy ráhörkent: — „Ne prézsmi- 
táljon annyit, mer üsse értem az egészet! 
Mongya el röviden! Három szóval!" Hát 
erre Rihatag töprengett e*  kicsirkót, osztón 
ennyit mondott: „Rosseb egye Csollánt!**

ÖRZSI: Oszt mehetnénk is aptya.
BAKTER: Hő, hő! — Mit hallottak ar- 

rul, Lepcses szomszéd, hogy a Dánijába új 
törvént hoztak a törvéntelen gyerekekről?

ÖRZSI: Az ám. Ezentúl a zabi gyerek 
annya bcjelnti, hogy ki a ludas, oszt a cse
csemőt az aptya nevin írják be az anya
könyvbe.

LEPCSES: Asszonyfán is vót eccer egy 
illen balesemény. Az a legényekkel huza- 
vonázó Taszajtó Kiss Méri apasági pört 
tett folamatba egy ottani idős gazdaember 
ellen. Hát a tárgyaláson a leányzó felpana- 
szóta, hogy az alperes ölet szép szóval s 
más ígérgetésekkel rávette, hogy feledkezzen 
meg magárul s ennek következtében ű kén- 
telen vót a népszámlálási statisztikát három 
lélekkel följavítani, mivel hogy a mút hó
napban hármas ikrákat tanúit a világra 
hoznyi. — „Hejnye mán" — csóválta fejit 
a bíró úr s rámutatott a hetvennyóc esz
tendős alperesre, akit kerekesszéken gör
gettek a törvény elé —, hogy mondhat illet 
édes jányom? iszen ez az ember ollan öreg, 
hogy járni se tud, csak fekünni!" — „Dej- 
szen" — nyelvelt vissza a Taszajtó-Jány —, 
„ki monta aztat, hogy a balesemény járás 
közbe történt??" — Oszt, Isié velünk.

A fővárostól kér 
kártérítést, 

mert elhalt férjének egy 
morfinista orvos adott 
injekciókat a kórházban

A kártéritési perek mozgalmas króniká
jában is ritkán akad olyan szokatlanul ér
dekes pör, amelyet tegnap tárgyalta Tóth 
László törvényszéki biró.

N. Jenő budapesti magántisztviselő özve
gye indította a pört a székesfőváros és az 
Jj Szent János-kórház ellen. Az asszony ke

resetében ezeket adta elő:
— Férjemet nz Uj Szent János-kórházban 

kezelték izületi gyulladással. Itt injekciókat 
kapott és nem sokkal később meghalt. Ha
lála után tudtam meg, hogy

a kórházban ápolták dr. Fratter Jenő 
orvost, aki súlyos niorünlsta volt éa ott 

a kórházban agyonlőtte magát.
Megtudtam azt is, hogy Fratter dr. öngyil
kossága előtt injekciókat adott férjemnek 
és ennek következtében halt meg szerencsét
len férjem. Az injekciók ugyanis ártalmára 
voltak, egészségét tönkre tették és igy tör
tént, hogy betegségébe belehalt.

Előadta az özvegy azt is, hogy az orvos 
ellen

bűnvádi feljelentést tett, de az ügyész
ség megszüntette az eljárást, 

mert időközben Fratter dr. meghalt. N. Je- 
nőné szerint a fővárost és a kórházat ter
heli a felelősség, hogy

a betegként kezelt orvos injekciót ad
hatott férjének

és ezért a főváros, illetve a kórház köteles 
gondoskodni az ő eltartásáról. Az asszony 
havi 80 pengő életjáradék megítélését kérte.

A főváros és az Uj Szent János-kórház 
vezetősége N. Jcnöné koresetével szemben 
előadta, hogy

a tisztviselőnek Fratter dr. Injekciót 
nem adott a kórházban és Igy a kár
térítési követelés teljesen alaptalan.

A törvényszék bizonyítást rendelt el an
nak megállapítására: ki adott injekciót N< 
Jenőnek a kórházban és a haláleset valóban 
az injekciók következtében történt-e?

— Négyezer pí." harisnya Helllgnél. Hétfőn 
kezdődik meg a Heilig hnrisnyaház (Rákóczi 
út 26.) téli vására és n közönség felfokozott 
érdeklődéssel várja, hogy ez a régi, megbíz
ható cég mivel lépt meg vásárlóinak széles tő
borát. Heilig meglepetése ezúttal sem marad 
cl. A cég a vásár tartama alatt 4000 pár ha
risnyát árusít ki kis hibával. A harisnyák 
ára egy pengő s nki tudja, hogy e harisnyák 
hibát milyen jelentéktelenek, örvendve fogadja 
Heilig akcióját. Ezenkívül finom pulloverek és 

Ítéli fehérnemüek találhatók dús választékban 
'Heilig téli raktárában.
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Óriási botrány, véres verekedés 
egy leány minit a st-utcai

r Vasárnapra virradó éjszaka egy óra táj
ban véres csata Játszódott le a Só-utca 6. 
számú házban lévő Semsey-féle vendéglő
ben. A szállodával egybekötött vendéglö- 
belvlségben többnyire dunai hajósok, csar
noki munkások és környékbeli iparosok, 
napszámosok jönnek össze. Ebben a ven
déglőben már a múltban Is több verekedés, 
szurkálás történt, különösen az Idegen ha
jók matrózai és a pesti hajósok között tör
ténik süni nézeteltérés, amit aztán vereke
déssel, késsel szoktak elintézni. A IV. kerü
leti kapitányság Is figyelemmel kíséri időn
ként ezt a helyiséget és a Belváros ezen 
részében többnyire jó szálas, erős rendőrök 
teljesítenek szolgálatot, akik nem Ijednek 
meg a maguk árnyékától.

Szombaton éjszaka az egyik asztalnál több 
ipnrossegéd mulatozott nők társaságában. A 
másik, asztalnál matrózok és csarnokbeli 
emberek kártyáztak és borozgattak. Éjszaka 
egv óra tájban a hangulat minden asztalnál 
tetőfokra hágott és a cigány alig győzte 
játszani a megrendelt nótákat. Az egyik tár
saság állandóan magyar nótákat, a másik 
viszont német és más nemzetiségű dalokat 
játszatott n cigánnyal. Már emiatt szóváltás 
keletkezett, de végül a vendéglős és a sze
mélyzet úgy vetett véget a zene miatt ki
tört veszekedésnek, hogy

leállították a cigányt.
Később egy nő miatt keletkezett veszekedés 
és ebből

óriási botráuy támadt.
!A söntés vendégei mind felugráltak az asz
taltól és izgalmas, közel huszperces vereke
dés játszódott le, amelyet csak egy szakasz

Ma döntenek a svábhegyi 
nyilas suhancok sorsáról

Rockebauer-Mücke Walter elhagyja Magyarországot
Hétfőn délelőtt dönt a rendőrség a sváb

hegyi nyilas verekedésben szerepelt tizen
három rohamosztagos fiatalember ügyében. 
A toloncházban működő rendőri büntető- 
bíróság intézkedésére a bűnügyi osztály de- 
tektivjel környezettanulmányt folytattak és 
ennek alapján történik meg azután a dön
tés, hogy kiket helyeznek rendőri felügyet 
és kiket rendőri megfigyelés alá. A német 
származású Rockebauer-Mücke Walter köte
les bemutatni összes iratait és az ő ügyében 
külön határoznak. Amennyiben nem tudja 
igazolni állampolgárságát,

kiutasítják az országból.

Kauciósikkasztás miatt 
vasárnap letartóztatták 
a Sörkabaré büntetett 
előéletű igazgatóját.
aki hamis néven vezette 
uj vállalkozását

Vasárnap délben egy 
mulatóhely alapítása 

szomorú fináléval vég
ződött a főkapitánysá
gon. A rendőrség sik
kasztás címén letartóz
tatta Kopasz Lajos 43 
éves vendéglőst, akiről 
a rendőrségen derült ki,

"ogy .
hamis néven szerepelt eddig

és a Sörkabarét, amelynek tulajdonosa volt, 
Komáromi Lajos néven vezette. Ugylálszik, 
azért titkolta valódi nevét, mert nem akarta, 
hogy

felderítsék múltját.
Kopasz ugvanis csalás miatt háromszor, 
sikkasztás miatt egyszer, okirathamisitás 
miatt egyszer és becsületsértés miatt kétszer 
volt már büntetve. Az is kiderült különben 
róla, hogy jelenleg is körözi csalás miatt a 
bu dapesti királyi törvényszék.

A mull év novemberében hirdetések je
lenlek meg, amelyek bckonfcrálták, hogy a 
közeli napokban a Royal Színház épületé
ben újból megnyílik a békeévek népszerű 
Sörkabaréja. Komáromi Lajos kibérelte az 
emeleti helyiséget, leszerződtél le művészeti 
vezetőnek Féld Mátyást, a volt ligeti direk
tort, azután hozzálátott a mulató megfelelő 
átalakításához és berendezéséhez.

Iparosokkal, vállalkozókkal tárgyalt, az
után nagy személyzetet vett fel, főpincéro- 
kel, pincéreket, konyhai alkalmazottakat, 
gazdasszonyt, soffört, csapost, stb, Vala

mennyitől természetesen
kauciót vett fel és a berendezést hitelbe 

csináltatta.
Heteken át akadályok gördültek a kabaré 
megnyitása elé s mire tényleg megnyíltak a 
mulató helyiségei, alig akadt közönsége az 
uj vállalkozásnak. Napról-napra pár ember 
lézengett a helyiségben, azok is csak sört, 
vagy virslit fogyasztottak. Egy szép napon 
azután

eltűnt n tulajdonos az üzletből.
Keresni kezdték mindenfelé, de nem talál
ták sehol. A személyzet, amikor látta, hogy 
minden veszendőbe megy, kauciójukat nem 
tudják visszakapni, tiz nappal ezelőtt elha
tározta, hogy

feljelenti Komáromi Lajost.
Az első feljelentést Mikszics István pincér 
tette a rendőrségen, azután következtek n 
többiek. A Kiró'y gőzmosódótól 100 darab 
abroszt, a Dictzl pezsgőgyártól 400 pengő 
értékű pezsgőt és nz iparosoktól különböző 
berendezési tárgyakat vett át Komáromi 
fizetés nélkül.

A detektívek az egész várost felkutatták 
a Sörkaharé tulajdonosa után és ebben a 
nyomozásukban Fold Mátyás is segédkezett, 
aki ugyancsak károsult, mert munkájáért 
egy Iliiért sem kapott és belekig ingyen dol
gozott.

Vasárnap hajnalban Mikszics István pin
cér, aki n legsúlyosabban károsodott. az F.r- 
zsébcl-köihti Mctcor-kávébáz.ban járt. Az 
egyik sarokban egy páholyban,

Semsey-vendéglfiben
rendőr tudott leszerelni. Az asztalokat felbo
rították éa a vendéglő közepén nagy tumul
tusban Ütötték, verték, rugdosták egymást 
az emberek.

Majd előkerültek a kések éa vérző, esz
méletlen sérültek borították a vendéglő 

padlóját
Jajgatás, aegélvkláltás hallatszott minden
felől. A sebesültek mellett összetört beren
dezési tárgyak, üveg- és porcellántörmelé- 
kek hevertek szanaszét.

A vendéglős és a személyzet, mikor látták 
a verekedés elfajulását, a telefónhoz siettek 
és segítséget kértek az IV. kerületi kapi
tányságról. Egy szakasz rendőr rohamlép
tekkel érkezett a szerbutcai kapitányság 
épületéből a közeli Só-utcába.

A mentők három autóval robogtak ki 
a helyszínre

és azonnal hozzáláttak a súlyos sérültek kö
tözéséhez. Balázs István, Sági József, Haller 
Feren, Maik Károly hajóácsok a fejükön, 
arcukon szenvedtek szúrt sérüléseket, azon
kívül agyrázkódást. A mentők térítették ezt 
a négy embert eszméletre, azután a Rókus- 
kórházba vitték őket. Földi János solTőr, 
Földi Kálmán kifutó és még négyen, akik 
könnyebben sérültek, a helyszínen marad
tak.

A rendőrség eddig még nem tudta pon
tosan megállapítani, hogy tulajdonképpen 
kik voltak a szurkálók és az előállított őt 
embert gyanúsítják a véres merénylettel. A 
rendőrség egyébként szigorú intézkedéseket 
foganatosított, hogy a só-utcai vendéglő he
lyiségében a jövőben hasonló verekedések 
ne ismétlődhessenek meg.

Vasárnap egyébként arról értesültünk, hogy 
a német fiatalember elhatározta, hogy

önként távozik
Magyarországról.

A jövő hét folyamán kerülnek különben 
a rendőrség elé azok a nyilasok, akik az 
utóbbi napokban uszító röpcédulák töme
gével árasztották el a pesti utcákat. A rend
őrök több röpcédulaosztogatót előállítottak 
a kerületi kapitányságokra és csak megfe
lelő igazoltatás után bocsátották el őket. Az 
V„ VI., a VII. és a VIII. kerületi kapitány
ságok rendőrbirái Ítélkeznek majd a nyilas 
röpcédulaosztogatók ügyében. 

fiatal szőke uő társaságában megpillan
totta a Sörkabaré eltűnt tulajdonosát.

Természetesen nem tudta türtőztetni harag
ját és éles szóváltás keletkezett köztük. A 
károsult pincér ezután rendőrt hivott és elő- 
állittatta Komáromi Lajost a főkapitány
ságra. Komáromi kihallgatása alkalmával 
azt hangoztatta, hogy ő nem akart senkit 
megkárosítani, azonban mindenben pechje 
volt és ez okozta anyagi helyzetének felbo
rulását. Azt ígérte, hogy mindent kifizet, 
csak párhetes haladékot kér. A rendőrségen 
az egyik detektív nagyon Ismerősnek ta
lálta Komáromit, mintha már lett volna vele 
a rendőrségnek dolga. A detektív, aki az 
intellektuális osztályon dolgozik, közölte 
gyanúját a referens rendőrtiszttel és azt is 
elmondotta, hogy az ő tudomása szerint, a 
Sörkabaré tulajdonosát nem Komárominak 
hívják, hanem valami más neve van és már 
többször volt büntetve. Komáromi önérzete
sen tiltakozott a gyanúsítás ellen, büntetlen 
előéletét hangoztatva. A rendőrtiszt végül is 
úgy döntött, hogy

ujjlenyomatot vétetett fel még , 
letartóztatása előtt a vendéglősről és az 
csalhatatlanul leleplezte kilétét. A detektlv- 
nek Igaza volt. Komáromi tulajdonképpeni 
neve Kopasz Lajos, többször volt büntetve 
és jelenleg is körözik. Komáromi alias Ko
pasz Lajos letartóztatásával a Sörkabaré re
génye le Is zárult.

Bittér Illés apát 
a dunántúli uszításokról

A szentimrevórosl Katolikus Körben szomba
ton este Kiéin Antalt ünnepelték abból az al
kalomból, hogy a bonyhádi kerület megválasz
totta öt országgyűlési képviselővé. Bittér Illés 
apát beszédében elmondotta, hogy milyen mó- 
dor vándoroltak be a svábok a Dunátulra, ahol 
szivük érzületében magyarokká lettek. Most 

veszedelmes agitáció folytán Jelentkezik 
a liálátlunság és elégilletlenség,

a túlzók azt hirdetik, hogy itt minden az övék. 
Kovács József tábornok felszólalása után 

Kiéin Antal
kikelt az idegen tanok ellen, 

amelyek azt akarják, hogy a szabadság szolga
ságot Jelentsen, egyenlőség helyett az ember 
uralma legyen és testvériség helyett a fajt mí
toszt kövessük.

Aruházunk V. emeletén eredeti népies 
búcsút mutatunk be. Nézze meg, milyen 
vidám vásár folyik a sátrak alatt.

Hétfőn reggel HB órakor
kezdődik a

téli vásár
IV, Szervita-tér 4
VI, Király-utca 2

(Anker-palots)

Öngyilkosság
cigányszó mellett

Vasárnap hajnalban romantikus öngyil
kosság történt az egyik Erzsébet-köruti ká
véházban. Az éjszaka folyamán betért a 
kávéházba egy jól öltözött fiatalember. Le
ment a grillbe, táncolt egy darabig, azután 
visszatért a kávéházba és a cigánnyal haj
nalig huzattá. Antikor a zene végétért, to
vábbra is ottmaradt a fiatalember és hat 
óra tájban a pincér arra lett figyelmes, 
hogy a nemrég még cigány mellett mulatozó 
vendég

halálsápadt arccal, eszmélet len 111 fek
szik a díványon.

A fiatalember öngyilkosságot követelt el: 
borába valami mérget öntött.

