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Rigában elfogták 
Marsovszkyék bűntársát 

A budapesti nyomozás eddig nem vezetett eredményre
A világbotránnyá dagadt hágai 

frankhajnisiiási ügy élénken foglal
koztatja nemcsak a magyar, hanem 
a külföldi rendőrséget is és nap
nap ntán érdekes kombinációk me
rülnek fel ana vonatkozóan, hogy 
a három magyar fiatalember: Jan- 
kovich Arisztid. Marsovszky 
György és Mankovits György 
miért kő vették ol ezt a maga nemé-, 
ben egyedülálló és méreteiben pá
ratlanul nagyarányú pénzhamisí
tást. Egyesek szerint Franciaor
szágot akarták pénzügyileg, a frank 
mogkontreminálásávai tönkretenni, 
marok nem lerrióij Vártnak, hogy 
fanatikus elvakultsiíiiiikban köpet
ték él est a~ végzetes lépést, méa- 
Tkediy azért, hogy

A ffrankcsalók egyik társát elfogták 
Rigában

rA Bét fői liapK téléi onjélentése 
Rigából Berlinen át:
,Az egyik rigai pénzváltoüzlet 

pénztárosa tegnap a déli pénztár
zárlatnál fiókjában egy darab ha
mis francia ezerfrankos bankjegyei 
talált. Azonnal értesítették a rend; 
őrséget, ahonnan több tisztviselő 
sietett ki a pénzváltóüzletbe és 
megkezdték a vizsgálatot A pénz
táros előadta, hogy a hamis bank
jegyet közvetlenül a pénztárzárlat 
előtt

egy jól öltözött Idősebb férfi 
fizette le,

aki ennek ellenében német márkát 
kapott A rendőrség a kapott sze- 
mélyleiráfi alapján

meg is találta a férfit
akiben a pénztáros határozottan 
felismerni véli a hamis bankjegyek 
átadóját Az illető tagadja, hogy 
azonos lenne a hamis bankjegy tw- 
lajdonosával, ellene szól azonban az 
a körülmény, hogy valóban találtak 
nála többezer német márkát

Az elfogott ember német állatná 
polgárnak mondja magát és egy 
müncheni gépkereskedő nevére szóló 
okmányokat találtak nála. A titok
zatos idegent a rendőrség

Őrizetbe vette
és folytatják a nyomozást. A nyo
mozás érdekében azonban semmi 
részletet nem közölnek.

A szűkszavú jelentéiből meg nem 
sikerült tiszta képet nyerni a vá-

egy megalakítandó nemzetvédel
mi fasiszta egyesület részére 
külföldön a hamisított pénzzel 

fegyvert szerezzenek.
A hágai rendőrség értesítése óta a 

budapesti főkapitányság bűnügyi 
osztálya úgyszólván teljes peruia- 
nenciában van. Naponként távirat
váltás folyik a hágai rendőrséggel, 
de még ezideig a rendőrség nyomo
zása nem járt eredménnyel, mert

a hágai rendőrség távirat’ érte, 
sitései hézagosak __ 

és a. letartóztatáson kívül oddig 
alig közöltek oly konkrétumokat, 
amelyen az itteni nyomozás elindul
hatna.

nek látszik azonban, hogy ha. a rigai 
rendőrség által elfogott ember való
ban hamis ezerfrankos bankjegyet 
akart elhelyezni, akkor

ez az ember a Hágában kézre- 
került bankjegyhamisító bandá

hoz tartozik.
vagy pedig az értékesítéssel megbí
zott ügynökük. Ebben az esetbon 
jiedig olyan adatokhoz jut a rend
őrség, melyek nagy mértékben elő
mozdítják e szenzációs bünügy fel
derítését.
Fontos bejelentés a kéz

ponti ürr-leten
A budapesti fők^F fiysúgon Mikin 

Sándor dr. rendőrtanácaos vezeti az ér
dekes ügy nyomozását, aki előtt csü
törtökön este a főkapitányság központi 
ügyeletén megjelent egy ur, aki el
mondotta, hogy Pazurik, József dr., a 
külügyminisztérium szláv forditó- 
osztáJyának főnöke, neki már hónapok
kal ezelőtt azt az ajánlatot tetto, hogy 

segítsen hamis ezerfrankosokat be
váltani, illetve forgalomba hozni.

A bejelentő pontos információt adott 
Pazurik Józsefről, aki a Márvány 
ucca L számú házbanlakik. Elmondotta, 
hogy Pazurik később konkrét ajánlatot 
tett neki és több száz milliót helyezett 
kilátásba abban az esetben, ha neki — 
és még néhány társának, akiket soha 
nem nevezett meg — segít a hamis 
frankok átváltásában.

Házkutatás Parurlk dr. 
lakAskn

A bejelenti - -tán Mikla rendőr
tanácsos nyomban értesítette Lakú

Lajos flr. reaidőrfőtanácsosf;, detek- 
tivfőnököt, akinek azonnali intéz
kedésére rövid idő alatt megjelent 
a főkapitányságon néhány detektív, 
hogy még csütörtökön, az éjszakai 
órákban megtartsák Pazuriknál a 
házkutatást. A detektívek a főkapi
tányság autóján robogtak ki a Mé
száros lítjába, ' ;iiiés eíVprü-
lése végett a 31-as számit házhoz 
legközelebb eső Saccafiarkon szálltak 
ki e gépből.

Teljes csend honolt a hatalmas 
bérpalotában, amikor a hatóság 

emberei beléptek az elsőenjelef 
1 számú polgári egyszerűséggel 

berendezett lakásba.
Órákon keresztül folyt a házkuta

tás:
a detektívek a lakás berendezé
seit tüzetesen átvizsgálták fel
forgattak minden fiókot és bú

tordarabot,
de semminemű gyanús írást, leve
let, vagy pénzhamisításhoz szüksé
ges ófyfln felszerelést, segédeszközt 
nem. sikerült találniók-. amelyek ter
helő tárgyi bizonyítékok lettek vol
na Pazurik bűnössége mellett.

A detektívek ezután a helyszínen 
kihallgatták Pazurik Józsefet, aki 
a legnagyobb megütközéssel hall
gatta az ellene felhozott vádakat, 
majd kijelentette, hogy

áz a feljelentés elejétől végig 
szemenszedett valótlanság.

Kihallgatása után a detektívek ösz- 
szeszedték Pazuriknek a lakásban 
található mindenféle Írásait, autóra 
rakták, majd a gyanúsítottal egye
temben a késő éjszakai órákban be
szállították n főkapitányság , köz
ponti ügyeletére, hol Mikla. Sándor 
dr. rendőrtnácéios nyomban meg
kezdte Pazurik kihallgatását.

Pazurik elmondta pálya
futását és tagadja a pénz
hamisításban való részvé

telét
T’oznrik József dr. kihallgafáfea alkal

mával részleteden ismertette maliját, 
pályafutását. Elmondottat hogy a kő
középiskolai tanulmányainak elvégzőbe 
után a bécsi Pázmáncumbg korült, de 
pappá való felszentelése éjőtt hirtelen 
elhagyta az, intézetet é« Magyarországra 
jött, ahol cgyideig ügyvédjelöitösködött, 
majd a határrendőrségliez lépett be és 
itt mint detektív teljesített szolgálatot. 
Időközben letette, a doktorátust és átlé
pett a fogalmazói karija. ahol az össze

omlásig teljesített szolgálatot, amiken? 
ig a csehszlovák diplomáciánál nyert 
elhelyezést Rövidesen Budapestre ke
rült az itteni követségre, és innen át
lépett a belügyminisztérium szláv for
dító osztályába.

Pazurik József vallomása során el
mondotta még, hogy a jelenleg letar- 
tó*ztatásban  levő Jankovichot, Mar. 
sovszkyt (a Mankovitsot nem ismerte. 
Nem felel meg a valóságnak hogy Ö 
az állítólag Budapesten hamisított ezer
frankosok forgalomba hozatalára bárkit 
h^ftegfoért volws,

A pénzű amis i tás sá! gyanúsító ti
Pazurik Józsefet kihallgatása után 
nyomban elbocsátották a főkapitány. 

Ságról,

azzal a meghagyással, hogy Ismét meg 
kell majd jelennie a rendőrségen ki
hallgatás végett.

Holtpontra jutott 
a nyomozás

A főkapitányságon a karácsonyi ün
nepek alatt Pazurik kihallgatása utad 
tovább folyt a nyomozás, amelynek *>  
rán

számos újabb tanaklhallgatást eszkö
zöltek. Főként a letartóztatott Jan- 
kovichékhoz közelálló személyeket 

hallgatták ki.

Az eddigi nyomozás azonban teljes 
orodményteJeőségre vezetett. A rendőr
ségen a nyomozást vezető főtisztvíselők 
kijelentették a Hétfői Naplő munkatár
sának, hogy a hágai rendőrség 'szűk
szavú jelentése utáp — bár azokat nyo
mozati szempontból teljesen kimerít t 
ték — stagnálás állott be:

az ügy a közeli napokban nem hoz
hat konkrét eredményeket.

’Murla Sándor rendőrtauácíos vaear- 
nap délelőtt kihallgatta j/dsj Jó
zsef magántisztviselőt, aki . •/>».’o vita 
György Intim barátja volt A i’oallga- 

•táa eredményéről természete? nem 
nyilatkoznak a sajtónak, de si'kerult a 
kiszivárgott hírekből annyit megtud-, 
nőnk, hogy Mátyási Ismerteit Mankó
vita előéletet é*  elmondotta, b>gy, bár 
évek óta, állandóan együtt volrak, soha 
nem hallott Mankovitsnak pénzhamisi- 
tdsra vonatkozó tervéről.

Titkolódzik 
a hágai rendőrség

XHétf&i Napié szerkesatöségc a 
franknsalá.< ügyébon közvetít lül 
amsterdami össsakötteté^éhez !«*<•-  
dúlt felvilágoeitáöért: Alább k<
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,5ük alkalmi tudósítónk táviratát, 
mjftly arról ezé,mól he, hogy az ot
tani hatóságok semmi közelebbi 
felvilágosítást nem adnak a sajtó 
számára.

Amsterdam december 27. (A Hét
fői Napló alkalmi tudósitójától.)

Nz elfogott budapesti egyének 
ügyéről a nyilvánosság semmi kö
zelebbi tájékoztatást nem nyer. A 
kihallgatások teljesen zártajtók mö
gött folynak, erről a nyomozás érde
kében közelebbi részleteket nem en-

Bednek ldezíTárogni- Eddie euk 
annyit lehetett menállapitani, hogy 
a vfzsirálat szálai több külföldi fő- 
váróé felé nyúlnak. Minden más 
ezzel ellenkező híradás csak abszo
lút ellenőrizhetetlen ma<ánforrás- 
ból származhat mert az itteni ható- 
sácok szigorúan betartják a per
rendszerű szabályokat és a nyomo
zás adatait nem közük a nyilvános- 
sáesral. ‘

L. K.

Dienzl Oszkár
verortálmérgezésben meghalt

A főváros társadalmi és művé
szeti világában nagy feltűnést, keltő 
szomorú hír terjedt, el, a karácsonyi 
ünnepek alatt: Dienzl Oszkár zon 
aora művészt veronálmérgezéssel a 
Pajor-szanatóriumba szállították. A 
közismert, és közszeretetben álló 
művész, akit a hangversenypódium- 
ról mint kitiinő zongorakísérőt a 
nagy közönség is jól ismert és nagy- 
rabecsült, csak rövid ideig feküdt a 
Fzanat óri umban:

szombaton hajnali három órakor 
meghalt.

A Hétfői Napló munkatársa szé; 
les körökben nagy érdeklődést keltő 
tragikus esemény részleteiről és kö
rülményeiről a következőket tudta 
meg:

Dienzl Oszkár, aki elvált oltó fe
leségétől. Rácz Emma énekesnőtől, 
február hónapban nősült, másodszor 
Marion Gyulának, az Árumintává 
>át vezérigazgatójának elvált fele
ségét. vette feleségül. A 48 éves mű
vész. felesébe, valamint második fe- 
Vségénck tizennyolc éves leánya a 

áci ucca 52-es számú ház egyik 
Idödik emeleti lakásában laktak 
rendezett anyagi körülmények kö- 
srött. Ugyanebben a házban, néhány 
lépésnyire Diemlék lakóhelyiségé
től műteremlakásban lakik . Dienzl 
elvált, felesége, Rácz Emma.

Családi ügyekből kifolyólag 
lobbizóén nézeteltérés támadt « 

házastársak között.
felninek főoka a művész idegessége 
volt. Dienzl és felesége között szer
dán is szóváltás keletkezett, ez azon
ban minden különösebb emóció nél
kül eloszlott; a házastársak nyugo
vóra tértek.

Má -nap csütörtökön délelőtt tizen
egy órakor levelet hoztak a művész 
számára.. Dienzlné a levelet át 

karfa adni a külön hálószobában 
n»á«7 ágyban fekvő férjének. Oda
lépett az ágyhoz ás abban a liiszem- 
ben, hogy férje még alszik, költő
det ni kezdte. Az asszonynak nem 
Hint fel az, hogy Dienzl aludt annak 
ellenére, hogy már délelőtti tizen
egy óra volt. Dienzl ugyanis több
nyire későn feküdt le és a késő dél
edet ti órákban kelt fel.