Nagy izgalom támadt a kávéházban, azon*  
értesítették a mentőket, akik megállapítot
ták, hogy Bánáthy János 26 éves iparmű
vész, aki a Népszinliáz-utca 18. számú ház
ban lakik, követett el öngyilkosságot. A fia
tal iparművész eddig ismeretlen okból ni
kotint kevert a borába és azzal mérgezte 
meg magát. Eszméletlenül, súlyos állapot
ban vitték a Rókusba.
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OSZTATLAN ÖRÖMÖT okozott u OR 
VOSI KASZINÓ (dr. Komor, dr. Báron, dr. 
(.UrÖK, dr. Krémcr és dr. Plösz) remek ize- 
replése és szép győzelme a MAC kltünden 
rendesett Sziget Kupa versenyén. Dr. Plóai 
Imre egyik szép, de merész licitjét mutatjuk 
itt be. Vakmerő bemondásra vállalkozott, 
de ragyogó technikájával teljesitrtt is. íme 
a leosztái:

technikájával teljesített is. íme

4 K 3 2 
V K 4 5
0 A K 9 •
* A05

♦ 765
ÉSZAK ♦ ADUI

9 B 10 8 7 6 3!
V A 0

0 D 4 s
>• “j 0 10 5 3

4 K 8 2 •4 «
DÉL 4 B 7 6 4

4 B 9 8
9 D32
0 B 8 7 6
4 D 10 3

Licit:
Észak Kelet Dél Nyugat
1 kúró kontra passz 1 kör
passz 1 pikk 1 szán paaaz

2 azan passz 3 káró passz
3 azan — — —

Az ellenfél körrel Indult, Kelet kiengedte 
és felvevő a dámával Ulött. Most háromszor 
káról játszott, majd az nsztalról az egyet
len sanszot, kis kört; a dubl ászra számítva! 
Kelet ütött és trelfet hívott. I)r. Plóaz a II- 
zesl adta és Nyugat királyát a treff ásszal 
ütötte az asztalon, majd lehívta utolsó ma
gas karóját és a kör királyt is, erre Kelet 
már kénytelen volt pikkeket dobni. l)r. 
Piósz most már pontosan látva sz elcsztúst, 
pikkel kiadta az illést Keletnek, aki csuk 
a pikk ászt hívhatta le, amely utón trcff-fel 
kényszcrhlvásba került. — A másik asztal
nál ebből csak három kárót játszottak. Hrávó 
Doktor ur!

*
CULBERTSON Londonba érkezett és az V. 

György hotelbe szállt meg. Megérkezése 
után n riporterek rohamot intéztek a bridge- 
pápa ellen. Culbertson azóta minden Idejét 
nyilatkozatok adásával töltötte el. Végül be- 
rekedt és arra a kérdésre, hogy mennyit 
keres, fáradtan átnyújtotta adóvallomási 
ivét. Ezen a következők szerepelnek:

„Előadásokból és bridgeprofesszorok 
kiképzéséből 200.000. ' Bridge szakköny- 
vek szerzői jogdi jóból 100.000 dollár. 
Idmy páraktól 100.000 dollár. Külön
böző címeken a Culbertson-név hat ind
iai i jogáért (mint pl. ceruza, kártya- 
bridyeasztal elnevezésekért) 100.000 
dollár. Feleségem keresett szétköltözé
sünk előtt 80.000 dollárt. Újságcikkek
ből kerestem én 50 000 dollárt, klubom 
bál, ötleteimért, tanácsaimból, rádió
ból és kártyanyercségemből 150.000 
dollárt! Összesen feleségemmel együtt 
egy év alatt 780.000 dollárt!"

Nálunk ezen összeg adójából is — „mil
liomos" — lehetne Culbertson..,

w
A MAGYAR l NlOKI.l II zártkörű plnfond 

versenyt rendezett, melynek győztese: dr. Vál 
kay Menyhért és dr. Paksy Józsefné. 2-ik dr. 
Lakatos Gyula és Lutzkó Vilmosné. 3-ik dr. 
Langer Rudolf és Ferenczy Inóné.

Érdekes tervvel foglalkozik a sző- 
iH l.sé;;.- miután Zágráb nem rendezte meg a 
Közi'peurópai Kupa versenyt, Budapesten 
óhajtja ezt a nagyjelentőségű nemzetközi 
találkozót megrendezni, ha — fíécs és 
Prága ehhez hozzájárul. — A szövetségi ka
pitány február elsejére újra elrendeli a szö
vetségi tréningeket. A: élgárda vezetésére 
dr. Karon Sándort, a hölgy-tréningek veze
tésére Klór Lászlót és dr. Szigeti Pált, a: 
ifjúsági trénigek vezetésére pedig Alpdr 
Imrét és l erenczi Györgyöt kérte fel. A tré
ningek alapján óhajtja összeállítani az ősz
ire! mngyar rcvánsmérkőzésre Bécsbe 
küldendő hármas csapat tagjait.

♦
BR!D7.SKÖRÖKBEN árkát mulatnak azon az 

eidel.es liciten, ami n nnpokhnn zajlott le egyik 
elegáns Kossuth Lajos-térl brldgeszalnnban. A 
s.-cp iíMzony bridgelinjnnknö indított egy kör
rel. melyre monoklijáról és „szép vadésztBrté- 
nelciről’’ lilres agglegény két trcffel válaszolt 
(llEibck kUclill öt triekje volt és kör találko- 
aihn!) Kél kör, mondta n bajnoknőnk, három 
kör. válaszolt rezignálton n hősünk, amit kör- 
pttssz követett. (Terített hét volt bénáét) Meg- 
Indult a vita, a bajnoknő csendesen megkér 
elczte, miért nem forszolt — ..Atacaonvan 
akaróin tartant a licitet, hogy megtudjam. Ön
nél van-e a jockcr"...? — volt a sr*llemes  
válasz. Erre olyan általános nevetés tört ki, 
hogy megbocsátották még n roma licitet tat

Újabb négy idegenellenőrző 
kirendeltséget állít íel 
a belügyminiszter
Megszűnnek a razziák: egyszerre hét 
városban folyik majd az ellenőrzés

Sokat foglalkoztatja a politikai életet és 
a nyilvánosságot az utóbbi hónapokban az 
idegenellenőrzés problémája. A közelmúlt
ban egymásután két monslre-razziát is tar
tott Budapesten a Külföldieket Ellenőrző 
Országos Központi Hatóság, a belügymi
niszter pedig három vidéki városban, Nyír
egyházán, Miskolcon és Sátoraljaújhelyen 
külön kirendeltséget állított fel a nemkívá
natosnak minősített elemek beszivárgásá
nak megakadályozására.

Ezek ■ kirendeltségek már dolgoznak 
és éppen mostanában került nyilvános
ságra, hogy a nyíregyházai kirendeltség 
nem kevesebb, mint 4500 személy állam

A fanfelügyelőség ádáz harca 
egy tanítónő ellen

Az egri székeskápfalan matkói uradalmi iskoláját 
’ugiskolának nyilvánította a kecskeméti tanfelügyelő

Kecskemét halárában fekvő Matkó-pusz- 
iát az Egri Székeskáptalan legutóbb hol- 
dankint 100 pengőért eladta. A puszta 
érdekességéhez tartozik, hogy 000 lakosa 
közül több mint 480 10 éven aluli gyermek. 
Ezen a színtiszta magyar helyen, tehát még 
nem hódoltak be az egyke nemzelpusztitó 
hóbortjának.

A puszta közepében áll az elemi iskola, 
mely még a káptalan tulajdonát képezi. 
Ebben az iskolában tanított 16 éven keresz
tül Varga Olga tanítónő, akit a múlt év ok
tóberében a kecskeméti tanfelügyelő állásá
tól

felfüggesztett és ■ tanítástól eltiltott.
A tanítónő azonban ennek ellenére nem 
hagyta abba n tanítást, mire nz iskoláját 
zugiskolának minősítették. A kultuszminisz
térium is megindította Varga Olga ellen a 
végelbánási eljárást, aki többszöri sikertelen 
felhívás után csak akkor hagyta abba a 
tanítást, amikor azzal fenyitették meg, 
hogy továbbtanitás cselén

csendőrökkel lakollatják ki nz iskolából.
A tanítónő ellen az a vád, hogy iskolájá

ban a tanítást rendkívül elhanyagolta. Van 
olyun tanítványa, aki negyedik osztályba 
jár, de még a nevét sem tudja leírni. A hato
dik clemisták nem tudják a Miatyánkot, n 
Himnuszt és nem tudják megmutatni n tér
képen, hol fekszik a Nagyalföld. Azt is ter
hére róttók, hogy állítólag idegbeteg és igy 
nem alkalmas gyermeknevelésre.

A tanítónő a súlyos vádak ellen teljes 
créllyel védekezik és azt hangoztatja, hogy

KÖZGAZDASÁG
Osztalékemelés

a Pesti Magyar Kereskedelmi Banknál
A fennállásának századik esztendejéhez közel

járó intézel kivételes pozíciója folytán, melyet 
mindenek elölt n: ország pénzügyi hálózatában 
legnagyobb összegű, mintegy 400 millió anyagi 
felkészültsége garantál számára, ezúttal ismét 
olyan hatalmas eredményeket tüntet fel, ame
lyek méreteikben messzemenően meghaladják 
azokat n várakozásokat, amelyeket a bank 
évente fokozódó haladása ellenére is támasztha
tunk a nagysikerű üzlet vezetése irányában.

Annál értékesebbek ennélfogva a Pesti Ma- 
■igar Kereskedelmi Bank eredményei, amelyek 
részleteikben csakúgy lendületes fejlődést bizo 
nyitnak, mint az összforgalomnak összebnson 
llíó számadataiban. Weisz Fillöp clnó't. n ma 
gyár bankvilág európai hírű grcat old man-jc, 
akinek bankvezéri kvalitásait talán nem kell 
méltatni; Síéin Emil dr. vezérigazgató és kiváló 
munkatársai ismét tanúságot tettek arról, hogy 
a Pesti Magyar Kereskedelmi Ránk vezotőszere- 
pének betöltése mellett nz ország egyetemes gaz 
dnsági ételének javára ezúttal is értékes alkatét 
m unióival szolgálták.

A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank igazgató
sága Weíss I-'ülöp elnöklete alatt e hó 20-án

polgársági okmányait vette revízió alá.
Az Idcgenellenőrzés fokozottabb kefej- 

lesztésére most ismét intézkedések készül
nek a belügyminisztériumban.

Újabb kirendeltségeket szerveznek és 
négy városban állítanak fel ilyen ki

rendeltséget
az ország különböző pontjain. A hírek sze
rint Orosházán és Győrben is idegenellen
őrzési kirendeltség lesz.

A négy uj kirendeltség felállítása lehe
tővé teszi, hogy a nemkívánatos elemek 
beszivárgását már a halárhoz közel meg
akadályozzák és igy a jövőben valószínűen 
elmaradnak a budapesti razziák.

16 éven keresztül
egy tornateremben 240—250 gyermeket 

tanított
nap-nap után. Maga a váci egyházmegye 
tanfelügyelősége is megállapította, hogy 
ilyen körülmények között, mint amilyenek 
a matkói iskolában uralkodnak, 240 gyer
mek tanításakor, még két tanerő sem tudna 
elfogadható eredményt felmutatni. Éppen 
ezért Varga Olga sérelmeinek orvoslása és 
állásban való megtartása végett az egri ér
sekhez folyamodott.

így állott elő azután az a szomorú hely
zet, hogy november 27 óta a nagy lélek
számú puszta iskolájában nem tanítanak. 
Sok szülő ugyan a tanfelügyelöség felhívá
sára a 6—10 kilométernyire fekvő iskolába 
íratta l>c gyermekét. Igen sokan nem tettek 
eleget a felhívásnak. Azokat a szülőket most 
sorra bírságolják.

A tanfelügyelöség maga is érzi a helyzet 
fonákságát, már két állami tanerőt is haj
landó lenne Matkó pusztára kiküldeni, de 
egyelőre

nincs hely, hol a tanítást megkezdhet
nék.

Varga Olga ugyanis semmi áron sem haj
landó az épületből kiköltözni, hangoztat
ván, hogy az az egri székeskáptalan tulaj
dona és afölött nincs rendelkezési joga a 
tanfelügyelőségnek.

A tanfelügyelöség most nz egri érsekség
től kéri kölcsön az épületet. Mig választ 
nem kap, addig természetesen szünetel a 
tanítás Matkó pusztán.

ülést tartott, amelyben megállapította, hogy nz 
1937. üzletév clövitel nélkül 4,010.061.82 pengő 
tiszta nyereséggel zárult, az előző évi 4,354.312.90 
pengővel szemben.

Elhatározta egyben az igazgatóság, hogy n 
folyó évi február 8-án délután %5 órakor meg
tartandó 06 rendes évi közgyűlésnek jnvasolni 
fogja, hogy a tavalyi 2,003 273.23 pengő nyere- 
ségátlmznt figyelembevételével rendelkezésre álló 
6,723.335.05 pengő nyereségből az 1037. évi osz
talék kifizetésére 2,000.000 pengő, vagyis rész
vényenként 4 — pengő fordittassék. szemben n 
tavalyi 1,500.000 pengő, vagyis részvényenként 
3 — pengővel, továbbá, hogy n rendes tartalék
alap 1.000.000 pengővel, az intézeti épülete ér
tékcsökkenési alapja 200.000 pengővel, az alkal
mazottak jóléti intézményei 75.000 pengővel ja- 
vndnlmnztnssannk. 500 000 pengő egy újonnan 
létesítendő nyugtliipótló alap javára fordittassék 
és az 1938. üzlctévre 2,119.053__pengő nyere
ség uj számlám vitessék clö. Az igazgatóság 
egyúttal Iritz Miksa dr. és Simontslts Elemér dr. 
cégjegyzökct aligazgatókká, Nadler Ferenc cég
jegyzőt és Séllyci Fröhllck Ferenc fiókfőnököt 
fiókignzgatókká és Wonnesch Gusztáv főtisztvi- 
■selöt cégjegyzövé nevezte ki.

Willy I.icbcl nürnbergi főpolgármester 
ma, hétfőn este félbalkor az Országos Tiszti 
Kaszinóban előadást tart n Rajna—Majna— 
Duna nagy hajózási útvonal közópeurópni 
jelentőségéről.

*
A Füszcrkcrcskedűk Országos Egyesülete 

vasárnap tartotta évi közgyűlését. Tóth Gá-

bor megnyitója utón elhatározták, hogy az 
összes érdeképviselelek bevonásával akciót 
kezdenek a Községi Élelmiszer Üzem ter
jeszkedése és a gyári árusítások ellen. Nagy 
többséggel úgy döntöttek, hogy at egyesü
let a fíiszerkereskedés képesítéshez kötését 
kívánja. Guttmann Lajos titkári jelentése 
után megejtették a tisztiujitást. A mull év 
végén elhunyt Hoffmann Mihály királyi ta
nácsos helyébe egyhangú lelkesedéssel el
nökké választották Tóth Gábor fővárosi bi
zottsági tagot. Társelnökök lettek -Deák 
József és László Árpád, alelnökök Eiben- 
schütz Jenő, Jancsó Lajos, Gyöngyösi Jó
zsef, Holló József, Schivartz Dezső és Féld- 
mann Lajos.

ünnepélyes külsőségek között tartották meg 
a Hangya-központ alapításának 40. évfordulóját 
szombaton dr. Balogh Elemér elnökletével tartott 
ünnepi ülésen. Az elnök kegyelctes szavakban 
emlékezett meg gróf Károlyi Sándorról, a 
Hangya alapítójáról, majd ■ szövetkezeti moz
galom többi vezető alakjáró! és méltatta dr 
Wünscher Frigyesnek, a Hangya mostani ve
zérének érdemeit. Dr fícrnát István, dr Sehandl 
Károly és Láng József felszólalásai után az 
igazgatóság küldöttsége Balogh Elemér és 
Wünscher Frigyes vezetésével Főt községbe 
ment és az ottani templom kriptájában koszo
rút helyezett gróf Károlyi Sándor sírjára.

*
OFA Holzindustrie A. G. Genf. A társaság 

folyó hó 21-én tartotta meg Genfben az 
1036/37. évi XV-llc rendes közgyűlését. A köz
gyűlés a beterjesztett igazgatósági jelentést és 
zárszámadásokat egyhangúlag elfogadta és úgy 
határozott, hogy a kimutatott 101.487.20 svájci 
frank nyereséget uj számlára vezeti elő. A már 
előző évekről áthozott nyerezégegyenlegekkel 
együtt az uj üzleti évre áthozott nyereség igy 
összesen 330.214.35 svájci frankot tesz ki. A 
közgyűlés nz igazgatóságot Charles Gonet, a 
Waadtlándischer Forstverband, Nyon Igazgatója. 
Rudolf Hofer dr.. n Scweizertsehe Oh k ont bank 
Ügyvezető komité tagja, René Pfersich dr., a 
Schweizertsche Diskontbank igazgatója és Os- 
cár Schnabel főkonzul, az Amstelbank ügyvezető 
Igazgatósági tágja, újonnan választott igazgató
sági tagokkal egészítette ki.

★
A Magyar Tisztviselők Takarékpénztára Rt, 

igazgatósága január 14-én tartotta báró Pe
tényi Zsigmond elnöklete r.'att mérlegmegálla- 
pitó ülését. A mérleg adatai szerint a takarék
pénztár üzletei nz elmúlt évben ia minden vo
natkozásban számottevő fejlődést mutatnak. A 
tiszta nyereség a tavalyi 40.880.01 pengővel 
szemben 57.793.14 pengőre emelkedett. Ez az 
emelkedés teszi lehetővé, hogy nz igazgatóság 
a február 9-én tartandó közgyűlésnek ez év- 
ben — n tavalyi 2% helyett — Itf-os osztalék 
kifizetését javasolja.