Mikor hosszas keltegetésre sem 
ébredt fel Dienzl, az asszony köze
lebb hajolt hozzá és csak akkor 
vette észre férjének sápadtságát és 
különös lélegzetvételét Dienzlné 

ijedtsége fokozódott, amikor az éj
jeli szekrényén egy tubust talált, 
melyből

tíz köbcentiméter veronai hi
ányzott

Dienzlné tudta, hogy férje álmatlan
sága miatt gyakran használt Vero
náit mégis rosszat sejtett. Leányá
hoz szaladt ki. Együttesen kezdték 
költögdni Dienzlt és amikor látták, 
hogy Dienzl egyáltalában nem rea
gál, a mentőkért telefonáltak, akik 
az élsŐ pillanatban megállapították, 
veronálmérgezés történt. A művészt 
eszméletlen állapotban a Pajor-sza-

Sportvita a korcsmában 
veszekedéssel és hasbaszúrással

Egy boxoló merénylete
A oportazenvedély elfajulásából szár

mazó csúnya eset kerül holnap a tör
vényszék Pataki tanácsa elé tárgyalásra.

A Spárta és a TTC boxceapatának 
mérkőzéséből a TTC került ki győztesen. 
A mérkőzésről együtt távozott két lelkes 
sportbarát: Molnár János kore>*kedőse-  
géd és GalvabiMiklós villanyszerelő.'Á 
fiatalemberek közül ax egyik a TTC híve 
volt a másik meg a Spártáé é# így ter
mészetesen élénken vitatkoztak arról, 
hogy melyik csapat volt érdemesebb a 
győzelemre. Útközben betértek á dévényi 
út és a dióshégyi út sarkán lévő kocs
mába. ahol már néhány sportbarát iszo
gat X Molnár és Galvabi tovább foly
tatták a disputát, amelybe belókapcao 
lódták a többiek is. A vita azonban csak 
hamar veszekedéssé fejűit el.

Söröekanctók, borösúvepek röpköd
tek a tevagöö&n, tn&jd öklökkel mén

fék egymátnak

DIANA

natóriumba szállították, ahol a má
sodik emeleten, a 36-os számú külön 
szobában - helyezték el. A szanató
riumi vizsgálat megállapítása sze
rint •

a mérgezés még az éjszakai 
órákban történt és így a nagy
mennyiségű méreg felszívódott 

a vérbe,
úgy hogy alig volt kilátás arra, 
hogy a beteg életét , megmenthessék. 
Nyoipban gyoniormosást a|kalináz
tak és intervénás koffein- és kámfor 
injekciókat adtak be. de mindez 
íleni segített Dienzl állapota ’iém 
javult Péntek este mutatkozott 
ugy&n némi' javulás, az éjszakai 
órákban azonban komplikáció kö 
vetkezett be; Dienzl

tüdőgyulladási kapott.
Mirt'deu orvosi beavatkozás és se
gítség hiábavaló volt: Dienzl Osz
kár,. karácsony másodnapján, szom
baton. hajnalt három órakor meg
halt, anélkül, hogy egy rrillana.tra 
eszméletre tért volna.

Levelet, vagy más Írást nem ha
gyott hátra Dienzl Oszkár. így nem 
tudni, hogy miként történt, a mér
gezés. Véletlenül vette-e be többet a 
Veronáiból, amelyet álmatlansága 
ellen máskor is használt vagy szán
dékosan mérgezte-e meg magát,

Dienzl Oszkár holttestét a Pajoú- 
szaűafóríuinból elszállították. Te
met őse időpontjáról a család hétfőn 
intézkedik.

és a végén a TTC barátok kiverték a 
spártaiakat. a kocsmából, A kidobottajk 
között volt Galvabi Miklós is, aki azon , 
bán még visszafordult, és bekiáltott az 
ajtón:
~ MagálXjatokt Vér fog még ma itt 

fglunil ’ ' '7.
■ ’ A kocsmából kivárt liatalemberok el
távoztak, kivéve Galvabit, aki a

kocsmával szemben levő ház kapujá
ban elbújva, lesben állott.

Bcéstoledett már, mikor a kocsma aj
taján több társával együtt kilépett Mol
nár János. Mikor Galvabi Molnárt mag 
látta, kiugrott a kapualjból, odafutott 
hozzá és rákiáltott:

— Koszé a győzelem!
És mielőtt a többiek megakadályozhat 
ták ‘ volna,

kését háromszor Mólsidr hasába 
szúrta, 

azutau futásnak eredt. Az ucca közönéi 
gének azonban sikerült Galvabit elfogni, 
akit az előkerül t rendőrnek csak nehezen 
sikerült megvédeni a tömeg haragjától, 
Molnárt a mentők a Uókua-kórházba vit
ték, ahol azonnali beavatkozással meg- 
mentették az életnek.

A törvényszék Pataki-tanácsa holnap 
fogja tárgyalni a szándékos emberölései 
vádolt. Galvabi Miklós ügyét, akinek a 
védelmét dr. Lénárd Béla ügyvéd látja d, 

5 lövéssel icteriíttefeiSf
Péntek délután öt revolverlövés 

zaja, verte fel az ünnepi hangulatú 
kispesti Rákóczi uccát. ahol Stark 
tamás megakarta ölni Fele,egét, 
mert az asszony, akitől évek óta ka. 
lonyaltan cl, nem akart kérésére 
visszamenni hozzá.

Stark Tamás fuvaros néhány év
vel ezelőtt vette el feleségül Belioky 
Katahnt, akivel a. Rákóczi ucca Ul. 
számú hazban vettek ki lakást Há
zasságuk első idejében békésen él
tek. de később az ember, inni kez
dett es ettől fogva, napirenden vol
tak a veszekedések, amelyek állan- 
doau tetttögességgé fajultak. Az 
asszony végül megunta a nap-nap 
utáni családi kellemetlenséget és 
ki/felen tette férjének, hogy nem él 
tovább vele elválik tőle. A férj el is 
távozott a lakásból, do rövid idő 
múlva mind sűrűbben kereste fel ax 
asszonyt és kérlelte, hogy beleülje
nek ki. Starkné kérlelhetetlen ma^ 
radt, megtagadta a férje kérését ée 
állandóan kiutasította a lakásából

Pénteken Stark ismét felkereste 
feleséget

— Karácsony van, — mondotta 
a megbocsátás napja. Béküljünk kt 
Fogadom, hogy többet nem iszom.

Az asszony azonban szótlanul ne
met intett a fejével. Erre a férfi 
egy lépést hátra lépett

előrántotta zsebéből forgopisz- 
tolyát és egymásután öt lövési 
adott le az asszony felé, aki han
gos sikollyal vértől elborítva te*  

riilt el a padlón.
A férfi a merénylet után kiugrott 8 
lakásból, de alig futott keresztül aa 
Udvaron, a házbeliek elfogták, majd 
átadták a rendőrnek, aki előállí
totta a kispesti rendőrkapitány
ságra, ahol szándékos emberölés 
büntette címén letartóztatták és áh
kísér ték a pestvidéki ügyészség fog
házába. ' Az asszonyt a mentok a 
bzent István kórházba szállitottákj 
hol nyomban megoperálták és meg
állapították, hogy

mind az öt lövés talált
Kettő a karján, kettő a lábán, egy 
pedig a mellén ejtett súlyos sérü
lést Az asszony eddig még nem 
nyerte vissza eszméletet és így a 
rendőrség kihallgatását nem foga- 
natofeíthatta. ___

Q

Legnagyobb gondozás, szeret- 
teljes ápolás dacára, hosszú 
súlyos szenvedés után Isten 

akarata szerint

ÍMiftr IMjdé
szül, HERTZKA JOfiEFA

f. hó 2A-án 40 éves korában 
elhunyt. Felejthetetlen drágn 
Halottunkat szüle! és nagy 
szülei mellé e hó 28-án hét
főn délben 12 órakor 
fogjuk a családi sírboltba örök 
nyugalomra helyezni, Lang- 
l'cldcr Károly férje, Langfel. 
der Vili és Stefi gyermekei. 
HcrtzlcaJcnőöecse es az összes 

rokonok

í]

erősít és
felfrissít

1

r

a 
legerősebb 

háziszer fájdalmakat 
csillapít

2Z3Jbahán^ehozatal ÉRETT NYUGATINDIAI BANANn 
' A LÉG JOBB TÁPLÁLÉK UBP. TELEFON: 982*85
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Példátlan Izgalmak közben 
feloszatta a rendőrség a 

szocialista nők kongresszusát
Viharos tüntetések a háború ellen a 3-napos

Karácsony első napján kezdődött 
a szocialisták országos kongres
szusa, amely vasárnap este minden 
zavaró incidens nélkül ért véget. A 
kongresszussal kapcsolatban párt
gyűlést tartottak a szocialista nő
munkások is. akiknek kongresszu
sán rendkívül izgalmas jelenetek 
jálszódtak le.

Pénteken, karácsony első napjá
nak délutánján izgalmas jelenetek 
játszódtak le az építőmunkasok 
szakszervezetének tanácstermében, 
ahová

a szociáldemokrata nők 
kongresszusát hívták egybe. Mint
egy 110 vidéki kiküldött jeleut meg 
a szocialista nők kongresszusán, 
hogy meghallgassák Horváth Katót 
és Kéthly Annát, a párt szónokait. 
A nagygyűlés hangulata rendkívül 
éles volt, amit főként az a tény oko
zott, hogy

a rendőrség feltűnően nagy 
számban jelent meg,

amit a gyűlés résztvevői nem tud
tak mire mag-- ' Mint később 
kiderült a rendőrség Kéthly A’1,™} 
ismeretes parlamenti beszédéből 
arra következtetett, hogy

a szocialista nők kongresszusán 
tüntetés lesz a háború és a had

sereg ellen.
A nagygyűlés lefolyása nem, is volt 
mentes a rendzavarásoktól. Egymás
után röpködtek a viharosabbnál vi
harosabb közbeszólások. Felpercen
ként kiáltozták jobbról és balról 
egyaránt: •

Le a háborúval
Nem kérünk többet a háborúból!

Párisi 
újdonságok

Estélyi töltettek

Paletók

Szőrmeköpenyek

m. kir. udv. szállító 
divatházában 

IV., Kossuth Lajos a. 9

t:

kongresszuson
Hivatásos gyilkosok!

Eleget koplaltunk a háború 
alatt!

A kiküldött reudőrség parancs
noka felszólította az elnöklő Knur 
Pálné, tör vény hatósági bizottsági 
tagot, hogy

ne tűrje ezeket a közbeszóláso
kat,

teremtsen csetidet, különben felosz
latja a kongresszust. Folytonos 
félbeszakítások után nagy nehezen

Stromfeld az októberi politika mellett
Pénteken reggel kilenc órakor már 

zsúfolásig megtelt a régi képviselőház 
ülésterme és karzata. A környéken, az 
ülésterem helyiségében és a régi kép
viselőház épületében nagyszámú rendőr
legénység ügyelt.

Délelőtt tiz óTakor nyitotta meg Peyer
Károly elnök a kongresszust.

A különböző bizottságok megválasz
tása után Büchler József párttitkár a 
külföldi országok test vérpártjainak üd
vözlő levelét és táviratát olvasta fel, 
majd a kongresszus táviratban üdvözölte 
ag olasz szociáldemokrata pártot.

Ezután Wilhelm ^Wewiboper, az oszt
rák Zsifko Topanovits dr., a jugoszláv 
yfayer Samu dr. a csehszlovák-magyar, 
Sfíven dr. pedig a csehszlovák-német 
szociáldemokrata párt nevében szó
lalt fel.

Tamás István ruszinszkói küldött üd
vözlő beszéde után

FARKAS ISTVÁN
képviselő terjesztette elő 
pártvezetöség, a parla- 
és az ellenőrző-bizottság

során megemlékezett

nemzetgyűlési 
jelentését „a 
menti csoport 
munkájáról *.

Beszámolója
a demokratikus blokkról ós kijelen
tette, hogy a polgári pártokkal 
való együttműködésre szükség van,

a szomorú csupán az, bőgj’ a polgári 
pártokat nem lehet olyan aktivitásra 
bírni, mint amilyenre szükség van.

Biró Dezső ellenzéki szónok
rövid felszólalás keretében határozati 
javaslatot terjesztőit elő, moly szerint 

a párt tekintse legközelebbi fel
adatúnak az októberi program meg

valósítását
és ennek érdekében szervezze mog Ma
gyarország dolgozó népét.

Határozati javaslatot terjesztett elő 
egyben aziránt, is, hogy a párig; ii’és 
utasítsa a megválasztandó uj púrtveze- 
tőséget, hogy

csak olyan polgári pártokkal szö
vetkezzenek. amelyek az október 

programját magukévá teszik.
Végül határozati javasle.ltal kívánja ki
mondatni, hogy a pártgyiil-'s

minden, a kormánnyal létesített 
megállapodást, vagy megegyezést 

hatálytalannak tekint
Élesen támadta beszéde további során 

Szilágyi Lajost.
Bíró beszédót. az elég nagy számban 

levő, a terem baloldalán helyet foglaló 
ellenzéki szocialisták élénken 'megtap
solták.