♦
A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank a „CIT“ 

Compagnia Italiana Turismo, az Olasz Kir. 
Államvasutak utazási irodájának uj helyiségé
ben (V., Dorotlya-utca 2) váltóüzleti kirendelt
séget létesített.
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Erősebb éjszakai 
íagy

, A Melerológtal Intéiel jelenti vasírnan 
delben:

Hazánkban az északnyugati légáramlás 
már gyengülőben van és a felhőzet is csök
ken. Egy-két helyen volt még jelentéktelen 
mennyiségű csapadék. A hőmérséklet éjjel 
csaknem mindenütt a fagypont alá süllyedt, 
a legerősebb fagyot Tárcáiról jelentették, 
ahol a talaj mentén mínusz 9 fok volt. A 
hóviszonyok nem változtak.

Budapesten vasárnap délben a hőmér
séklet plusz 5 fok, a tengerszintre átszámí
tott légnyomás 755 mm, gyengén emelkedő 
irányzatú.

Várható időjárás a következő 24 órára:
Gyenge északi szél. Változó felhőzet. 
Egy-két helyen reggeli köd. Az éjjeli 
fagy, főleg nyugaton, kissé erősödik, 

a nappali hőmérséklet alig változik.

a Szent István Szövetség 
baiai álarcosbálján

Baja, január 23.
f.4 Hét[51 Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Szokatlan terrorbotrány tartja iz
galomban Baját. A Szent István Bajtársi 
Szövetség, amely a legitimista érzelmű 
egyetemi és főiskolai ifjúságot tömöríti egy
ségbe, szombat délutánra avató ünnepséget 
tervezett, amelyet este nagyarányú álarcos
bál követett volna. A Stenf István Bajtársi 
Szövetség bálja körül zajlott le a nyilasbot-

HEILIG
m'ÍUTELIVASAR

A Szent István Bajtársi Szövetség a ké
szülő tüntetésekre való tekintettel rendőri 
segítséget kért és a bálterem környékét már 
a kora esti órákban hatalmas rendőri ké
szültség vette körül. Rendzavarásra azonban 
nem került sor, mert

a bál elmaradt.
kivilágított és feldíszített te-

•- A TÖRÖK KÖVET EBÉDJE A KOR
MÁNYZÓ TISZTELETÉRE. Behidzs Erkin 
budapesti török követ szombaton este ebe
det adott Horthy Miklós kormányzó és fele
sége tiszteletére. A kormányzói páron kívül 
az estebéden hivatalos volt Kánya Kálmán 
külügyminiszter. Rödcr Vilmos honvédelmi 
miniszter és felesége, Fabinyi Tihamér 
pénzügyminiszter és felesége, Uray István, 
a kabinetiroda főnöke, vitéz Koznia Miklós 
volt belügyminiszter és felesége, Tánczos 
Gábor ny. lovassági tábornok, Pipinellisz 
görög követ, Baar-Baarensfels osztrák követ 
és felesége, gróf Bethlen Istvánná, gróf 
Zichy Rafaelné, gróf Klebelsberg Kunóné, 
Kami Gürtan százados, török katonai attasé 
és a kormányzó szolgálattevő szárnysegéde.

— Biciklistát gázolt az autó. Súlyos autó
gázolás történt szombat éjszaka Kőbányán, a 
rákoskeresztúri temető közelében. Darányi 
Béla sofőr AE 685. rendszámú autójával n 
külső Jászberényi-ul irányából a Kozma-ut 
felé haladt, ugyanekkor hirtelen ellenkező 
irányból feltűnt kerékpárján Szabó Árpád 31 
éves borbélysegéd. Darányi fékezni akart, de 
a borbélysegéd kerékpárjával együtt az autó 
alá került. A sofőr a súlyosan sérült embert 
feltette autójára, azután a legközelebbi rendőr
őrszobára hajtott. A Horthy A/fWős-kórházbn 
Vitték a gázolás áldozatát.

— Bársony Oszkár előadása. Bársony Osz
kár, az IBUSz vezérigazgatója 1938 január 
27-én. csütörtökön este 149 órakor a Lipótvá
rosi Társaskörben (V., Szent István-kflrut 1.) 
tartja „Hogyan utazzunk" címmel előadását. 
Meghívó a Kör titkári hivatalában (telefon : 
118—294) igényelhető.

tartott az avatási ünnepség, mialatt 
a városban ezerszámra röpcédulákat dobál
lak széjjel fiatal suhancok. A röpcédulák 
aláirásnélküli szövege élesen támadta a zsi
dóságot, majd a Szent István Bajtársi Szö
vetséget és bejelenti, hogy

az álarcosbálon nagyszabású tüntetés 
lesz.

Ugyanekkor a posta mintegy 
kétszáz névtelen levelet 

kézbesilett ki azoknak, akiknek neve véd
nökként, vagy rendezőként a szövetség bál
jának meghívóján szerepelt. A névtelen le
velek szövege hasonló tartalmit volt, mint 
a röpcéduláké.

A fényesen 
rembe

mindössze hét álarcos hölgyvendég ér
kezett

meg. A bálra különben többszázan váltottak 
jegyet, de a röpcédulák és a névtelen leve
lek fenyegetéseinek hatása alatt nem men
tek cl az estélyre. -

A különös tüntetés folytatásaként vasár
nap reggelre több zsidó vallásu kereskedő 
és a Szent István Bajtársi Szövetség meg
hívóin szereplők házának falán nyilas
kereszt mázolmányokat találtak

A Szent István Bajtársi Szövet rég a röp
cédulák s a névtelen levelek írói ellen

bűnvádi följelentést
tett és a rendőrség a nyomozást megindí
totta.

A LEGJOBB

HRRIW1T 
egész évben árusítjuk, 
ezekből összegyűlt

WrtlbelUl

4000 pár 
harisnyát kis hibává: 

au^smartam&re1 pengőiével adom! 
Finom gyapjú pulloverek és 
mellények 4.-, 5.-, 6.-4. 8.- P 
Téli és charmeuse fehér- 
neniüek vásári árakon

IV., Petőfi Sándor-utca 14-16. szám

HEILIG
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RfiKO&ZI-UT £0
a jó minőségek szaküzlete

itao leltári vásárán
az előző Idényről visszamaradt, de

most is divatos
női kabát-, kosztüm-, alj- és ruhaszövet, valamint férfiöltönykelmék

az elképzelhető íegcicsóteb áron kerülnek eladásra

— öngyilkosok. Bauer László 23 éves ma
gántisztviselő Pestszcnterzsébetcn, a Lalino- 
vics-utca 36. számú házban az udvarban levő 
kamrában fölakasztotta magát. Levágták a kö
télről, de a mentők már nem tudtak segíteni 
rajta. — Tamás Erzsébet 24 éves háztartásbeli 
leány Csepelen lugkövet ivott. — Pintcrils 
Jolán 19 éves háztartásbeli, Izabclla-utca 87. 
számú házban levő lakásán ismeretlen méreg
gel megmérgezte magát. — Dicre Ignácné ma- 
gánzónő, a Városligetben egy pádon mérget 
ivott.

— Rozgonyinál 3 kabinetkép 8 P. Calvin tér 5.

— Az Ujságlró-bill előkészületei. Az előkelő 
budapesti társaságokban ma már alig esik más
ról szó, mini a február 28-án rendezendő Újság- 
iró-bálról, amely a farsang legnagyobb társa
dalmi eseménynek ígérkezik. A többszáz főből 
Álló rendezőbizottság különböző szakosztályai 
már minden részletében kidolgozták az. Újság- 
Író-Mi programmját, amely nz idén túl fogja 
szárnyalni a tavalyit. A rendezőség egész nap 
hivatalos órát tart, mert csak igy tudja a bal 
és műsora előkészítésével jóró hatalmas munkál 
elvégezni. A bálra már eddig is a közélet, a tár
saság és a művészvilág igen sok előkelősége be
jelentette megjelenését. Az Ujságiró-bál irodá n. 
VII., Erzsébcl-körut 9 alatt van. (Tel.: 142-020.)

— Megalakult a kispesti légoltalmi liga. A 
kispesti városháza közgyűlési termében több
száz főnyi közönség jelenlétében megalakult a 
kispesti légoltalmi liga. A liga elnökévé vitéz 
Ozdy Bélát, ügyvezető elnökké Korányt Jenőt, 
alelnökkó Mozer Gyulát, titkárrá pedig Hisz 
Atilló’ választották meg.

— VÁDIRAT. (Szombati Sándor verses
kötete.) Egy fiatalember lelke ez a vers
csokor. Egy modern fiatalemberé. Hiába ke
resünk szerelmes verseket, vagy vad kiroha
násokat a végtelenbe, ez mind a múlté: a 
fiatalos lendület már az öregek kiváltsága. 
Miről irhát mégis egy mai fiatalember, akt 
keltő, még pedig — és ezt versei tanúsítják 
—, te! etséqes költő? Szombati Sándor ked
vesen megfelel a kérdésre- egy szem mazso
láról, amit komor arccal kínál kárpótlás
ként mindenkinek, akit megcsalt a félesége, 
vagy akinek elfogyott a pénze. Van a kötet
ben egy „Vádirat1' cimü vers is 7 íí/n"n 
nagyon értékes de ez a mazsoláról szóló, 
talán a mai modern fiatalság leghangosab
ban kiálló vádirata, (e. i.)

— HAatarlAsI továbbképzés január 24 én. hét 
főn délután ft-7-ig- Nagyban 'nW kicsinyben 
vásároljunk. Előadó: Lelten hrzsébcl dr. Főző 
bemutató: apró sütemények. Belépődíj 60 fii ér 
Január 25-én, kedden és 28-án, pénteken dél
után 5 órakor fözőbemutató a takarékos gár 
főzésről. Belépődíj nincs. Gázmüvek, VI., \ ilmos 
esAszár-ut 3, l. emelet

iíéleí a békéscsabai

— HALÁLOS SZERENCSÉTLENSÉG A 
BAROSS-UTCAI REMÍZBEN. Vasárnap reg
gel halálos szerencsétlenség történt a Ba- 
ross-utcai villamoskocsiszinbcn. Baycrlc 
István, 36 éves Beszkárt kocsivezető egy 
mozgásban levő villamosra jobboldalról ug
rott fel, közben visszaesett és a fejét egy 
vasládába ütötte. Eszméletlenül terült cl a 
földön. A mentők koponyaalap! törést és 
agyrázkódást állapítottak meg. A Szent Ist- 
ván-kórházba vitték, ahol beszállítása után 
rövidesen meghalt. A vizsgálat megállapí
totta, hogy a halálos szerencsétlenséget a 
kocsivezető elővigyázatlansága idézte elő.

— VillninosgázolAs a KAIvárla-téren. Vasár
nap délután a Kálvária-túr és Karp/enstein-utcn 
sarkán a 20-as jelzésű villamos elütötte 
Schtuariz Ignútz 50 éves hadirokkantat. A sze
rencsétlen embert a tűzoltók emelték ki n vil
lamos mentődeszkája alól és a mentők köny- 
nyebh természetű sérülésekkel a Szent István- 
kórházba szállítót Iák.

Halálra égéit
egy ékszerész

Vasárnap reggel az U-'soÁi-utcai kórház 
igazgatósága értesítette a főkapitányságot, 
hogy nz éjszaka folyamán a kórházban 
meghalt Meder Ferenc 47 éves ékszerész, 
akit a Vörösmarty-utca 3. számú házban 
lévő lakásáról két nappal ezelőtt

súlyos égési sérülésekkel 
vittek a mentők a kórházba.

Az ékszerész halálának, a rendőrség 
megállapítása szerint, különös előzménye 
van. Meder Ferenc a háborúban súlyos fa
gyási szenvedett n lábain. Fájdalmai min
den télen kiújultak.

Pár nappal ezelőtt Ismét kiújultak a nagy 
fájdalmak és az ékszerész kétségbeesetten 
panaszkodott ismerőseinek. Valaki azt a 
tanácsot adta, hogy naponta többször ve
gyen felváltva forró és hideg lábfürdőt és 
utána fájós lábával álljon két meleg fedő
lapra. Meder Ferenc betartotta n tanácsot 
és ez idézte elő azután a halálát. Az éksze
rész olyan forró fedőlapra állt, hogy nz 

teljesen összcégctle mind a két lábát.
Másod- és harmadfokú égési sérüléseket 
szenvedett. Az t/uoÁí-tilcnl kórházban min- 
derít elkövettek, hogy megmentsék az élet
nek, de nz orvosok fáradozása hiábavaló
nak bizonyult.

crvespesben
Vasárnapra virradó éjszaka hirdetett Íté

letet n gyulai törvényszék a békéscsabai or
vosok Ismeretes perében.

A bíróság dr. Ladányi Imrét gondntlnn- 
súgból okozott emberölés vétségéért 800 
pengd pénzbüntetésre, dr. Haskó Józsefet 
testi épség elleni kihágásért ütvén pengőre 
ítélte.

Dr. Somogyi Gábort és dr. Ktlrber Tiva
dart felmentette. Az ítélet nem jogerős.

— Autóhazamból nz Apponyi-téren. Va
sárnap este az Appónj/Méren a 65-ös jelzésű 
villamos összeütközött egy magánautóval. A 
kocsi két utasa, Pa/upyo;/ Ferenc ügyvéd és 
Illés Edith magántlszlvlsclönö könnyebben 
megsérült. A mentők mindkettőjüket laká
sukra szállították.

— Most vannak soron n legjobb müsorszá- 
mok, a legkiválóbb előadók, most van a kon
cert-idény, a farsang, a hózimulalságok ideje, 
egyszóval most Írsz csak igazán szükség jó 
rádióm. Az 1938-as tlpusu Orlon-rádiókat min
den Orion-rúdlól.ercskdö készéggel bemu
tatja. Gondoskodjék ön is megfelelő készülék
ről most, amikor ennek nz ideje érkezett el.

— Villamos főzés, fánksiités. A farsangra való 
tekintettel nz Elektromos Müvek honvédutcai 
bemutatójának előadótermében szerdán délután 
'/írt órakor fözöelóndásl. hétfőn, csütörtökön és 
pénteken délelőtt ’/slO órai kezdettel főzési gya
korlatot tartanak. A villamos háztartási készü 
lékek Ismertetése során farsangi fánk, tepertős 
pogácsa, torták, vad és süllhus, valamint hal 
ételek készilcscl mulatják be, belépő- és ruha 
tárdij nincs.



______________ HÉTFŐI NAPLÓ

A Szín mii vészeli Akadémia ma délelőtt tar 
totla második előadását a Nemzeti Színházban. 
N'i'i'l Adorján növendékei mutatták he Geraldy 
Ezüsllakodtlom című darabját. A fiatalok tö
kéletesen hozták ki Kiss Ferenc igazgató elvét, 
hogy lud-iiillik az ilyen előadás nem egyéni 
tcljcsitméi yek sorozata, hanem kitünően ösz- 
szrhangolt ensemble munkája. Regfisy Klári, 
G'erő Ilona, Szende Bessle, Ékes Irén, fldn- 
'lUÖrgyi Károly, Dlenet Ferenc, Szécsy Ferenc 
novét jegyeztük fel.

★

Halsz herceg, Géra német város operájának 
intendánsa Pesten van. Kölcsönkérte az Opera
ház egyik próbatermét, ahol negyven fiatal 
magyar énekest és énekesnőt hallgatott meg 
szerződtetés céljából. A tárgyalások most foly 
nak.

★
Befejezték a Te csak pipálj Ladányi cimü 

film felvételeit. Csalhó Kálmán nagyszerű szín
darabjának filmváltozata a jelek szerint kitü
nően sikerült, a főszerepet, a pipázó Ladányit, 
Rózsahegyi Kálmán játszotta, a film női 
sztárja pedig Turay Ida, rendezője Keleti Már
ton, produkcióvezetője Gaál Ernő.

Forradalom a színházi és fllmkozmetikában. 
Dajlnikát Ilona, a kitűnő színésznő, amerikai 
receptet hozott magával Páriából, egy lehelet
finom alapszint, ninely feleslegessé teszi a vas
tag színpadi festéket, amely pedig az arc mi
mikáját bizony merevvé tette. Az uj csodaszer 
nevét importálójáról, Daiblkolornak nevez
ték el.

♦
A fiatal, de többször bukott színpadi szerző 

egv szanatóriumban dolgozik uj darabján. Azt 
mondják, nem a szerző beteg, hanem a darab.

★

A derék Erdélyi Misi, a kültelki színházi 
tröszt vezére, pénteken ünnepelte huszonötéves 
szerzői jubileumát, amely alkalommal, mint 
szinész tért vissza ismét a színpadra. Óriási 
sikere volt! Gratulálunk.

*
Tlngll tangli cím alatt farsangi revüt hozott 

a Komédia, amelynek egyik érdekessége az, 
hogv nz nrtlstavizsgákon megbukott artlsta- 
jelöltek is fellépnek. Egy bohózatban Rótt 
Sándor öt különféle szerepet alakit bravúrosan, 
de megdicsérjük még Steinhardt, Sziklán, Bel
liik, Simonul Magda, Kemény Olly alakítását és 
Solti Hermin kupiéit.

A színpadról a műtőbe
Szombat este izgalmas események ját

szódtak le a Pódium kabaréban, ahol 
Hé ke fí i László konferansziban már beje
lentette a következő darabot, „A meg nem 
érlelt asszony"-!. Ennek főszerepét Kondor 
Annié játszotta eddig. A flatnl színésznő, 
amikor a színpadra akart kimenni, hirtelen 
rosszul lett és

ájulton zuhant végig a folyosón. , 
Helyette gyorsan nővére, Kondor Ibolya 
ugrott he a szerepbe és mig ő lejátszotta n 
darabot, addig bugát bcszállitottók az egyik 
fővárosi szanatóriumba. Az orvosi vizsgálat 
után következő percekben műtőasztalra tet
ték a fiatal színésznőt, akit

gyorsan megoperálták.
Kidcrfllt, hogy perforált vakbélgyulladása 
vc.lt. Néhányperces késedelem az orvosok 
szerint súlyos tragédiát okozott volna. A 
Pódium közönsége nem vette észre a várat
lan szerepcserét. Itt emlitjük meg, hogy a 
színház egyik másik Ingja. Benedek Erzsi 
is súlyos beteg és öl Is a mentők szállították 
a szinházból lakására.

Vígszínház
------------—

Szombaton, Január 29-én először

FODOR LÁSZLÓ 
uj szInjAtékn

HAJHALI 
VENDÉG
HUH ATI LILI. SULYOK MARIA, 

IAI><>MI'.ltS7.KY MARGIT, 
SOMLAY, IIADAY, SOMLO

JEGYRENDELÉS: 113 341

1. A cserbenhagyott kiírni
ION AZ Él FEKETÉN, te ne féli kicet- 

kim, — sugta-bugta, dalolta a világ leg
szebb hangszerén ezt a dalt először har
minc étivel ezelőtt Medgyaszay Vilma, aki 
egyúttal ezzel a dallal világra szülte a m a- 
gy a r sanzont. Ennek aprópénzeiből 
generációk éltek s ebben a pillanatban is 
feketéjét kavargatva ezzel csititja le szen
timentális háborgását a kávéházi publi
kum. E kávéházi dobogóra áthangszerelt 
sanzonmüvészet eredeti és töretlen fényű 
őse, minden Idők Mimije, Medgyaszay 
Vilma, vasárnap szerényen és csendesen 
ünnepelte a magyar sanzon születésének is 
saját művészi pályájának harmincéves for
dulóját. Mielőtt elérkezett volna ez az áhí
tatot ünnepi este, Mimi szerényen felke
reste néhány pályatársnőjét, megkért né
hány Írót, segítsenek neki, jöjjenek el, 
lépjenek fel estélyén. Mindenütt nyitott aj
tókat talált, nagy és diszes műsort nyomat
hatott a plakátokra, amelyeknek legdísze
sebb neve természetesen csak az övé lehe
tett. Boldogan készült az estélyre, de vasár
nap délutánra egy sereg kínos és kel
lemetlen meglepetés érte. Egy
más után lemondottak és cserbenhagyták a 
plakátokra nyomott nagy nevek. Először 
H o nt h y Hanna mondotta le az estét be
tegségére való hivatkozással, majd Tőkés 
Anna és Dobog Livin csatlakozott a le- 
mondók sorához, az utolsó percben Pécs
ről expresszlevélben mentette ki magát 
Móricz Zsigmond, sajnos, nem jöhet, de 
elküldi maga helyett köszöntő írását. Min
den lemondás, minden excuse egy-egy sú
lyos csalódást jelentett Miminek, aki életé
ben, sajnos, nagyon is megszokta a le
mondást. Mint mondja, mindig szivére 
hallgatott, sohasem az eszére. Ennek a 
ténynek konzekvenciáit mindig levonta, 
éppen ezért sohasem volt gazdag, bár szín
házat építettek művészetére. Lemondott 
arról, hogy gazdag legyen, amikor tündéri 
fitos orrocskája, szőke hajkoronája, mint 
nőt is varázslatos értékűvé avatta, lemon
dott akkor, amikor évek múltán úgy érezte, 
hogy bármily kincseshánya van a torká
ban, mégis félre kell állnia. Mindig lemon
dott, csak akkor nem, amikor a színészet
ről, a művészetről, a kollégákról volt szó. 
Ezt a csalódást harmincéves jubileumán az 
örömkönnyek és a mámoros tapsok között 
azonban gyorsan elfelejti ez a galambszivü 
asszony, aki tudja, hogy csak úgy elvisel
hető az élet, ha elfelejtjük a rosszat és az 
idők perspektívájában csak a jóra emlék
szünk. Isjen éltesse, Mimi.

2. Gratulálunk Gótk 
helyettes igazgató urnák
MÉLYEN TISZTELT IGAZGATÓ VRl 

Ritkán írunk gratuláló sorokat s ez talán 
érdekesebbé, becsesebbé teszi az alábbia
kat. A Művész Színház, amelynek művészi 
vezetésébe két héttel ezelőtt bekapcsolódni 
méltóztatott, váratlanul kitűnő produk
cióval lepte meg a közönséget és miután 
úgy érezzük, hogy ezért Méltóságodé az 
érdem, engedje meg, hogy melegen meg
szorítsuk a kezét. Megkérjük, hogy szíves
kedjék átadni elismerésünket annak a ki
tűnő szereplőgárdának, amely önt első 
produkciójában támogatta és segítette 
Birahcau mester „Déligyümölcs" cimü jó
ízű, bőséges levű, zamatos vigjátékának 
előadásával kapcsolatban. Négy tündéri 
gyerek hatolt meg a zugó tapsokra a füg
göny előtt. Ezek közül szitu mhez legkö
zelebb áll a kis B e r k y Ilarry (aki, ami
kor megkérdeztem, hány éves, azt mon
dotta; hat, majd mikor kételkedve néztem 
rá, talpraesetten hozzátette: Na igen, a 
darabban, de az életben kilenc!), a négerre 
mázolt fűstösképü rajkóivadék, Csonka 
Imre, a már kész színésznek számitó, fö
lényes és kitünően mozgó Puskás Ti
bor, az angyalian kedves, máris pikáns 
szépségű tizennégyéves Nagy Allce, aki 
őzikeszemével most bámult először arra a , 
tömegre, amely sehol sem tud olyan ridegen | 
elítélni s Annyira spontán lelkesedni, mint' 
éppen nálunk. A nagyok közül, mint szi-1 
vészé is, elsősorban az Óné az érdem, ked-1 
vés Gát h-Ludovic-mestcr, kísérteties I 
anyósfigurájában frappáns Peéry Piri,*  

LELTÁRI VÁSÁR
l“ szőrmekabátok XuXakfn
Ezüst és kék rókák legnagyobb választékban
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elegáns és finom vonalvezetésében reme
kelt Dobos Annié s nagyon megértettem 
Simonyi Mária mosolygó nagymamá
ját, de szerettem volna megölelni Borai/ 
Lajos öreg doktor bácsiját is. Toronyit 
szép beszédéért dicsérem. Vidor Ferikét 
és Soltész Anniét pedig kitűnő kabinet
alakításáért. U. I. Méltóztassék átadni üd
vözletemet G őt h Sándor rendező urnák.

3. A rossz asszony —
jó darab

RITKA TERMÉSZETI TÜNEMÉNYE a 
magyar színpadi irodalomnak Bókay 
János, aki egy szezónban immár a máso
dik színpadi sikerét aratja. Bókay ezúttal 
a habkönnyű, mondén vígjátékból meré
szen elkanyarodva a komolyabb igényű 
társadalmi színműig jutott el és az úri 
magyar patrícius család gellérthegyi sza- 
Iónjába invitálja meg a nézőt. Hogy sza
bad-e egy nagymultu ősökre hivatkozó 
család férfisarjának elvenni „a névtelen 
kis senkit", egy kis fiatal dolgozó leányt, 
aki ennek tetejébe még jóval a reménybeli 
házasság előtt ajándékozta meg vőlegényét 
a szerelem kétségtelen bizonyítékával —, 
ez a darab problémája, amely bár szerin
tünk nyitott kapukat dönget, csak azért 
érdekes, mert igazi iró fejtegeti és igazi 
Író módjára oldja meg. Az előadás két szí
nészi alakítása kiugró. Az egyik V i zváry 
Mariska, látszólag kemény, rideg, belül 
azonban jóságos és igazságos nagyasszony' 
(milyen nagy színésznő lelt azóta, miatt 
magánszínházakban is játsziki) és Orsó- 
1 y a Erzsi elfuserált életű vénlány figu: 
rája, amely könnyesszemű, mosolygó, meg- 
alázottságában is nemes biedermeier 
portré. Tolnay Klári néhány bensőséges 
pillanatában volt igazán jó, egyébként csak 
szépségének köszönheti, hogy elhisszük 
neki a darab váratlan fordulatait. Szom
bathelyi Blanka egy kissé stupid vi
déki leányalakot formál tehetségesen, B e- 
l ez nay Margit intrikus asszonya, S u - 
ly ok Mária élénk szinfoltu pletykázó 
méltóságosa, Szemléz Mária egyetlen 
jelenetében is feltűnő cseléde, a kellemes 
B ást hy Lajos és A jtay Andor nem 
a szavakkal, hanem néhány gesztusával 
arisztidcskedő miniszteriális hivatalnoka 
valóban nagyszerű együttest jelent, ame
lyet Hegedűs Tibor kitűnő rendezői 
kézzel irányított az elmaradhatatlan siker 
felé.

4. Dr. Barabás Irén^
a műdráma

Dr. MELLER RÓZSI egykori müönm’il- 
kossága után elkövette a „Dr. Barabás Irén" 
műdrámáját, amely valahogy úgy viszony
uk az igazi drámához, mint az igazi népi 
dal a pesti utcák müdalához. Nincs meg 
benne az a zamat, íz, erő, amely az ősere
detet jellemzi és amely — mondjuk ki —, 
egyszerűségében is nagyszerű. Dr. Barabás 
Irén elhanyagolt, majd züllés árán is ala
nyát kereső szekszualilása a darab magva. 
Mellet Rózsi att akarja elhitetni velünk, 
hogy a hivatásának élő nő, bár kirándulhat 
a szerelem Ismeretlen területére, ott vég
zetszerűen cl kell buknia és újra csak a 
hivatásában keresheti a kielégülést. Sajnos, 
ezt nem tudjuk elhinni Tarnőczay 
Annának sem, aki bár pontosan, precízen 
és szinpadszerflen oldotta meg szerepe ne
héz feladatát, mégsem tudott meggyőző 
lenni. Pedig szeret :iik ezt nz érdekes szí
nésznőt. Beregi Oszkár, az „érzékek zűr
zavarában" kissé eltévedt, de magára talált 
orvosprofesszort játszik, férfias higgadtság
gal, dialektikájának nemes mértéktartásá
val. Nagy György züllött zsigolója hite
les színészi teljesítmény. A kedvesbeszédü 
Árpád Margit és egy-egy pillanatra drá
mai erejéről tanúságot tevő K o r ni s s 
Kató, az egyre fejlődő Erdős Ilona az, 
akinek nevét őrömmel lejegyezzük.

AZ EMBER NÉHA TÉVED
Daróczy Józsefet bátran elnevezhetnénk 

a sikerfilmek producerének. Ebben a sze
zónban már a harmadik filmje — sikerül. 
Ez pedig nagy szó, ha a magyar filmekről 
beszélünk. Vadnay László, a film Írója sza
kított múltjával és asztaltviccck helyett ra
gyogó, kitünően megkonstruált szüzset irt. 
Egy eltűnt és megkerült broslü körül forog 
az izgalmas, sőt bűnügyi történet, amely 
kalandos félreértéseket szül és vizuálisan 
experimentálja a darab alapötletét: uz em
ber bizony gyakran téved, amelyet később 
megbán és amelyet jóvátenni többé nem le
het. A filmnek legnagyobb erőssége a ra
gyogó könyv, a pompás, perdülő dialógusok 
és az, hogy ezt a történetet valóban filmre 
írták és utolsó filmkockájáig tökéletesen 
filmszerű, ami viszont Gaál Béla rendező 
tehetségét dicséri. A szereposzlás egészei) 
ünnepi. Csorlos Gyula egy öregedő ügyvéd 
szerepében nagyszerű alakítást nyújt, búr 
jó lenne rávenni, hogy egy kissé gyorsab
ban beszéljen és gyorsabb tempóban mo
zogjon a filmen, lökés Anna nagyszerű 
művészetével, zenélő orgánumával hitette 
velünk el, hogy ő az a lány, akibe első pil
lanatban beleszeretnek a film hősei. A fiira 
igazi színészi értéke azonban Dayka Mar
git, aki egy eselt kis utcai pillangót játszik, 
annyi humorral, ösztönnel és mondhatnánk 
bájjal, amely messze túlnő szerepe hatá
rain. Páger Antal kitűnő egy rádiógyáros 
emberi figurájában, Gőzön, Makláry humo
ros, de szívvel megformált alakjai, Máig 
Gerő pompás betörőfigurája, Bilicsi Tiva
dar, Rátkai Márton, Körösy Angéla, Petites 
Sándor még a jó film értékei. Buday Dénes 
tehetséges és kedves dalokat komponált, 
amelyeket Hajdú Eta tündöklő művészettel 
’ nekel a filmen.

NOSZTY FIÚ ESE.E A magyar flhndöin- 
lóin MARIVAL P'"« - “)»•• - 

gyakran bárgyú szü- 
zseibői rakétaszerű si
kerrel robban ki as 
irőóriás Mikszáth Kál

in un gyönyörű regényének filmváltozata, 
szinte filmre született Noszly flu. A remek
művet illő tisztelettel fogta meg ■ bőkezű és 
szinte pazarló producer, Hegedűs Ferenc és 
méltó tálalásban nyújtotta át a közönségnek. 
A forgatókönyv megírására Harsány! Zsoltot 
kötötte le, Székely Istvánnak a rendezőnek 
pedig olyan „terülj asztalkámat**  csapott sze
replőkből, díszletekből, amilyet eddig magyar 
rendező álmodni sem mert. így aztán a film 
kiállítása, tlimegjelenelei messzi felülmúlják 
a magyar filmek átlagát. A legapróbb nüan- 
szokra is figyelmet fordítottak, egész sereg 
aranyos ötlettel tűzdelték a mesét A bevo
nuló huszárak elől a kapualjban integető 
nyolcvanéves anyókát, a százéves félté-keuy 
fírje elcipeli —, ilyen finom ötletet eddig 
csak amerikai filmen láttunk. Jávor Pál ka
rakán, de egyre mélyülő művészete, Szörényi 
Éva hamvas bája, Rajnay aranyos humora, 
Kontár Júlia és Sinior Erzsi finom szépsége 
mellett két kirobbanó szinészsikert hoz a 
film, Kiss Manyi és Gózon Gyula kettősét. 
Ilyen jóízű kutyamosó-szobalány-dueltet ál
modhattak maguknak n régi operettkompo
nisták. (Zárójelben azonban szabadjon meg
kérdezni, hogy n modernizált mesében mért 
kell folyton koronáról beszélni ugyanakkor, 
amikor telefonon tárcsáznak s a legmoder
nebb autó-ör.inditójával bajlódnak?) Mindent 
összevéve a Noszty fiú nagyot ugrott előre 
a magyar filmgyártás ranglistáján. Producer, 
rendező legyen a talpán, aki utóiért.

Az ismeretlen leány Amerika mSgini w>i. 
zonyilolta, hogy tud mii-
vészi filmet is 
ha akar és 
Molnár Ferenc 
kert aratott

csinálni, 
érdemes, 

világsi- 
darabját 

nagy Ízléssel és művészi ökonómiával vették 
vászonra, amilyent Molnár zsenije megkövetel. 
Elsőrendű szereplők, elegáns rendezés, tiszta, 
szép felvételek.

Vetített kis kabarééin- 
pádon, a mai közönség 
számára nevetséges, ide
jétmúlt eslkos kabátban, 
hegyesre pedrett bnjusz-
szal, girardt-kalnpban 

ugra bugrál a századvég komikusa (kísértetie
sen hasonlít itátknira!) és kontyos hajviselet
tel, édesen gönibölyödő formákkal táncol at 
akkori Idők görlcsapata. így indnl cl ez aa 
angyalian kedves, majd véresen és Idegfcszl- 
tőén Izgn'nias film, amely tulajdonképpen le
nyűgözően érdekes gengszlerlörténet. Róbert 
T ■ y 1 o r, min! az admirulltds egyik tisztje, 
a csillagos lobogóért cengszlernek áll be és 
Igy leplez) le n banditákat, körben maga Is 
majdnem vesztőhelyre kerül. Róbert Taylor 
régies ruhákban is férfias, elegáns amorozó 
és ragyogó Jcllemszlnész. Bűbájos, ragyogó 
partnere. Barbara S t a n w I c k és robusztu
sán erős Vlclor Mcljiglcn. A Fox uj filmje 
n - sikert
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ei filmművészet 
tündöklő ékszere

A SZERELEM GYÖNGYEI
1=------------ -■■■■....... ..-T-..

Ki gondolta volna annakidején, amikor 
Gutenberg mester feltalálta a könyvsajtót, 
hogy ebből valaha rotációsgép lesz és mi
kor Benz megszerkesztette a benzinmotort, 
dehogy is gondolt arra, hogy szülőapja 
lesz azoknak a légi szörnyeknek, amelyek 
iszonyú hatalmukkal a levegőt is birto
kukba veszik. Éppúgy nem hitték a derék 
Lurnicr és az ép tegnap elhunyt Monsleur 
Melles akik az első filmfclvevögépet kon
struálták, hogy hova jut el ez a vásári ta
lálmány. A jllm, íme, elérkezett S a c li a 
Gultry-lg, amikor az ember elnehezült 
szívvel, elképedve, az öröm, a meglepetés 
és a csodálkozás szavait keresve, felsóhajt: 
De most már nincs további 
Ez a csúcs, ez a beteljesülés, ez az az alko
tás, amelyről majdan a film történetírója 
följeggzi: fordulót jelentett a filmgyártás 
életében.