SZEDER FERENC
nemzetgyűlési képviselő u földmnkúsok 
megszervezésének szükségességéről be
szélt, majd Ladányi Gusztá# és Faragó 
László szólaltak fel.

Ezután általános érdeklődés közepette 
STROMFELD AURÉL 

omelkedett szólásra, akit beszédének 
megkezdésekor a kongresszus tagjai 
megtapsoltak.

jutottak a napirend második pont
jáig. Horváth Kató jelentése után 
ugyanis Kéthly Anna előadására 
került a sor. Kéthly Anna „a szer
vezkedés célja és eszközei11 címen 
tartott előadást, de a közepéig sem 
ért el, mert

a rendőrség botrányos és izgal
mas jelenetek közben a kon
gresszust feloszlatta és a részt
vevő szocialista nőket karhata
lommal távolította el az aréna

úti helyiségekből.

— Nem csak magunkért küzdünk — 
mondotta —, hanem az egész prolc- 
táriátusért Arra kell törekedni, hogy a 
kormányzati rendszer változzon meg. 
Ha uj kormányzati rendszert akarunk, 
ahoz szükséges a magyarországi 
proletáriátus fokozottabb harci készsége. 
Ennek a harcnak a feladata, hogy

az októberi vívmányokat elérjük.
Paktumot . nőm. lehet, többó kötni az

ll kongresszus
Szombaton délelőtt 9 órakor nyitotta 

meg Péter József elnök a szocialista 
pártkongresszus második napját.

Több szónok a pártvez tőség jelenté 
sét kritizálta, majd Kéthly Anna nem
zetgyűlési képviselő emelkedett szólásra 
és elmondotta, hogy a rendőrség tegnap 
feloszlatta a nőmunkások kongresszusát. 
Kéthly beszédét sűrűn szakította meg 
a hallgatóságnak a rendőrség ellen irá 
nyúló szenvedélyes közbekiáltásai, mig 
a*  elnöklő

Peyer élénken vitatkozott az ellen
őrző rendőrfőtanácsossal, úgyhogy 
minden pillanatban a vihar kirob
banásától ób rendőri beavatkozástól 

lehetett tartani.
Az izgalmak azonban lecsillapodtak 

és Peyer lépett a szónoki omol vényre. 
Peyer beszédében tiltakozóit a gyüleke
zési szabadságnak olyan gyakorlóit ke
zelése. ellen, mint az a nömunkások 
kőzqyiilésén történt.

Tárgyalás közbon lépett a terembe a 
börtönből most szabadult Vane:< k Já
nos. Kabátja gomblyukában nagy vörös 
szekfü. volt tűzre. Mikor belépett, 
egész terem felállt, sokan 
h oszd, ölelget té k, k azé l f 
és a? egész kongresszus,

03 
odarohantak 
szorongatták 

. a karzattal 
együtt, percekig éljenezte Vanezákot.

Ezután hov került a benyújtott indít
ványok feletti szavazásra. Így elfogad
tak egy indítványt, amely szerint

miniszterség vállalása, polgári 
pártokkal való együttműködés, 
valamint a kormánnyal eszközlendő 
megállapodások elfogadás céljából 
az országon pártválasztmány elé 

tér feaztendők.

Somogyi és Bacsó tkjánál 
A harmadik nap

Déli egy órakor a szociáldemokrata 
pártkongresszus külföldi vendégei közül 
Arthur Crispien német birodalmi képvi
selő ós dr. Wilhelm Ellcnbogcn, az oszt
rák Reicliarat tagja, Eszter gulyás János 
és Kéthly Anpa nemzetgyűlési képvise
lők, valamint .Vitw*  Illés, Büchler Jó
zsef és Pajor llndolf párttitkárok kí
séretében megjelentek a Kerepesi úti 
temetőben és Somogyi Béla és Bacsó 
Béla sírjain hatalmas koszorúkat he
lyeztek el. A koszorúk felirata a követ
kező: „A szocidldemokráta kongresszus 
külföldi vendégel a szocializtniot magyar | 
mart irjóinak!" Ezután megtekintették
Ady Endre, Kossuth Lajos sírját és a ! 
Batthyány-manzoXenmot.

Délután 2 órakor folytatta a kon- l 
gresszns a tárgyalást, amelynek során |

uralkodó kormányzattal és ezért ajánlja 
elfogadásra a Bíró Dezső által benyúj
tott javaslatokat.

Stromfeld beszédét iajosan mrgf,jó
solták. '

Péter József, Lévai Sándor, Pászti 
Károly, majd Halász Alfréd szólaltak 
fel ezután. Vtóbbi ellenzéki beszédet 
mondott.

Ezután

Propper Sándor októbert, 
novembert,decembert akar 
nemzetgyűlési képviselő hosszabb fel
szólalásában hangoztatta, hogy a párt- 
vezetőség nem bocsátkozhatik köny- 
nyelmü kalandokba, mert vigy-znia 
kell a proletár-vérre. A paktum pedig 
a bizalom kérdése volt. A paktum ré
vén a munkásság részére akartak en
gedményekéi kicsikarni. Ez kényszerű 
aktug volt, de nem vet árnyékot a jövő 
politikájára. Intézményes ellenzék _
mondotta tovább — a szociáldemokrata 
partban nem állhatja meg a helyét.

Ml nem az októberi, bánéra a párt- 
programot akarjuk kivívni.

Az ^október a polgári demokráciát, 
""■ ■ polgári száa polgári közösséget 

hódságot jelenti, do

a szociáldemokrata 
jelenti októbert,

cs a

programja 
de-

párt 
novembert, 

cembert. (Nagy taps.)
Hu elfogadnánk a benyújtott határo

zati juvaslatot, akkor — úgymond — 
lefokoznánk a pártprogram erejét és 
ellenkezésbe jutnánk saját programunk- 

A polgári pártokkal való együtt
működés tekintetében uem szíj baj meg
kötni az uj pártvezetőség kezét egy 
általános határozattal, mivel a naid 
politika hozhat létre olyan szituációkat, 
hogy ex az együttműködés elkerülhe
tetlen.