Sac ha Gut t r y, a nagy francia iró 
és színész első produkcióját, az „Egy szél
hámos naplójá"-t vegyes érzelmekkel fo
gadta Budapest. Nem tudta, hova tegye ezt 
a fölényes, sőt szemtelenül szellemes gal- 
lust, aki merész fordulattal majdnem visz- 
szatért a né ma jllm hez és konjeránszaival, 
csípős megjegyzéseivel kisérte a film ese
ményeit. Sacha Guitry itt tanulta ki azt 
az iskolát, amelyet legújabb filmjében, 
amely a magyar keresztségben „A szerelem 
gyöngyei" címet kapta, úgy érezzük, töké
letesített. Hét történelmi gyöngy tör
ténete a csodálatos film, mely szédületes 
oágtatásban robog át a világtörténel
men Vili.. Henriktől I. Ferenc francia 
királyig, onnan fölfelé III. Napóleon udva
rához, majd lokálok, csapszékek tündérei
hez, zsigolók kapzsi markán keresztül az 
angol koronáig, amelyet a gyöngyök közül 
négy még mindig díszít. Hogy hova lett 
a másik három guöngy, ezt Sacha Guitry 
nyomozza ki előttünk a film második ré
szében, olyan bravúrral és olyan fordula
tosán, annyi meglepetéssel, az események 
olyan zsúfoltságával, hogy a'>ből nem egy, 
hanem tiz filmet is csinálnának bárhol a 
világon.

De Sacha Guitry felismerte a film lénye
gét. Villanásszerü képekben expressz sebes
séggel hagyja maga mögött az eseménye, 
két. Például egyetlen képből megtudjuk, 
hogy Vili. Henrik azért nem kötött szö
vetséget I. Ferenc francia császárral, mert 
ez, miközben Holbelnnek modellt állt, el
pletykálta, hogy az angol királynak
görbe a lába. Pedig ez a szövetség
megváltoztatta volna a térképet. Van egy 
jelenet a filmben, amikor Spanclll, a
gyöngykutató olasz fiatalember Kelemen
pápa lovagja Abesszíniába jut. Az egykori 
abesszin királynő (kedves, feketére festett 
kokott) egy éjszakával, majd két csodála
tos gyönggyel ajándékozza meg az olasz 
fiatalembert. Ezt az aktust Sacha Guitry 
ezzel a megjegyzéssel kiséri: A négus ük
anyja jobb politikus volt, engedett az 
olasz aspirációnak.

Mondhatnánk azt, hogy ez a film v i l á g- 
történelem pongyolában, pa
pucsban, fölényes, szipvrkázóan el
més, finomgunyu és poént poénra halmozó 
művészettel, amelyet röviden francia szel
lemességnek szoktunk nevezni. Az ember 
csak el ómul, elcsodálkozik: Igen, ez az 
igazi film, csodálatos fotográfiáival, hus^ 
világsztárjával, kétszáz tüneményes szerep
lővel és azzal a nyolcmillió költséggel, 
amelyet Immár a francia filmgyártás is 
megengedhet magának, ha van egy Sacha 
Guitry-je. Még egyet: a filmben minden 
szereplő a maga nyelvén b e ííz é I, 
francia, angol, olasz beszédet hallunk, sót 
abesszin és perzsa halandzsát is. Biztosan 
jósoljuk, nincs ember, aki vörösre ne tap
solná a tenyerét a Fórum mozi premier
jén. (9,

Győrben letartóztatták 
a határra kisérték 

Masaryk Miklós György 
csehszlovákiai mérnököt

és

Győr, január 13.
(A Hétfői Napló tudósítójának tele/onje- 

lentése.) Érdekes ügy pattant ki vasárnap 
Győrben a városnak egy rejtélyes és külö
nös vendége kőiül. Hat hónappal ezelőtt 
Győrbe érkezett egy jómegjelenésü férfi. A 
fh'ífnper-sétányon

hóromszobás elegáns lakást béreli, 
nagylábon élt, szórta a pénzt és kez

det megismerkedni a társaságokkal. 
Bejelentőlapján Massik Miklós név állt, 
csehszlovákiai mérnöknek mondotta magát. 
Újonnan szerzett ismerősei nem is tudtak

arról, hogy két nnppRl ezelőtt 
detektívek jelentek meg a Blslnger- 
aétányl lakáson és a mérnököt előállí
tották a kapitányságra, mer*  a cseh
szlovák hatóságoktól körözés érkezett 

ellene.
A körözés szerint álnevet használt Masa- 
ryk Miklós György az igazi neve, a cseh
szlovák hatóságok csalások miatt keresik. 
A körözőlevél alapján Masargk Miklós 
Györgyöt letartóztatták, vasárnap Pozsony- 
Ligetujfalura kisérték és átadták a cseh
szlovák rendőrségnek.

Breiffeld nagyszabású 
bunda- és kabát-vására!
Breltfeld-mlnőségek
— vásár/ árak

BREITFELD szűcs
IV., Váci ucca 14.

NŐI bundák 
azenzáclós árak!

p 135.-7/8-oa iseal bunda................
7/8-os moskovltobunda

szürke, barna és fekete szí
nekben .........................................

Macsknbanda .................... P íru.-
7/8-oalndlal p *rxnabunda

szürke, barna és fekete szí- Q7R _ 
nőkben.......................................... P öfVa

MOLNÁR GYULA sxaáOTrV

— Szívroham mentett*  meg a Duna vasár
napi öngyllkosjelöltjét. Vasárnap délben izgal
mas öngyilkossági kísérlet játszódott le az 
Erzsébet-hidon. Tizenkét óra tájban, amikor a 
hidat ellepte a közönség, a pesti oldal közelé
ben többen észrevették, hogy egy félkuru hadi
rokkant felkapaszkodik a hid korlátjára. Töb
ben odasiettek, hogy megakadályozzák az ön
gyilkosságot, a szerencsétlen emberen azonban 
a hid korlátján szívroham tört ki, minden tag
jában rángatózni kezdett és visszaesett a hídra. 
Kihívták a mentőket is, akik a főkapitányság 
életvédelmi osztályára vitték, ahol kiderült, 
hogy Goudik István 45 éves 75 százalékos 
munkaképtelen hadirokkant nagy nyomora 
miatt a Dunába karfa ölni magát. Mivel ön
gyilkossági szándékáról nem akart lemondani, 
saját érdekében a rendőrségen tartják.

Vad verekedést rög
tönzött a Teleki-téren 
tettenért zsebtolvaj
Szentirmay Márton fővárosi altiszt, aki a 

Teleki-téren teljesít szolgálatot, észrevette, 
hogy az egyik élelmiszerbódénál gyanús 
fiatalember ólálkodik. Figyelni kezdte és 
látta, amikor a kopottruhás férfi egy nőnek 
a rctiküljét

felnyitja és kiemeli a pénztárcáját.
Szentirmay a közelben tartózkodó Siklósi 
Pál detektivnek jelentető az esetet és azzal 
együtt odamentek, hogy elfogják n zsebtol
vajt. Az erős fiatal tolvaj azonban, nem 
adta meg magát, elhajította a pénztárcái, 

öklével mcllbevágta a detektívet, az al
tisztet pedig hasbnrugta.

Erre dulakodás fejlődött ki közöttük és 
több környékbeli suhanc sietett a szorult 
helyzetzetben lévő zsebtolvaj segítségére. Ki 
akarták szabadítani, de végül is a detektív 
és Szentirmay elzavarták a suhancokat és 
a tolvnjt összekötözve, autóra ültették és 
bevitték a VIII. kerületi kapitányságra. Ott 
megállapították, hogy Varga János 2Ö éves 
kubikos n zsebtolvaj, akit már többször 
megbüntettek, híres verekedő és lemezjáté
kos. Vargát letartóztatták.

— A jugoszláv uralkodócsalád Londonban. 
Mária jugoszláv anyakirályné vasárnap két 
fiával: Tomi szláv és András herceggel, to
vábbá Pál régensherceg 
érkezett Londonba. A 
Sandroyd-kollégiumban 
nyait.

— Dénes István volt _____ .
tárgyalja a törvényszék. Dr. Dénes István 
képviselő Magyar választójog — magyar 
gfdia cimü könyve miatt az ügyészség vádat 
emelt nemzetgyalázds vétsége címén. A pert 
ma, hétfőn délelőtt 11 órakor tárgyalja a bűn- 
letőtőrvényszék SzenuíA-tanácsa.

— Fehér ruhában temessenek. Sopron hatá
rában vasárnap a robogó vonat elé ugrott egy 
fiatal lányka. A kerekek darabokra szaggatták. 
Előkerült a kézitáskája, amelyben Hajas Júlia 
lizennégyóves lány nevére szóló iratokat ta
lállak. Búcsúlevél Is volt a táskában. Sötét e 
földi világ, a> mennyekben szebb az élet, fehér 
ruhában temessenek — irta búcsúlevelében 
Hajas Júlia. A soproni rendőrség nyomozást 
indított, hogy tisrtázza a kislány tragédiájának 
hátterét.

kisebb fiával mez
bárom herceg a 
folytatja tanulmá-

képviselő perét
volt 
tra

Járvány miatt bezárták 
a szolnoki gimnáziumot

Szolnok, január 23.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefónjeteru 

tése.) A szolnoki főgimnázium növendékei kö
zött az elmúlt héten több vörhenymegbetegedéa 
fordult elő. Először a negyedik osztály diákjai 
kapták meg a veszedelmes ragályos betegséget, 
azután átterjedt a betegség a többi osztályok 
növendékeire is.

Vasárnap, hogy ■ vörheny további terjedé
sének gátat vessenek, a szolnoki flugtmná- 

zliimot nyolc napra bezárták.
Dr. Mdrtonfy István szolnoki tisztiföorvos as 

iskola járványszünetével kapcsolatban a kővet
kező nyilatkozatot adta:

— De kellett zárnunk az Iskolát, mert úgy 
láttam, hogy az intézet épülete meg van fer
tőzve,

a nyolcnapos Járványszflnet tartama alatt 
az Iskolát fertőtleníteni fogjak

és február elsején megkezdődhetik a tanítás. 
Természetesen tovább Is figyelni fogjuk a gim
názium növendékeit. Járványtan! szempontból 
külön érdekessége van a szolnoki vörhenymeg- 
betegedéseknek, mert a tanulóifjúság fiatnlabb 
része nem kapta meg a vőrhengt. Ezt annak 
tnlsjdonltom, hogv a kisdiákokat idejében be
oltották vörheny ellen.

— HÚSZ TSKOLÁSLÁNY X DUNÁBA 
FULLADT. A Duna alsó folyásánál, Ada- 
kaleh szigete mellett, borzalmas szerencsét
lenség történt. Egy turnseverinl leányiskola 
növedékei hajón akartak átkelni egy jugo
szláviai városkába. A hajó felborult és hús: 
iskoláslány a vízbe fulladt.

— A Park Klub szombati gálaestjén megje
lent előkelő hölgyek nerr-, ezüst- és kékróka-, 
valamint hermelinkeppjel legnagyobbrészt 
Schmldeg azücs szőrmeszalonjában készültek.

Gyermekek
önként kérik a hashajtót, ha már 
egyszer Darmolt kaptak. A Darmol 

7^2 o ize kitűnő és fájdalom nélkül hat
Darmolt adjon ön eyo*  

/ c? is gyermekeinek * *

— A debreceni kereskedők a képesítés 
ellen. A debreceni kereskedelmi és iparka
mara Nagybákay • Sesztina Jenő felsőházi 
tag elnöklésével vasárnap gyűlést tartott. A 
gyűlésen állást foglaltak a kereskedelem 
képesítéshez kötésének kérdésében. Ki
mondották, hogy a kereskedelem képesítés
hez kötését nem kívánják, ellenben kivona
tosnak tartják azt, hogy a jövőben csak nz 
folytasson kereskedelmi tevékenységet, aki 
a szakmai gyakorlatot már megszerezi*.

— Két betörés Újpesten. Az éjszaka Újpes
ten két helyen jártak betörők. A Horthy Mik- 
lós-nt 24. alatt, Sárost István dohánytőzsdéjét 
törték fel és fosztották ki Ismeretlen tettesek, 
az .írpúd-utcn 41). alatt pedig Komáromit 
László textilkoreskedő üzletében tettek látoga
tást a betörök.

— A momendn siker semmit sem ér. Ezért 
Igyunk olyan gyógyvizet, amely nemcsak 
gyorsan és görcsmentesen hat, hanem egyszer 
smlnd gyógyítja, megelőzi nz emésztési, vér
keringési zavarokat. Ilyen a jászkarajcnői Mira- 
kcserllvir.

HZ európai va***/  ------------- --------- — , | — Molrír Gyula cég kb. 230 db szömwbun-
színésznő és ragyogóan énekel. Remek fel-|da-rn’' rút a mai hirdetésben rendkívül olcsón 
vételek ás 0 kitűnő muzsika erősségei mi’glkínálja. mert nagy tavaszi raktárnak kell be- 
, jól szórakoztató Blnmck. •'l”1

HABANÉRA Vasárnap levetítették 
előttünk a hétfőn be
mutatásra kerülő uj 
U/a-filmet, a Habané- 
rát. Ncubnbelshergbcn 
ugylálszik divat a ro

mantika. A Gasparone után ismét roman
tikus történetet találtak. Portoricóban va
gyunk, ahol a híres toreádorbn szerel egv1 
svéd leány, nld megszökik a hajóról és térj- 
hez megy a szakállas Don Jüanhoz. Kide
rül róla, hogy ez kegyetlen fickó, aki sok 
aljasságra képes. Többek közölt megsem
misíti a svéd bacillusvadást eredményéi, 
aki megtalálta a sárgaláz szérumát. Ekörül 
Bonyolódik az érdekes és izgalmas mese, 
amelynek középpontjában Zarah Leander, 
az európai Garbó áll. Csodálatos szép ez a 
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Schaffer távozik a Hungáriától
A bajnokcsapat trénere cáfolja a tendenciózus 
válság-hireket és érdekes nyilatkozatában meg
indokolja feltűnést keltő szándékát

Schaffer Alfréd, a Hungária Európaszerte 
Ismert trénere, szerződésének lejárta után 
távozik u bajnokcsapattól.

Es ■ rövid hír, amit a Hétfői Napló 
kiízöl elsőr-ek, annyit Jelent, hogy a népszerű 
•Spéci a tavaszt szezon befejezése utón Ismét 
vándorbotot vesz a kezébe és elhagy ju húrom- 
esztendős meglepő sikereinek színhelyét.

Az Itthon töltött három év alatt kétszer ve- 
rétté bajnokságra a Hungáriát s most a har
madik bajnokság derekán is nagy esélye van 
az elsőségre.

Mi az oka annak, hogy mégis megyt Olyan 
kérdés ez, ami tekintet nélkül a sportemberek 
klubfanatizniusúra, egyformán érdekes minden 
szakember é» drukker előtt.

A Hungária házalójáról az utóbbi időkben 
érdekes hírek indultak világgá. Sok mindenről 
suttogtak s azok együttesen olyan látszatot te
remtettek, mintha a kékfehérek remekveretü 
csapatát egy átmeneti aranykor után 

kikezdte volna ■ válság.
A föltűnő beállítású mende mondák 

zése céljából felkeresőtök Schaffert, hogy mond
ja el a Hétfői Napló nagy nyilvánosságán út 
az indokokat, amik a távozás gondolatát meg- 
érlelték benne. Valóban helytálló és véglegese, 
hogy külföldre távozik?

— A szezón végén, amikor a szerződésem 
lejár — mondotta Spéci —, az a szándé
kom, hogy megválók a Hungáriától. Végle
gesen még nem döntöttem a tgy elhatáro
zásomat a klubbal sem közöltem, de ...

— Kapcsolatban van ez a célzatot hírekkel, 
amik elterjedtekt

— Milyen hírekről van szó?
— A többi között arról, hogy az őszi szezon 

végcfelé
dllTcrcnclák támadtak Cseh kőről, 

azután a balsikert! portugál túrán 
súlyos Incidensek 

zajlottak le Szabó és Kardot magaviseletével 
kapcsolatban, sőt a túrát vezető Fodor dr. és 
ön között is

heves szócsata keletkezett.
Végül arról is besz.élnck, hogy Müller szerződ
tetésének uj formáját annyira szerencsétlennek 
tartja, hogy caniatt végleg elkedvetlenedett.

— Hát kérem, minderről szó sincs. Minden 
klub belső életében vannak apróbb súrlódások, 
amik különösen olyankor jelentkeznek, amikor 
átmeneti balsiker zavarja meg a nyugalmat. Az 
ősz végén a Hungária is belekerült ebbe a szé
riába, voltak is jelentéktelen szóváltások, ezek 
azonban sohasem '• < • . ...
sia.sság róvására. A konkrét állításokra v 
kozóan csak annyit, hogy Cseh éppen az 
végén váltatott meg nagy előnyére és az 
kimondhatatlan " - - •' • —
differenciák! A túrán rosszul szerepeltünk — 
nem kétséges —, de emiatt sein volt olyan je
lentőségű csetepaté Szabó, Kardos és közöttem, 
ami szóra érdemes. Fodor doktorral pedig egy- 
általában fel sem merülhetett volna bármi, ami 
afférnek nevezhető. Végül maradna a Müller- 
iigy, Amiben inár van némi igaz, mert a szer
ződtetését

valóban nem tartom a jelenlegi feltételek 
Ismeretében szerencsésnek.

Prémium nélkül, magasabb /lefizetéssel tierzbc. 
tették, viszont én a kisebb fizet és a nagyobb 
prémiumot tartottam volna helyesebbnek. Ez a 
vita azonban (ami valójában soJiscm volt vita) 
egyáltalában nem tartozik a nyilvánosságra. Ez 
a klub belső ügye.

— Mi tehát mégis a távozás indokát 
Schaffer mosolyogva válaszol;
— A természetein 1 Nem tudok sokáig 

helyben ülni. Húrom év Budapesten . . . 
bajnokság s a harmadik, amire még ráme- 
gyünk — elég volt. MM érhetnénk még el? A 
munka javarészét már elvégeztem. A Hungária, 
mint csapat, együtt van, több tanítani valóm 
nincs, mert amit még fejlődhetnek, az már túl- 
van a tréner hatáskörén, önfegyelem, önkri
tika, saját maguk klisinerísc és a higgadtság — 
«-zck azok, amikben még fejlődhetnek, de ezek 
egyike sem olyan, hogy tanítani lehessen. Eb
ben már nekik maguknak kell előrehaladni, 
hogy valóban nagy csapat legyen a Hungária.

— Mik a terveit
— A tavaszi munka. Szépen szeretitek bú

csúzni. Minden erőmet sorompóba állítom, hogy 
ezl elérjem.

Szerdán nagy megbeszélésre ülünk össze 
a fiukkal...

A tárcájából sokoldalas kéziratot húz ki.
— Itt vannak a jegyzeteim, amiket összeír

tam. Van téma bőven. Ha sikerül megértetnem 
velük, akkor a hírek ellenére sem lesz baj a 
Hungáriával.

Bizakodva csap az asztalra, csupa életerő és 
tette ágy. ami röviden azt jelenül, hogy a Hun
gária harmadik luijnokságánnk odssza a foga
dók körében ugrásszerűen emelkedni fog.

A kékfehérek nagyszámú közönségtábor.át 
kétségtelenül kellemetlenül érinU ai n fenlitebb 
Közölt nyilatkozat, unj Schaffer. táv ozásának

hírét, ha nein is befejezett tények, de a leg
valószínűbb lehetőségek sorába állítja. A nép
szerű Spéci bomlrasikerei valóságos legendát 
szőttek a nagysikerű mester köré és csaknem 
az volt a hit, hogy amíg Schaffer trenírozza a 
Hungáriát, addig a bajnokság dinéi nem lehet 
elhódítani a kék/ehérektől. Ez talán kissé túl
zott, mert hiszen néhány bajnokságot a Hun
gária már megnyert Schaffer nélkül is. Kétség

télen azonban, hogy Spéci szakértelme, presz
tízse és fcgyelemtartó módszerei mélypontról 
vitték föl a Hungáriát a bajnoki mezőny élére. 
Ha tehát e híradásunk után a Hungária vezér
kara nem tudná megtalálni azokat az érveket, 
amik Schaffer kialakulóban levő elhatározását 
megmásítják, a legkomolyabban számolni kell 
azzal, hogy uz egyik legnevesebb trénerünk is
mét külföldön fogja kamatoztatni tudományát.

Kalmár az FC Zlin-hez 
szerződött

A városból autóbuszokon viaszük ki ■ 
királyerdei pályára azokat, akik jegyet 

váltanak az evezősversenyre
és itt, a remek terepen majálisszerüen szó
rakoztatjuk majd a közönséget és kedvcltet- 
jük meg velük a versenyeket. Sportszem
pontból mindent elkövetünk, hogy az eve
zős-hegemóniát ismét visszaszerezzük. Meg- 
valósítjuk a többi között az egyrendszerű 
közös tréninget.

A közönség érdeklődésének felkelté
sére bizonyára alkalmas lesz az a nagy
szabású nemzetközi program is, amit a nyá
ron Budapest kap. A főbb eseményeink 
egyébként a következők: Bizonyos a három 
város versenye Berlinben június 25-én, míg 
a következő nap a magyar és német nyolcas 
között zajlik le az első országok közötti ver
seny. Az Európa-bajnokságokat Milánóban 
szeptember 4-én és 0-án bonyolítjuk le.

•WM l —K*
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Schaffer távozásának hírével egyidőben 
még egy másik meglepetésről is leszámol
hat a Hétföl Napló és ez az, hogy a bosszú 
idők után ismét kékfehér dresszben játszó

Kalmár Jenő szintén távozik a szezón 
végén.

A kék fehérek különböző okokból úgy kötöt
ték meg Kalmárral a szerződést, hogy az a 
kiváló játékost csupán csak a tavasz végéig 
köti a csapathoz. Kalmár már ezt megelő
zőleg tárgyalásban állott a híres csehszlovák 
gyári csapattal, a Batáék FC Zlin-jével és 
információink szerint olyan előszerződést 
kötöttek, ami őt a nyár derekától a gyári 
csapat tréneri teendőinek ellátására kötelezi.
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Tehát
nemcsak Schaffer! veszti el a Hungária, 

hanem Kalmárt is,
aki az üdülő Cseh Matyi posztján egyik re
ménysége volt a nagyszámú drukkerhad
nak. A dolog természetében rejlik, hogy a 
szerződést, amihez mind a két félnek ko
moly üzleti érdekei fűződnek, nem hozták 
nyilvánosságra s igy nem lehet tudni, hogy 
a megváltoztatására mód nyilik-e. Reméljük 
azonban, hogy ha ezen a szerződésen csak 
egyetlen rés kínálkozik is a felmondásra, 
akkor a Hungária vezetősége kihasználja 
ezt és Kalmárt itthontartja.

Horváth Zoltán

[•

A Phöbus megbontotta
a „nagyok“ karteljét

Már a multheli ligaülésen nagy viharok I Nagy kérdés azonban, hogy a sok csapat 
voltak a kis- és nagyegyesületi exponensek [ hasznára van-e a magyar labdarúgásnak,
között abban a kérdésben, hogy jövőre a 
Nemzeti Bajnokság élcsoportja tizennégyes 
vagy tizenkettes létszámmal kezdje-e meg a 
bajnoki küzdelmeket. A kóstoló e nagysza
bású csatározásból meglehetősen fűszeres 
volt és jelezte, hogy a továbbiak során 

késhegyig menő liarcok várhatók
a fontos kérdésben. A kulisszák mögötti 
sportpolitika minden eszközét harcbavetik 
a felek, hogy a maguk igazát juttassák dia
dalra. Jgy a nagyegycsülctek mindenáron 
a tizenkettes létszámot szeretnék megvaló
sítani, a kicsinyek pedig, amelyeket a ki
esés veszélye fenyegethet, a tizennégyes lét
szám mellett kardoskodnak. Ahogy e pilla
natban az erőviszonyokat ismerjük, csak
nem bizonyos .hogy

továbbra is a tizennégyes létszám ma
rad meg.

Ezt valószínűsíti az a rendkívüli súllyal 
lathacső körülmény is, hogy

a Phöbus, a negyedik nagycsapat meg
bontotta a nagyok knrtcljét és a tizen

négyre létszám mellett foglal állást.
Ha a Phöbus végig kitart intranzigens állás
pontja mellett, akkor a tizennégyes létszá
mot nagy többséggel szavazza meg a liga.

már csak azért is. mert hiszen Prágában és 
Bécsben is a létszámcsökkentés mellett 
döntöttek az érdekeltek, pedig mindkét fő
város sokkal nagyobb futbalközönséggel 
rendelkezik, mint Budapest .

Majálissal kötik egybe 
az evezősversenyeket

Az evezősök ideje ugyan még messze van, 
a szövetség azonban máris komoly munká
val készül a nyári nagy napokra és egy 
valóban nehéz, komoly feladat megoldá
sára, arra, hogy végre közönséget verbuvál
jon e szép és fehér sportág mellé. Befejezett 
lény, hogy az evezősök uj otthona a király
erdei pálva és környéke lesz. Hogy mit ter
vez a MESz, arról az alábbiakban Keresztes 
főtitkár nyilatkozott a Hétfői Naplónak:

— A királyerdői pályán — mondotta a 
főtitkár — nagy weekendlelepet épilünk ki 
és az a tervünk, hogy a versenyeket wec- 
kendezé-ssel, kirándulással kötjük egybe a 
közönség részére.

Ha Pál Imrét megbuktatják, 
kormánybiztost kap 
a kézilabdázás is

versenyt rendeznének a sportágak kö-Ha ................
zött, hogy melyik viszi el az idén a legvi
harosabb közgyűlés kétes dicsőségének pál
máját, ezúttal bizonyára a kézilabda szö
vetség lenne a győztes, óriási érdeklődés 
várja a ,.tisztújító viharokat" s mi sem bi
zonyítja jobban ezt, mint az a szokatlan 
tény, hogy a közgyűlésre már eddig is any- 
nyian és olyanok jelentkeztek, akik azelőtt 
legföljebb csak a mérkőzéseket látogatták. 
Alkalmunk volt az egyik vezető tényezővel 
beszélni a közgyűlés várható eseményeiről,

— Sajnos, — mondotta — igaz a vészhír 
és nagy viharokra van kilátás. Nézetem sze
rint az úgynevezett kormánypárt kissé túl
lőtt a célon. Az is magyarázat a viharos 
előjelekre, hogy a kézilabda berkeiben a 
jelenlegi ügyvezető, Pál Imre nem örvend 
túlságosan nagy népszerűségnek. E héten 
az ellenzék egyébként egy váratlan hírrel 
váratlan erősítést is kapott. Az egyik titkári 
posztra a hivatalos lista Widder Györgyit, 
az Olimpia sokszoros atlétabajnoknőjét je
lölte. öt szívesen fogadnák az egyesületek, 
pusztán azért merült föl kétely a szereplé
sét illetően, mert ÍV idder kisasszony eddigi 
működése alapján nem sokat érthet a kézi
labdázáshoz. Az elsőosztályu egyesületek 
egyrésze egyébként az ellenzéki blokkba lé
pett. A másik része pedig Widder kisasz- 
szonnyal szemben egy férfijelöltet léptet fel 
s ha győzne is a „kormánylista", csaknem 
bizonyos, hogy a titkárnő elbukik. A szö
vetség hivatalos elnökjelöltje egyébként

Tcrbócz János, mig az ellenzéké a fő
város egyik előkelő politikusa.

Az ellenzéket Molnár Tibor, n szövetség 
volt ügyvezetője, a kézilabdázás évtizedes 
szakértője 
mény mi 1 
hogy

ha Pál 1

: vezeti. Hogv a végleges ered- 
lesz, azt nem tudjuk, de bizonyos.

Imre megbukik, kormánybiztost 
kap ez a sportág.

nem válna előnyére. A szombatiEz pedig 
nagy csatára már minden jegy elkelt, ami 
annak tudható be, hogy izgalmas jelenetek 
zajlanak majd le a nagy politikai ütköze
ten.

A Ferencváros, az Újpest és a Hungária feltűnést- 
keltő eredménnyel kezdte a tavaszi bemelegítést

a vasárnapi heves „hadgyakor- 
az ország legkülönbözőbb pályáin. 

_________________ _ , i/l bemelegítő futballmérkőzésekről az 
teljesen elkészültek a küzdelmekre, amit bi- alábbi tudósításaink számolnak be:

Afég egy hét és teljes erővel megindul a zonyilanak 
hűre a magyar futballpályákon a tavaszi latok" 
bajnokságért. A liga csapatai már csaknem

„HuszonegyezeH”az Újpest a derbi főpróbáján
ÚJPEST—B. VASUTAS 21:1 (11:1)

HAromszAzfőnvi közönség nézte végig az 
l'jpest nagyszabású hadgyakorlatát a derbi 
előtt. A, B. Vasutast szerezték meg a lilnfe- 
bérek tréningpartnerül, de aligha sikerül u 
derék vasutasokat még egyszer Ujpeselre 
csábítani. Futballmérkőzésre invitálták őket 
és a végén: kiderült, hogy

hazárdjátékot játszottak és — huszon
egyeitek vclUk.

Az Ujpeset valószínű derblcsapata, amely 
Sziklai—Futó, Jóéi Idám, Szűcs, Ralogh 

_—Pusztai, Vincze, Kállai, Zsengcllér, Ko-

csis összeállításban játszotta az első félidőt 
a rendkívül nehéz, agyagos talajon, olyan 
formában mutatkozott be, hogy a nézők 
álla leesett a csodálkozástól. Alig kezdődött 
meg a meccs, mire a. B. Vasutas egyáltalá
ban észbekapotl, már hat gól dagasztotta a 
hálóját. Vinczc két szenzációs fejesgólja és

Kocsis szédítsen nagyvonalú balszélső- 
játéka

a legszebb reményekbe ringatta a jövő va
sárnapi derbiváró közönséget. A R. Vasutas 
a gólzápor hatása alatt állandóan cserélgeti 
a játékosokat s a további nagyobb blamázsl'

elkerülendő,
n kilencedik gól után villámigazolássai 
Sziklait szerződteti a vasutascsnpat 

kapujába.
De Sziklai is tehetetlen nz újpesti csatárok 
lövőtudományával szemben. 11:1 a félidő 
gólaránya.

A szünet után az újpestiek is friss csapat
tal lépnek a pólyára s csupán a védelem, 
Szűcs és a Kocsis—Pusztai jobbszárny áll 
ezúttal is az első félidő gárdájának játéko
saiból. A gólétvágy további eredményeket

Csónakok
használlak, újak, nagy választékban szezőn- 

előttl árban. Kedvező feltételek;

Paradi csonakepitonai
V, Nöpulget - Telelőn 1 Mf-57-1S
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Uf csatártehetség tűnt feli 
a taxis Várad!

FERENCVÁROS 
HUNGÁRIA 
ÚJPEST 
KISPEST 
ELEKTROMOS 
PHÖBUS 
NEMZETI 
SZÜRKETAXI 
SZEGEI) 
BUDAFOK 
BOCSKAI 
TÖREKVÉS 
BUDAI „11- 
GYÖRl ETO

Játék Gól Pon

13 53:22 25
13 53:14 23
13 48:19 2(1
13 39:31 17
13 29:21 16
13 31:23 16
13 31:37 13
13 34:34 12
13 23:3(1 11)
13 21:32 10
13 16:31 7
13 22:47 7
13 17:34 4
13 11:58 2

követel s egymásután hullanak a gólok. A 
legtöbbje már úgy, hogy a hatoson leállít
ják a labdát és gondosan ügyelnek arra, 
hogy Sziklai testi épségében ne essék csor
ba. A szüret eredménye ebben a félidőben 
tiz gól. A huszonegy gólból Kocsis hatot, 
Pusztai, Bihari (az uj balösszekötő) é« Hi
dasi hármat-hármat, Vlncze és Zsengellér 
kettőt-kettőt, Kállai és Tóth egyet-egyet lőtt. 
A vasutasok becsületgólját Bencze főtte. A 
„huszonegyezö" újpestiek nagy örömére a 
biró időben lefújta a játékot, nehogy — 
„fuccs" legyen. A feltűnő eredmény rendkí
vül nagy örömmel töltötte el az újpesti 
drukkereket, de ennek ellenére sem hiszik, 
hogyf a jövő vasárnap megismétlődik a gól- 
özön.

SZÜRKETAXI—NEMZETI 7:4 (2:8)

Az utolsó „bemelegítő" vasárnapon az 
Összes llgacsnpatok már komoly küzdelme
ket folytattak s ezek sorában a Nemzeti a 
Szürketaxit kötötte le ellenfeléül. A barát
ságos összecsapás meglepetést hozott, mert

a Taxi a második félidőben valósággal 
lehengerelte a feketefehéreket.

A Nemzeti már 3:0-ra vezetett az első fél
időben, amikor a kezdeti lendülete meg
törött és visszaesett. Ebhen a félidőben 
egyébként nagyon szép, komoly és nívós 
játék folyt. A szünet után a Taxi nagyobb 
kondíciója vette át az uralkodó szerepet a 
pályán s minthogy jó lövöcsntárokkal Is 
rendelkezik, könnyen kihasználhatta a Nem
zetinek azt a gyengéjét, amit a második fél
időre beállított Angyal jelentett. A Nemzeti
kapus még mindig nem tért magúhoz nz 
őszi pech-szérlából s igy csaknem bizonyos, 
hogy a tavaszi szezónt az uj kapussal, Mó
rival kezdi meg a Nemzeti. Feltűnő esemé
nye volt ennek a tréningmérkőzésnek

egy tehetséges uj csatár, a fiatal Váradl 
bemutatkozása

a Taxiban. Remekül játszott és kitűnő ér
zéke van a góllövéshez. A Nemzetieknél vi
szont az exótikus Cardamelios görög játé
kos mozgására figyeltek a legjobban, aki, 
mint bekk kitünően megállta a helyét, de 
mint jobbszélsö, csődöt mondott.