Esti hét órakor az első nap tanácsko 
zasa t berekeszte tték.

második napja

|n-.t követelte, liogy a. kongresszus uta-

Peyer Károly és Propper Sándor tar
tottak nag.vszabruu beszédet.

n kongrcs&ziis harmadik 
napja

Vasárnap délelőtt hosszú aita folyt 
áz előadjelentéséről. Majd Büchler 
József a pártszervezeti szabályzat mó
dosítása, Farkas; István a pártprogram 
módosítása és Szeder Ferenc az agrár
program kidolgozása tárgyában terjesz- 

javasatokat. .Vadrsar József
- - -------- Orf ** r OOÓUS WW

’ítea S Kozwari frakciót a telekérlékadö 
nagir.mlrc mesére. Miulzsar javallatát 
elvetettók. fráter Satun a rokkant- 
kórdesben sürgős, erélyes agitáció meg- 
indításút javasolta.

V-ffül felolvasták a szavazás ered
ményei, amely a következő:

PártvezctÖscgi tagak; Farkas István^ 
habok Lajos, Kétbly Anna, Schmidt 
Vilmos, Kitajka Lajos, Horovitz Gábor, 
Peyer Károly, Propper Sándor. Szaka- 

| «ita Árpád, Takács József, Vanczák 
Jánbs.

Ellenörzöbkotlságl tagok: DoutseU 
Jenő, Gyiiroy liudolf. Hubay János, 
Széli Mihály, Csapó Sámuel.

Piirlválaciimrln;: vcgrehojlóblzoltsága: 
Dincsér litván, Kort'-sz Miklós, Jákob 
Ferenc, Sávolt János, Béka Miklós.

A megválasztottak névsora azonos a 
hivatalos listával. igy „ k„n.
gresszr < három napja, 2—:| ellenzéki 
felszólít lila után, a jelenlegi rezeiénél 
győzelmével lejczSdtill be.

•
zf kongresszus feloszlatása alkalmával 

három fiatalembert előállítottak arend- 
őrségre, kihallgatásuk után azonban el
bocsátották őket.
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Bethlen íjévíg 
RaMyhiin vniMszlk 

Csak január közepén kezdik tár
gyalni a beruházásokat, mert 
Emith főbiztos Január 4-én érke

zik haza
Bethlen István gróf miniszterei*  

nők. ki a parlament elnapolása után 
Rudványba utazott vadászni, kará- 
i song este érkezett haza és az ünnep 
első napját családi körben töltötte 
Karácsony músodnápjá n.

szombaton reggel a miniszter
elnök ismét elutazott Budapest

ről.
Kiutazása ezúttal hosszabb időre 
<zól. mert Bethlen István gróf most 
már,

csak újévre óhajt hazajönni 
Rád vány hói,

ahol Kúrul.'i'i László gróf vendége 
Ilyen körülmények ’.özött a parla

ment megnyitásáig a politikában 
változás nem várható.

Smith Jeremiás, népszövetségi 
főbiztos január 4-én érkezik 

vissza Budapestre
és így csak január közepe táján 
kezdődhetnek meg a tanácskozások 
a beruházásról. Addig a mi
nisztériumok összeállítják a beru
házások részletes programtervező
iét, amely a népszövetség határo
zata alapján és a tavalyi példa sze
rint. a népszövetségi főbiztos elé ke
rül. Ugyancsak a főbiztos fog dön
teni a kormánynak a nyugdíjazá
sok ügyében előterjesztendő megol
dási tervezetéről is; amely 7m: sze
rint január végére készül el.

RENDKÍVÜL

OLCSÓ
BUNDA.

TÉLIKABAT
árusítást rendez

E HÓ VÉGÉIG

SCHNUR HENRIK
FÉRFIRUHAHÁZA

RÁKÓCZI ÚT 15. TEL. J. 120-86

Városi bunda... 2,000.000 tói
Télikabát ....... 1,000.000 tói
Átmeneti kabát 900.000 töl
Férfiöltöny...... EOO.OOOtöl

Gyermekruhák nagy választék, 
bán! — Külön mértékosztály!

Budapesti 
Nemzetközi

Vásár
1926. április hó 17—26.

Rendezi a
Budapesti Kereskedelmi 

és Iparkamara 
Képviselet Magyarországon és a külföld 

minden nagyobb varosában 

Kedvezményes utazás és vízum 
Lakáskiutalás

Fdvllftgositás a vásárirodánál: 
•» Szemere ucca 6

Beniczky Ödön 
még nem szabadult ki

Politikai körökben nagy feltűnést 
keltett, hogy Beniczky Ödön nem ré
szesült karácsony alkalmából kor
mányzói kegyelemben. Teljesen be
avatott helyen ez ügyben úgy nyi
lai koztak. hogy Beniczky Ödön nem 
kegyelmet hanem súlyos, betegsé
gére való tekintettel .hat havi sza
badságolást fog kapni.

Politikai és társadalmi körökben 
azt várták, hogy a szabadlábrahe- 
lyezés karácsony előestjén megtör
ténik. úgyhogy a karácsonyi ünne
peket Beniczky családja koreben 
töltheti. Ez azonban nem követke
zett be. Technikai okokból nem volt

100 milliót sikkasztott, hogy a 
Royalista klubban kártyázhasson

Königsberg és Társa cég igazga
tói megjelentek pénteken a rendőr
ségen és csalás és okirathamisitás 
és sikkasztás elmén bűnvádi felje
lentést tettek Lantos (Löwy) László 
a vállalat pénztárosa ellen, aki — a 
feljelentés szerint

több mini 100 millió körömit 
sikkasztott a cég pénztárából.

A pénztárnok bűnössége kétségen kí
vül beigazolódott szombaton előállí
tották a főkapitányságra, ahol 
nyomban megkezdték a kihallga
tását.

Lantos László azonnal beismerte 
a sikkasztást. Vallomása során el
mondotta, hogy egy alkalommal fel
kereste a Royalista klubot, ahol ba
rátai felhívására

leült kártyázni

és a nála levő üzleti pénzből is el
vesztett több millió koronát, ame
lyet azután így akart pótolni, hogy 
számlát hamisított és a hamis 
számla alapján pénzt vett fel a cég

tett. el.
Lantost beismerő vallomása után 

letartóztatták és áikisérték az 
ügyészség markó uccai fogházába.

Tízmilliárdos 
ékszerrablás karácsony éjjel

Az utolsó esztendők egyik legnagyobb 
és legvakmerőbb betöréses lopását követ
ték cl karácsony éjjelén a middlesexi 
Arnos Grove helységben lord Inverforth 
kastélyában. A betörök

Bo ezer font sterlingnél többel érő ék
szereket raboltak.