Előkelőségek
és rekordközönség előtt 
játszott a Fradi Csepelen

FERENCVÁROS—CSEPELI WMFC 7:2 (3:1)

Valóságos sportcsemege volt a csepeli kö
zönségnek a KK-győzles Ferencváros barát
ságos mérkőzése és a pályán több mint há
romezer fizető néző várta a Fradi játékát. 
A közönség soraiban helyetfoglaltak a 
We/ss-báról család tagjai, Usetty Béla, dr. 
Huszár Aladár és számos más előkelőség. 
fíiró Sándor sípjelére a következőképpen 
állanak fel a csapatok: Ferencváros: Háda 
— Tátrai, Korányi — Magda, Polgár, Lázár 
•— Tánczos, Kiss, Sárosi dr., Toldi, Kemény. 
Csepeli WMFC: Barna — Reinthalier, Sze- 
benyi — Seregi, Gere, Kupi — Rökk, Ke
resztes, Szuhai, Hegyes, Frigyes. Már az 
első percekben feltűnik a Ferencváros ki
tűnő szezonközepi formája és egyhangúlag 
állapítják meg a nézők, hogy

a máltai nyaralás használt a Fradi kon
díciójának.

A nagy jövő előtt álló csepeli csapat, a Fradi 
ragyogó formája ellenére, méltó ellenfélnek 
mutatkozott, különösen, ha tekintetbe vesz- 
szük azt, hogy a csapat mindössze három

tréninggel állott porondra. Kitünően gör
dülnek a ferencvárosi támadások és rövid 
mezőnyjáték után Sárosi lövi a vezető gólt, 
amit Toldi gólja követ. Ezután Tánczos véd
hető labdája talál utat a hálóba. A félidő 
végéig Korányi öngólja szépít az eredmé
nyen.

Szünet után már kiegyensúlyozottabb já
ték folyik. Rökk hatalmas kapufát lő. A fe
rencvárosi gólözönt ismét Sárosi nyitja 
meg, majd Tátrai faultjáért tizenegyest ítél 
a biró. A büntetőt Rökk elöirásszcrűcn ér
tékesíti góllá. A Ferencváros percekig os
tromol a kapu előtt és Reinthalier csak 
faulttal tudja feltartóztatni a kapura törő 
Kissi. A megítélt tizenegyest Sárost behe
lyezi. Ezután ismét két Sárosi-gól és végül 
Toldi beállítja a végeredményt A második 
félidőben Magda helyett Hámori játszott, 
mig a Csepel csapatában Seregi helyén Lg ka 
és Hegyes helyén Farkas szerepelt. Lyka 
meglepően jó játékot mutatott s igy szer
ződtetése egészen valószínű. A Ferencváros
ban Háda, Korányt, Kiss és Toldi voltak n 
legjobbak, a CSWMFC-ben Rökk és Szuhai 
voltak kitűnőek.

Portuqál-formában szerepelt 
a Hungária ~

BUDAFOK—HUNGÁRIA 5:2 (2:0)
Azok a híresztelések, amelyek a bajnok

csapat belső életében történt mozgalmak
ról szóltak, éreztették hatásukat a Hun
gária bemelegítő meccsén. A tréningmér
kőzés a budafoki pályán néhányszáz néző 
előtt rendkívül nehéz, mély talajon folyt 
le. A Hungária nz első félidőben követ
kező csapattal játszott: Újvári — Kis, Biró 

>— Négyest, Turay, Dudás — Hováth 11., 
Müller, Kardos, Sebes, Szabó III. A nagy
csapatból

hiányzott tehát Szabó, Kalmár, Titkos 
és Sas.

A Hungária nem vette komolyan a játékot 
az első pillanattól fogva, mig a Budafok 
teljes erőbedobással játszott. A kedvtelen 
játék megbosszulta magút, mert a lelkes 
budafokiak Fézler góljaival a félidő végéig 
kétgólos vezetésro tellek szert.

Szünet után felforgatta csapatát a baj
nokcsapat, Négyes! helyett Zimonyl, Turay 
helyeit Somlai, Müller helyeit Sarlós, Se
bes helyett Szabó Hl. játszott és Szabó he
lyére 7:ttkos Alit be. Az összeállítás megvál
toztatása sem hozott szint és élénkséget a 
bajnokcsapat játékába és ebben a félidőben 
is csak a Budafok játszott, míg

a Hungária statisztált.
Fodor, majd Kovács révén újabb gólokat 
ért el a Budafok és csak a négy gólos ve
zetésre tért magúhoz néhány percre a 
Hungária. Ez a fellángoló*  nem tartott so
káig, de elég volt arra, hogy két góllal 
szépítsen az eredményen, Barlos és Titkos

Budafokon
lövéseiből. A mérkőzés végén nagy fölénybe 
került a Budafok és Kovács révén újabb 
gólt ért el. A bajnokcsapatról kritikát mon
dani nem lehet, mert egyik játékosa sem 
ambicionálta a játékot és a pályán csnk a 
Budafok futballozott. A Budafokról meg 
kell állapítani, hogy kitűnő formában van 
és bizalommal nézhet a tavaszt szezon elé.

A Hungária mentségére szolgál a hosszú 
utazás Budafokra, ami merevvé tette a 
tékosokat.

jú.

A Budai tavaszi startja 
jól sikerült

BUDAI 11—ELEKTROMOS 4:2 (2:2)
Az elparentált Budai váratlan és meg

lepő győzelmet aratott a Szendrődi nélkül 
felálló, de egyébként teljesen komplett 
Elektromosok ellen. A játékidő nagyobb ré
szében a budaiak irányították a játékot és 
ha a centernek beugró Schuster helyén vér
beli csatár szerepel, az er-dmény sokkal 
nagyobb is lehetett volna. Fekete lőtte a 
vezető gólt, majd Pósa hosszú lövése utat 
talál a hálóba. Az Elektromosok Pálinkás 
és G. Tóth góljaival egyenlítettek. Szünet 
után Vermes egyéni kitöréséből ismét ve
zetéshez jut a Budai, majd a sriikségcen- 
ter, Schuster szép lövéssel beállítja a vég
eredményt A mérkőzést Molnár bíró hi
bátlanul vezette.

Tart még az afrikai hévből...
KISPEST—KAOE 14:0

Ferencvdro Hungária—Törek
vés, Kispest—Budái „ti", Szeged—Phöbus, 
Nemzeti—ETO, Budafok—Siürketaxi, Elek
tromos—Bocskai*

A napokkal ezelőtt Afrikából vissznérkc- 
tett kispesti csapot csak könnyű mozgást 
tartott szükségesnek és ezért harmadosz
tályú ellenfelet választolt magának tréning
partnerül. A kispesti csatársor támadásai 
szépen és simán gördültek és kényelmes 
tempóban ért*  el a kétszámjegyű győzel
met*

Villamos ellenfele volt 
a Bocskainak egy héttel 

a Phöbus előtt
BOCSKAI—DEBRECENI VILLANYGYÁR 

13:3 (8:1)

Az Elektromosok elleni bajnoki mérkő
zésre készülődő Bocskai nyilván szándéko
san választott magának villanygyári csapa
tot tréningpartnerül. A debreceni profi
együttes remekül mozgott, noha Teleki nem 
játszott. A kitűnő formában lévő csatársor 
meg sem érezte Teleki hiányát és Hajdú (8), 
Takács (2), Palotás (3) góljaival legázolta 
tréningpartnerét.

A Phöbus kész a startra
PHÖBUS—TÖREKVÉS 4:1

A Hungária legyőzésére készülő két csa
pat kielégítette a szakértőket. A Phöbus 
betonvédelme már most is kemény, de a 
Törekvés közvetlen védősorában még szem
betűnő volt a szeronelejl merevség.

MEGÉRKEZTEK
AZ 1938 ÉVI UJ 
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A
hölgy-tőrversenyén 
nagy közönségsiker

Zsúfolásig megtelt a PSL József-térl ví
vóterme a Spárta hölgyversenye alkalmá
val. Nem csak a közönség tett ki magáért, 
hanem a versenyzők is, mert a 27 beneve
zett hölgy közül csak egy maradt távol a 
planstól! Az izgalmakban bővelkedő elő
mérkőzések után a következők jutottnk a 
döntőbe: Koppány (MUE), Pfeiffer (MUE),

Délután kerültek sorra a döntő küzdel
mek. Itt még, ha lehet a harc sokkal elke
seredettebb volt, mint az előmérkőzések 
során. A versenyt Machán Tiborné (BEAC) 
nyerte 8 győzelemmel. 2. Bertha Magda 
(BBTE) 7 gy., a 3. ‘ ‘ -------- --------

Barta (BBTE), Buchwald (BBTE), Goro- Szép (Spnrla) és 
dinszky (MAC), Máté (MAC), Machánné holtversenyben. A 
(BEAC), Rádai (Postás), Szép (Spárta). * lapzártakor folyik.

2. Bertha 
helyen Pfeiffer (MUE), 
Rádai (Postás) végzett 
holtverseny eldöntése

j

tMt » MM terzzsk- 
alkotó lavasiata 
a testen:

Hatos körmérkőzés a csapatbajnokságért!
As idei küzdelmek során nagy meglepetés™ 

pompásan szerepelt MAC vezetői mégis 
kitaláltak egy módozatot, amely megoldja 

a gordiusi csomót.
A tervezet rendkívül érdekesen és szellemesen 
hidalja át a nehéz kérdést a azt lehet hinni, 
hogy nigvalósitása esetén úgy az egyesületek, 
mint a szövetség is jól jár. A tervezet elsősor
ban a szerencsejátékot iparkodik kiküszöbölni 
— éppen ez volt az alapgondolat — és minden 
részében reálisabb alapokra helyezi az elsőség 
kérdésének az eldöntését, do rendkívül nagy 
jelentőségű a boxsport fejlődésére nézve s bát
ran lehet állítani, hogy keresztülvitele forduló, 
pontot jelent majd a boxsport történetében.

A tervezet szerint az előmérkőzések telje
sen elmaradnak a az egész küzdelem alatt 
a hat csapat körmérkőzésén dönti el az 

elsőség kérdését
így az öt fordulóból nyolc lesz, ami azonban 

nem hátrány, hanem előny úgy a szövetségre, 
mint az egyesületekre nézve. A szövetség bevé
tele jelentősen megnövekedne, az egyesületek 
jobban törődnének a tartalék-neveléssel s

a közönség hosszabb ideig tartó érdeklő
dése jelentős módon fokozná a box sport 

népszerűségét,
különös tekintettel arra, hogy a futball a csa
patbajnokságok ideje Alatt iéli álmát alussza.

A MAC javaslata rövidesen tárgyalás alá ke 
■" ~ ' J?n remény megvan arra nézve, hogy

az uj rendszer szerint folynak le a

A box-csapatbajnokság küzdelmei rendkívül 
nagy érdeklődéi jegyében zajlanak le. Hétröl- 
hétre fokozódik az izgalom s már évek óta 
olyan nagy harc folyik e bajnoki címért a tel
jesen egyenrangú ellenfelek közt, hogy ahhoz 
hasonlót alig lehet találni.

A nagy érdeklődés nagyszerűen megnyilvá
nul a mérkőzések látogatottságán. A Bcszkárt 
tornatermében 1000—1200 néző fér eL Ez

a férőhely azonban édes-kevés a nagy
számú érdeklődő részére, úgy hogy min
den vasárnap ttlhbsuta csalódott drukker 

kénytelen fájó szívvel hazamenni, 
mert nem kapott Jegyet. A legutóbbi forduló 
során 5—600 néző fordult vissza a pénztár
ablaktól,

mert már egy órával a mérkőzés előtt 
nem volt jegy.

Ilyen körülmények között természetesnek 
lehet azt mondani, hogy

nagy lendületnek indult a boxcsapatverse- 
nyek Jegyüzér Ipara.

Legutóbb négy-ötszörös áron sóztok a boxolá- 
sért élő-haló nézők nyakába egy-egy jegyet, egy 
egypengös jegyet négy-öt pengőért adtak el.

Kétségtelen, hogy
ezen az állapoton ma nem lehel segíteni. 

Mindaddig, mig a Sportrsarnok-áltnok valóra 
nem válnak, nem is lehet arra gondolni, hogy 
több néző számára hozzáférhetővé tegyék n ............
versenyeket, mert az 1200 férőhelyre nem lehet írül s mindéi 
többet bepréselni, hiszen ez a szám is maxi-1 Jövőre már : 
mális nézőt foglal magában. I küzdelmek.

FTC— B. VASUTAS 9:7
A Beszkárt tornatermében vasárnap este 

folytatták nz ökölvívó csapatbajnokságok 
rendkívül érdekes és izgalmas küzdelmeit. 
A kis tornatermet ezúttal is zsúfolásig 
megtöltötte a közönség és szinte kibírha
tatlan volt a meleg a teremben, amely a 
közönséget és a versenyzőket egyaránt el 
bágyasztotta. A programm első pontjaként 

az FTC— D. Vasutas
csnpatbajnokl mérkőzés került sorra és 
már az első mérkőzés hatalmas meglepe
tést hozott. Az FTC kitünően küzdve legá- 
zolta a mullévl csapatbajnokot, a favorit
ként induló B. Vasutas csapatát. A Fracl- 
közönség valóságos extázisbán őrjöngött 
egy-pgy váratlan és szívvel kiharcolt győ
zelem után.

Részletes eredmények
I7gsulv: Podány (B. Vasutas) győz 

Csáky (FTC) ellen. Az ciső menetben Po
dány remekül boxol és megrohamozza el
lenfelét. A vékonypénzii F I C boxoló m.ír 
nem is bírja u második menetet és a biró 
könyörül meg rajta. Erőfölény címén le
lépteti. Pontarány 0:2.

Bantamsnly: Szántó (FTC) győz Éne
kes II. (B. Vasutas) ellen. Az est legnagyobb 
meglepetése az Európa-bajnok kis „Csicsa" 
megérdemelt reális veresége. Az első me
netben óvatosan indul a küzdelem és a két 
fürge boxoló kerülgeti egymást. Majd 
Szántó szurkát nagyon ügyesen és ezzel 
pontelőnyre tesz szert. A második menet
ben vérszemet kap Szántó és

hatalmas ütéssel fűidre küldi az 
Európa-bajnokot.

Fülsiketítőén zug n nézőtérről a „Hajrá 
Fradi!" biztatás és a kis Szántó szinte szár
nyakul kap tőle. Egy horga ismét betalál 
és az Európa-bujnok megtánlorodik. Elke
seredett dühében Énekes kétszer is fejel és 
n biró figyelmezteti. A pontozóbirúk Íté
lete alapján Szántó győz. A közönség leír
hatatlan lelkesedéssel fogadja az eredmény 
kihirdetését. Pontarány 2:2.

Pehelysúly: Bondy (B. Vasutas győz La
kat (FTC) ellen. Bondy jobban és nagyobb 
technikával dolgozik, de Lakat ritka ütései 
sokkal jobban ülnek. A második menetben 
szinte zuhognak Lakat linlalmas szvingjei, 
de a harmadik menetben a jó erőbeosztás-*
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kid dolgozó, rutinos Bondy feljön it egy
másután sorozza a kifulladt FTC-boxolóL 
pontozással győz Bondy. Pontarány 2:4.

KOnnyOaulyi Berkéig (FTC) győz Sallai 
KB, Vasutas ellen. Csúnya mérkőzés, szinte 

verekednek as ellenfelek.
Weltersuiyt Mánál FTC győz Bent B. 

Vasutsa ellen. A „szaksajtó**  által fsnegyi 
reknek kikiáltott Benét biztosan győzi Is a 
nagytudásu és kitűnő lábmnnkával dolgozó 
FTC-bokszoló.

KőzApsnly. Szigeti FTC győz Brath 
h-Vnsutas ellen. Szigeti tiz kilóval nehezebb, 
mint az ellenfele és macska-egérharcot foly
tat. Brath sehogysem tud szabadulni Szige
titől és gyakran szabálytalanul, lefogással 
védekezik. A második menetben Brathot a 
bíró sorozatos lefogásért Icléptcti. Pont
arány 8:4.

Kisnebézauly. Farkas [V. B-Vasutas— 
'Németh FTC eldöntetlen. Nagyon nivós és 
izgalmas mérkőzést vívott egymással a két 
bokszoló. Az első menetben egymás hibáit 
igyekeznek kitapogatni, de a második me
netben már bátor bclcvetéssel dobják ma
gukat a küzdelembe az ellenfelek.

Ez a menet bátran nevezhető a horgok 
szimfóniájának.

'Annyi horog zuhog mindkét oldalon, hogy 
►— a halak biztosan belepusztulnának. A 
harmadik menetben Németh egy hatalmas 
horgától Farkas a földre kerül. A bíró szá
molni kezd, de a szívós bokszoló nagy meg
lepetésre felugrik és nekiront ellenfelének. 
Most ő mér hatalmas horgot Némethre és 
■ változatosság kedvéért Németh kerül kö
zelebbi érintkezésbe az anyafölddel. I

•a— ■

rs-

küzdelem. Az eredmény ax erőviszonyok
nak megfelelően döntetlen. Pontarány 9:5.

Kiszámolás előtt azonban ő is feláll és 
végklmerüléalg meKT ■ kiegyensúlyozott

Nehézsúlyt Nagy B. Vasutas gyös Tana- 
már FTC ellen. Tanamár megrohamozza 
ellenfelét, de Nagy sokkal technlkáaabb és 
kihajlik as ütések előL A köteleken folyik 
a vad küzdelem és a két botoló csaknem 
kiesik a ringbőL A második menetben Nagy 
horgától tántorog Tanamár éa szabálytalan 
lefogásért kétszer bírói figyelmeztetésben 
részesül. Tanamámak nem használ a figyel
meztetés, mire a biró szabálytalan boxolá- 
sért lelépteti.

Pontarány és végeredmény t:7 az FTC 
javára.

A Beszkárt és BTK 
esapatbajnoki mérkőzés került rövid szünet 
után sorra. A két csapat izgalmas fej-fej mel
letti élclhalál küzdelmet viv egymással. Rész
letes eredmények: légsuly: Kist ÉTK győz Hor
váth Beszkárt ellen. Pontarány 2:0. Bantam- 
súly: Bogács BTK győz Lovas Beszkárt ellen. 
Pontarány 4:0.

Pehelysúly: Frigyet Beszkárt győz Monfera 
BTK ellen. 4:2. Könnyilauly: Kaltenecker BTK 
győz Kfíuáry II. Beszkárt ellen. 6:2. Welter- 
auly: Hideg Beszkárt győz Stoller BTK ellen, 
6:4. Középsuly: Jáldcs Beszkárt győz Petro 
BTK ellen. 6:6. A kisnehézsuly és nehézsúlyban 
a küzdelmek lapzártakor még folynak.

Kisnehézsuly: Erdős BTK győz Vargha 
Beszkárt ellen 8:6. Nehézsúly: Szolnoki Besa- 
kárt győz Kozma BTK ellen. 8:8.

A csapatbajnokság állása:
1. Beszkárt
2. BTK 
6. FTC

3 pont

» w
4. B. Vasutas 1 a

2:0.

Csikós, a íeimisz-csillag 
Palladát is fölényesen verte

Vasárnap folytatták as UTE nemzetközi 
fedettpálya tennlszversenyét, amelynek ké\ 
érdekese mérkőzése volt hátra. A nagyhírű 
Pallada és Csikós, majd Puncsec és Szigeti 
mérte összo aa erejét. Mindjárt az első mér
kőzés meglepetésszerü és örömkeltő ma
gyar győzelemmel ért véget

Gilkós, ez ■ Antal, szinte robbanássze
rűen fejlődő magyar tehetség, 0:3, 0:2, 

0:2 arányban legyőzte Balladát.
’A nagytekintélyű Pallada nem volt fitt, a

fáradtság Jelei mutatkoztak rajta, meg az
tán zavarta a szokatlan talaj is. Ezzel szem
ben Csikós kitűnő formában, nagyszerű 
i < t .. . .. azelőtt

hosszú
kondícióval hengerelt és amiben 
gyenge volt, most megerősödött: a 
labdák helyett röviden játszott.

PUNCSEC—SZIGETI 6:4, 4:6, 6:1, 
Hátborzongatóan izgalmat küzdelem után 

az első szettet Szigeti megnyeri. — Végered
ményben: 1. Pnnrscc (Jugoszlávia). 2. Szigeti 
UTE. 8. Csikós UTE 4. Pallada, Jugoszlávia.

1:6

(•

A tenniszezök tíatliafaJmi konferenciája
rendkívül fontos döntéseket hozott vasárnap Budapesten

Vasárnap a testnevelés házában folytat- 
középeurópai tennisz-nagyhatalmak 
............................ ....... amc. 

részt. 
Len-

ták . .
Budapestre összehívott értekezletét, 
lyen hat ország kiküldöttel vettek 
Ausztria, Csehszlovákia, Jugoszlávia, 
gyclország, Olaszország és Magyarország 
sportdiplomalái határozlak érdekes sport
kérdésekben. Megállnpodtnk abban, hogy 

a kUzépeurópal női tcnnlszkupa
első fordulóját Junius hó 1-ig, második for
dulóját julius 1-ig, a döntőét pedig szeptem
ber 10-ig kell lejátszani.

A férfi tennisz terén nagyfontOMÓgu 
döntést hoztak.

amikor aikerfllt az egyes országok bajnok
sági sorrendjének megállapítása. Szükséges 
volt ez azért, hogy ne zavarják a progra
mot esetleg azzal, hogy több ország bajnok
sága egyidőben zajlik le.

Ezenkívül még egy nagyon fontot kér
désben 1$ határoztak:

közös beadványt
intéznek a nemzetközi tenniszszövetséghez 
és arra kérik, hogy a legkomolyabb formá
ban terjessze elő n nemzetek közös kíván
ságát az olimpiai bizottság előtt, a tennisz 
olimpiai sporttá való elismertetése érdéké

Galagonya nyerte a főversenyt
Sorozatos favoritgyözalmak vezették be a 

vasárnapi versenynapot, kéaőbb néhány meg 
lepetéa is adódott, da ezek mindegyike a reá
lis esélyű lovak közöl került ki. Két nyerőt Is 
diszkvalifikáltak a napon át, Plque Daniét és 
Hékást, mindkettőt irányváltoztatáa és keresz
tezéseit, tegyük hozzá, mindkettőt jogosan. A 
nap föversenyét Galagonya nyerte igen jó idő
ben, szép küzdelem után.

Részletes eredmények:
I. Háromévesek versenye. Elmaradt.
II. Lldó díj. 1. Mikola (8:10) Kovács n.

2. Pillangó O. (6) Benkő. 3. Liselotte (4) Zwil-
linger. F m.: Kati (3) Tomnnn, Dancsi (2J4) 
Feiser, Ildikó (10) Maszár I. Erős küzdelem. 
10:13, 11, 21, 18. Befutók: 10:30, 37. Idő:
36.7.

III. Amatőrvcrseny. 1. Csongor (pari) Mon- 
tngli. 2. Zsazsa (3) Vecseklői. 3. Echo fia (6) 
Molnár. I-’. m.: Pique Dame (2) Reimer, Jósnő
(5) Dóra, Hyperol (8) Székely, Toti (8) gr. Vay. 
10:20, 11, ti, 15. Befutó: 10:52. Idő: 35.9.

IV. Mechanikus bnndlcap. 1. Llberty Hano- 
ver (2) Dózsa. 2. Groo Peggy (8:10) Feiser.
3. Minor (2J4) Simkó. F. m.: Siheder (5) To- 
mann. Gyarmati (6) Vorst, Drégely (10) Ma- 
szár F., Arvalegény (10) Kovács J., Elsőm (14) 
Fitvó, Szoknyahős (14) Zwillinger T., Lúgos 
(16) Jónás. Erős küzdelem. 10:38, 12, 12, 12. 
Befutók: 10:61, 72. Idő: 33.3.

V. Csak előre díj. 1. Lasta (6:10) Fityó. 
2. András (8) Hauser. 3. Bohém (3) Soldos. 
F. m.: Johny J. F. (2H) Feiser, Edömér (10) 
Maszár I., Challmar (14) Benkő, Gina (14) 
Wteaner, Tllly (4) Marschall. Biztosan. 10:18, 
14, 25, 22. Befutók: 10:157, 89. Idő: 33.1.

VI. Nemzetközi handlcap. 1. Elvira (4) Fel
ser. 2. Bállá (8) Kovács I. 8. Szeszélyes (2S) 
Maszár I. F. m.: Varázsló (3) Tomann, Glória
(6) Fityó, Estike (t0) Baik, London (0) Mau
ser, Bosiljka (5) Maszár F., Simba (12) Marék, 
Magvas (2%) Jónás, Big Bili (8) Marschall, 
Győző (20) Benkő, Csalán (5) Kovács II. Küz
delem. 10:64, 19, 32, 17. Befutók: 10:3(56, 85. 
Idő: 20.9.

F. m.: Hékás (8 10) Jónás, Ugyanis (6) Falssá, 
Bandiba (10) Földi, Föur (6) Slrnkó. — 10:19, 
10, 11, 12. Befutó: 10:169. Idő: 83. 7.

X. Szehenl díj. 1. Matador (8) Baik. 1 II*  
rocco (3) Kovács J. 3. Nikis (3) Benkő. F. n.1 
Eszeveszett (12) Maszár I., Alpár ö. (6) Mar
séba)!, Utalvány (2%} Kovács I., óhaj (12)’ 
Fityó, Bufelejtö (10) Topay, Rubintom (4) Jó
nás, Várta (6) Zvvillinger T., Pletyka (8) To- 
mann, Csalárd (12) Németh, Lutri (12) Far- 
kas. Könnyen. 10:192, 47, 20, 27. Befutó: 10:481, 
983. Idő: 35 9.

XI. Pót verseny. 1. Bimbl (6) Kallinka. 2. 
Timidé II. (5) Benkő. 3. Vakarcs (0) Marschall. 
F. ni.: Dajka (1>Í) Siró, Céda (10) Felser, 
Bessy L. (4) Jónás, Dáridó II. (10) Kovács J, 
Opera (6) Mauser, Pocok (2S) Raymer, Baja- 
<lére (5) Kovács I. Küzdelem. 10:107, 
48. Befutó: 10:1644, 1317. Idő: 36.4.

nt elhunyt Horthy István és gróf Szlrmsy 
Sándor helyébe herceg Odescalchl Bélát, illetve 
báró Buttler Ervint választották meg választ
mányi tagoknak.

(Igetöre legjobban fogad vitéz
K árnynál, Erzsébet 
körút 27. T.: 143-765

— Mártás úri divatcikkek, valamint tinóra 
pnpliningck a vásár tartama alatt rendkívül Ju. 
lányosán beszerezhetők: Nemet uridivatúileté- 
ben, Baross-tér 19. A főváros és a vidék elegáns 
urai már Sí év óta bizalommal vásárolnak a 
jőliirnevü Nemes cégnél.

VII. Jégcslllám díj. 1. Galagonya (4:10) Ko
vács F. 2. Bnkafántos (5) Raymer. 3. Kundry 
(6) Kovács II. F. m.: Junak (4) Feiser. Bizto
san. 10:13. Befutó: 10:36. Idő- 28.5.

Vili. Handlcap. I. Varázs (2) Kovács J. 2. 
Marina (5) Jónás. 3. Ágnes (pari) Kallinka 
F. m.: Itcvisio (8) Székely, Marlene B. (3) 
Baik, Imréd II. (6) Bonkő, Hanna the Grcat , 
(10) Fityó, Sterling (14) Jónás, Paris (l>í) 
Marschall. Biztosan. 10:90, 15, 20, 12. Befutó: 
10:1057, 142. Idő: 31 3.

IX. Elndóverseny. 1. Palóc (2jf) Kovács II. j 
2. Vakarcs (3) Marschall. 3. Nemes (8) Benkő. |
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MEGKEZDTÉK A TF.REMKÉZILABDA 
BAJNOKI KÜZDELMEIT.

A Nemzeti Tornacsarnokban rendezte 
meg vnsárnap a Kézilabda Szövetség n 
teremkézilabda bajnokság első fordulóját. 
Akárcsak múlt vnsárnap, most is a nézők 
százai rohamozták meg n Nemzeti Torna
csarnokot — és távoztak cl helv hiányában. 
Pedig n Szentkirályi-utcában is feltűntek a 
nagysikerű sportágakat oly híven jellemző
cgyüzérck. Pontosan hat órakor lépett pá

lyára nz első két csapni, hogy utunk indítsa 
a magyar kézilabda-sportot egy uj korszak 
felé. Az eredmények:

MTE—Elektromos 11:3 (2:1). TI. osztályú 
bajnoki.

VÁC. BEE 22:18 (11:11). 1. o. bajnoki 
mérkőzés.

KAOE—BTK 0:5 (5:2) I. o. bajnoki. Fö
lényes biztos győzelem. Ezután került sor n 
villúmtorna döntőjére. A sokszoros bajnok 
Elektromos és nz .MTE csapatni között. Még 
a tcremkézilnbda sportnál is ritka nagy 

icllett folyt le nz izgalmakban bővel- 
nérközés, amelyet a: MTE megérde- 
nyert meg 10:7 (3:3) arányban.

OLASZ LABDARUGÓ EREDMÉNYEK:
FC Milano—FC Bari 6:1, AS Roma—Sam- 

pierdarena 1:0, FC Lucca—FC Torino 2:2, 
Tricstina—FC Napoll 3:0, Juventus—Atalanta 
5:0, Genova—Lazio 2:1, FC Bologna—FC Fio- 
rentina 0.O, FC Livorno—Ambrosiana 0:0.

A Beszkárt vasárnap rendezte meg a Mű
egyetemen jubiláris kardcsapalversenyét, amely 
a maga nemében egyedülálló volt Magyarorszá
gon. Ugyanis a hármas csapat tagjai közül 
mindhárom versenyzőnek más-más osztályból 
keltett kikerülnie. A döntőben a kővetkező 
egyesületek jutottak: HTVK I. és II., Beszkárt, 
Postás I. és 11., DAC, MTK, BSE és a BEAC. 

A dönlőmérközesck lapzártakor folynak.
A BEAC. jubiláris válogató versenyén lapzár

takor Kajcsányi vezet Erdélyi előtt.

FRANCIA LABDARUGÓ EREDMÉNYEK
Fives l.ille FC Sete 1:2. US Vnlcnclennes— 

Raeing Roubaix 2 4. FC. Metz- Und Stur Paris 
3:0. AS Cannes—Olvinpique Lens 5:0, Racing 
Paris -FC Antibes 1:2, FC Ilonén -I C. Sochaux 
1:3. Escelsor Roubaix -Olvinpique Lilié 2:2, 
Olvinpique Marseille—Racing Slrnssbtirg 2;t.

Oslóban:
a magyar remények oszlóban

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) A Frogncr-stad Ionban húszezer néző 
előtt vasárnap folytatták a gyorskorcsolyázó 
eiirópaliajnokl versenyeket. Az 1500 m-cs 
gyorskorcsolyázó versenyben a magyar Híd
végi a 21. és Indiinyl a 33. helyen végzett. A 
versenyt Malheisen norvég nyerte meg 2 p 27 
mp Idővel. Az MM10 m os versenyben Hídvégi a 
tt. helyen végzett 0 p 26.6 mp-es Idővel.

A BKE vasárnap reggel a Mü jégen rendezte 
Manno Miltiades vándordijas gyorskorcso
lyázó versenyét. Eredmények a következők: 
500 m-cs: 1. Bácskai 46.4 mp. 1500: 1. Bácskai 
2 p 30 mp. Bácskai a vándordijat végérvénye
sen megnyerte.

A ST. MOIHTZI
műkorcsolyázó hölgy világbajnokságok 
Sellassy Nndlne 13. lett, peches számi

•órán

Fejtse meg a rejtvényt! Keresse meg benne a 2 számolt Olvassa cl elöl a lapban a beküldési 
szabályokat! Írja be a 2 számot ---•■■• «--•

VÍZSZINTES:
1. Olasz az illető. 11. Fel- 

lmkik. 12. Meghatározott 
földterületen letelepedett nép
nek akarati és cselekvési ké
pességgel biró közössége. Ele
mei a nép, n terület és közös 
főhatalom. 14. Leánynév. 15. 
.............‘ ......... 10. Német 
prepozíció. 17. A Földközi
tenger legtagoltabb beltengere, 
amelyet ii Márvány-tenger
rel n Boszporus köt össze. 
18. Ke párja. 19. Magasra 
helyez. 20. L. R. 21. Sérthe
tetlen a primitív népeknél 
22. Nyughelye. 24. Kemény 
anyag. 25. Régi országgyűlés 
jelzője volt. 26. Kinai mér 
főid. 28. Tok. 30. Verne re 
gényhöse. 31. Az öt-ló egyike 
Amerikában. 32. Kocsmai 
helyiség. 33. Férfinév. 34. Gö
rög lielíi. 35. A fiziognómin 
megalapítója. 36. Gallium 
vegyjcle. 37. Verne kapitá
nya. 38. Királyi bútordarab. 
4Ó. M. T. A. 41. Művészi ké
pek. 42. Y.ö. T. 43. Szintűiig 
tölt. 45. Alin. 43. Kelet-Tui- 
kesztán folyója. 47. Jog jel
zője.

FÜGGŐLEGES:
1. Irattartó. 2. Kocka — latinul 3. Elek. 4 

Palesztinái kikötő 6. Kötőszó. 6. I rnncia néi 
elő. 7. Eshetőség. 8. Atlnn illat 0. Toll Vilmos 
Hédiiig ...... 10. Versenyt rendezett. 11. Azo
nos belük. 13. Kék — angolul. 14 Nagyon szí
rét. 16. A Fo.dközl tengerbe ömlő spanyol fo 
Ivó. 17. Eddig nőnek n jegenyefát*  (ék. hiba 
19. Zúzza. 20. Forma. 21. Ehhez nz ebet kötik

.. .-made-man.

e szelvénybe! Küldje be hozzánk! Sok izerencsétll

22. A Ladoga-tó vizét levezető folyó. 23. Ép- 
■>en hogy áll a lábún. 24. Lélrelioz. 26. Sziniil-

• g van. 20. Lónév. 27. Afrikai állóvíz. *29.  
.ocsinai helyiségek. 30. Férfinév 32. Cremonat 
egediikészltő család. 33. A magyar zene egv 

halhatatlanja. 85. Kinél? 30. A törzset kőit 
issze a fejjel. 37. Müvellelő képző. 38. Nö
vényi rész. 39. (Időnké. 41. De Valera népe. 42. 
Nőnemű francia névelő.
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