Lord Inverforth több angol és skót nagy 
részvénytársaság elnöke és kiterjedt bir

tokai vannak. Karácsony este több 
rokonát és barátját látta vendégül fele
ségeikkel együtt. A társaság este fél 9 
óra tájt bevonult az ebédlőbe, aztán on
nan a. láncterenibe ment, amely lady In- 
verfovth hálószobája felett vau. Amikor 
éjjel 2 órakor a vendégék pihenőre tértek, 

a háziasszony irt áztató jajveszékelése 
riasztotta fel őket.

keresztülvihető a szabadlábrahelye- 
zés. Jó helyről származó informá
ciónk szerint Beniczky szabadlábra- 
helyezése a karácsonyi ünnepek 
után történik meg.

A Hétfői Napló munkatársa, va
sárnap a késő esti órákban érdeklő
dött a budapesti kir. ügyészség 
markóuccai fogházfelngyelőségeben 
aziránt, hogy a vasárnapi napon 
történt-e intézkedés a szabadlábra- 
helyezésre vonatkozóan. A fogház
felügyelőség kijelentette, hogy a 
vasárnap az esti órákig Beniczky 
Ödönt nem helyezték szabadlábra.

egyik ügyfelétől. Másnap újból fel
ment a klubba, hogy az előző napi 
veszteséget visszanyerje, de ez al
kalommal is vesztett, úgyhogy más
nap a már bevált recipe szerint 
számlahamisitást követett el. így 
ment ez heteken keresztül.

Meghamisította a pénztárköny
vet,

Hamis számlákat irt és az inkasszált 
pénzzel nap-nap után felkereste a 
klubbot, hogy szabadon hodoljon 
j álé k s ze nte dél yenek.

Lantos szinte „üzletszerűen0 űzte 
már, a számlahamisitást és sikkasz
tást. amikor a cég véletlen folytán 
leleplezte manipulációit. Egyik 
ügyfelük csütörtökön megjelent üz
letükben és folyószámláját akarta 
rendezni. A cég ekkor w. lrgnagvobb 
meglepetéssel állapította meg. hogy 
Lantos a könyveket meghamisította 
és nagyarányú sikkasztást köve-

A lady ugyanis észrevette, hogy a be
épített safeből összes ékszereit ellopták.

A tolvajok az ünnepség zaját, kihasz
nálva, osontuk bo a házba. A legalapo
sabb rendőri nyomozás sem tudta kiderí
teni, hogy merre hatoltak be a kastélyba, 
mert

a tolvajok mesterien eltüntették az 
összes -nyomokat.

A beépített safe kulcsa egy kínai vázá
ban volt, amely szintén a hálószobában 
ál ott. A safe ajtaját egy kép takarta el, 
melyet természetesen félre kellett tolni, 
ha az ember ki akarta nyitni a safét. A 
háziasszony este 9 órakor visszatért szo
bájába és egy brililáns-tüt vett ki a safe
ből, de sietségében elfelejtett© visszatolni 
a képet, úgyhogy a botörők könnyen rá
akadtak a titkos kazettára.

NAGY

Szilveszter-Est
Szt. Gellért 5ZÖ11ÓÍ nn

Társaságok részére kisebb 
és nagyobb külön termek

ASZTALREHDELESEK
József 89-03, József 89-04, József 89-08

Az újév reggelén 3—6 óráig állandó autó
járat a Szent Gellert-szálló és a Kossuth 
Lajos ucca között a Szálló saját a autóján 

Tánc*CMzene*JazzM
Legszebb Legjobb Legolcsóbb

» PflP„« PflPu»
Kárpitosáru, vas*,  
és rézbutorgyáraSxönyeg, pokróc, Dggóny, Agy- és 

asztalterítők, gyermekkocsik, nyugszékek, 
leáuyszobar, előszoba- és kertibutorok, ernyők 
és sátrak minden kivitelben kaphatók 
GICHNER JÁNOS 
BUDAPEST, VII., ERZSEBET KÖRÚT 20.
Nagy katalógust 4000 K ellenében postán küldök

Meinl-kávé
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— Marichot és társait letartóztat
ták A főkapitányság politikai ősz- 
tályáu csütörtökön befejezték Martén 
Jenő és társainak kihallgatását. ^Pénte
kén mindnyájukat átadták a bűnügyi 
osztálynak, ahol Wctzel Viktor kapitány 
lövid’en kihallgatta őket, ezután kihir
dette előttük az előzetes letartóztatásáról 
szóló végzést. A volt miniszteri tanácsos 
és társai az éjszakát a 200. számú cellá
ban töltötték, szombaton pedig átszállí
tották őket az ügyészségre.

— Abdel Krím híveinek egyrésze 
fellázadt. Marokkóból érkezett hiva
talos jelentés szerint Abd el Krím 
híveinek egy csapata Besauen kör
nyékén fellázadt és a liarka-vezért, 
valamint Abd el Krím környezeté
nek két előkelő tagját megölte.

— Bolti tűz a Petőfi Sándor ucca- 
ban. Tegnap este jelentették a köz
ponti tüzőrségnek, hogy a Petőfi 
Sándor ucca 7. szám alatt levő cu- 
korkaüzlctben tűz ütött ki. A tűzhöz 
a központ és a IV. kerületi őrség 
vonult ki Benedek főtiszt vezetése
vei, akiknek sikerült félórái munka 
után a veszedelmes boltitüzet elol
tani. Megállapították, hogy a tüzet 
az égve felejtett villany kályha 
okozta, amely annyira felhevült, 
hogv a közeli tárgyak tüzet fogtak, 
j . kár jelentékeny, mert nagymeny- 
nyiségü cukorka égett el.

— Hirtelen halál. Kelen Janosne 69 
éves háztartásbeli asszony, a Huszár u.
4. sz. ház előtt, Kovács Imréné mosonő 
az Uj köztemetőben hirtelen összeseit 
és meghalt. Holttestüket a törvényszéki 
orvostani intézetbe szállították.

— Hajdú Katóka karácsonya a 
IIókus kórházban. A Rókus kórház 
egyik első emeleti kórtermében su- 
Ivós betegen fekszik még mindig a 
Nádor uccai családi dráma egyetlen 
életben maradt áldozata, a csal a d- 
irtó Hajdú Gyulának tizenöteves 
leánya. Hajdú Kató. A karácsonyi 
ünnepeket ugyanúgy töltötte a Kis 
Kató, mint a karácsony előtti na
pokat: ágyában fekve, varakozva 
és érdeklődve folytononosan szülei, 
kisöccse és húga iránt. Hajdú Ka
tóka előtt ugyanis gondosan eltit
kolták azt, hogy szülei es öccse 
meghaltak. Katóka azt hiszi, 
ők is betegen fekusznek, azért nem 
beszélhet velük. Különben a Kokus- 
kórház kórtermében, ahol a szeren- 
esetlen sorsú permek fekszik, szép 
karácsonyfát.állítottak fel es ellud.- 
Tnozták ismerősök, idegenek . egy
aránt Któkát karácsonyi■ ajándé
kokkal. Ismeretlen. W9^6 k°L 
pott karácsonyi ajándékot Katóka, 
olyanoktól. akit az életben sohasem 
látott és talán sohasem fog. látni. 
Idegen fejkendős, idős,, szegény né
nikék mentek el hozza karácsony 
ünnepén, szivük- csesz mdegevel 
köszönötték a szerencsétlen leányt 
és adták út. neki az otthonról hozott 
ajándékokat, a befőttel teli dunsz- 
tosüvegeket és a karácsonyi makos- 
telteroseket. A rokonok kozni egy 
som látogatta meg, egy sem küldött 
a iándékot Katókának.

— Egv 73 éves asszony leugrott az 
emeletről, Braun Vilmosáé i3 éves 
magánzónS a Szondy uccu 56. szá
mú ház III- emeletéről leugrott az 
Udvarra, hol nyomban szörnyet 
halt Tettét családi okok miatt kö- 
vette el. Holttestét a t^OTék! 
orvostani intézetbe sznll’toitá'f.

A Rlniainurány- Salgótarjáni Vasmű 
St. rendes évi közgyűlésén az 1924-2.,. 
év zárszámadásai, a nwgnyitoiuérlcg M 
az azzal összefüggő összes javaslatok 
egyhangú elfogadást, nyertek. A részvé
nyenkénti 5000 K osztalék f. ov december 
Mlától kerül kifizetésre. Az igazgatósait 
iit taglalni A. O. Corbin dr.l a newyorkl 
k’J ,T Lisman & Co. bankház főnökét és 
Jacobl Olivér dr.-t választották meg.

— Baleset ugrás közben, fíternbrra 
József nccaseprö, a Ferenc körút <*  Mes
ter ncca sarkán leugrott, a villamosról, 
do ngrásközhen elesett ó» agyrázkódást 
szenvedett A mentők a Bókusba szállí
tották.

Hajnali botrány zsidózással, 
pofonobhal és autós üldözéssel

Ügyeljen
bevásárlásainál

Vasárnap a kora reggeli órákban be
tart egy körúti nagy kávéházba Sírom- 
mer József a Belső Erzsébetvárosi De
mokrata Kör vendéglőse és helyet fog
lalt egy asztalnál. A szomszéd asztaltól 
hirtelen felugrott és eléje állt egy ele
gánsan öltözött, fiatalember, aki minden 
ok nélkül rátámadt Strommerrc:

Maga büdös zsidó, mit keres itten? 
Strommcr elakarta kerülni a botrányt 
és elhagyta a kávéházat. A fiatalember 
azonban utána ment és újra megtámadta 
mire

a vendéglős arculiitötte,
azután autóba ült és haza akart hajtatni.

Völgy essy idegorvos turistaszereti’ 
esetlensége St.*Moritz  mellett

Jl lavinaomlás áldozatait Völgyessy mentette meg
St. Moritzból táviratozza a Hétfői 

Napló tudósitója: Kétnapi vihar után 
egy nyolctagú internacionalis turista
társaság, köztük Völgyessy Ferenc dr. 
budapesti idegorvos és Keleti Ernő rnft- 
szergyáros, a Hoclispitz tetejéről, körül
belül háromezer méter magasságból sí
talpakon ereszkedett le St. Móritz irányá
ban. A Bornina-Pass felett, mintegy

kétezer méter magasságban lavina
omlás a társaság nagyobb részét 

maga alá temette.
A két magyar kiránduló lélekjelenlété
nek és órákon át önfeláldozóim folytatott

— Karácsony este öt revolver lö
véssel súlyosan megsebesítettek egy 
rendőrt. Csütörtökön a késő éjjeli 
órákban egy ittas társaság yonult 
végig a Röppentyű uccuban. Vig 
István 26 éves, őrszemes rendőr 
csendre intette a lármázó fiatalem
bereket, mire a társaság egyik tagja 
revolvert rántott és ötször a rend
őr felé lőtt. Azután valamennyien 
futva elmenekültek. A súlyosan 
megsebesült rendőr, — kit a golyók 
a lábán és a karján találtak — esz
méletlenül esett össze és csak egy 
rendőri őrjárat találta meg- a haj
nali órákban. Víg Istvánt a Moso- 
nyi uccai rendőrkórházban ápolják. 
A nyomozást, a rendőrség megindí
totta, a lövöldöző fiatalember és a 
garázda társaság kézrekeritésére.

— Az újpesti mentők táncmulatsága. 
Január 9-én este 9 órakor az Újpesti 
önkéntes Mentő Egyesület zártkörű 
táncestélyt tart az Újpesti Közmű
velődési Kor (Árpád-utca 61.) helyi
ségében. Meghívók az U. Ö. M. E. 
helyiségben kaphatók.

Minden doboz sarkában 
pörkölt szemeskávé van! 
Kilogainuionknjkb.8000 Kr értékben

A támadó erre egy másik társával 
szintén autóba ült és

üldözőbe vette Strommert.
A Verseny uccuban utolérték, kiszáll
tak az autóból és

újra megtámadták.
St rommer azonban most sem ijedt meg, 
hanem

néhány hatalmas pofonnal felelt a 
támadóknak,

akik erre jónak látták elillanni, még 
mielőtt rendőr érkezett volna a vereke
dői. helyére.

munkájának köszönhető, hogy az emelet
nyi lióomladék alól sikerült kiszabadí
tani sebesülteket, akiket a lavina a szik
lákhoz csapott volt. A sebesülteket első 
segélyben részesítették. Két amerikait, 
akik többszörös bordatörést és belső zúzó- 
dásokat szenvedtek, csak úgy lehetett 
megmenteni a megfagyástól, hogy

a kél magyar turista a saját sítal
paira kötözve vontat la le őket,

folyton küzködvo hóviharral. A st.-nio- 
ritzi társaság este melegen ünnepelte a 
két magyar életmentőt.

— Tovább árad a Körös. Békés 
megyében a három Körös áradása 
egyre tart, úgy hogy valamint 
Vésztő körül mintegy nyolcvanezer 
hold föld került víz alá. Az áradás 
hírére dr. Kovacsics Dezső főispán 
sürgős intézkedéseket léptetett élet
be. A veszélyezetetett területekre 
katonaságot rendelt ki. mely a la
kossággal együtt végzi a mentési 
munkálatokat. A gyors intézkedé
sek következtében sikerült elérni, 
hogy emberéletben nem esett kár, 
csupán kisebb forgalmi zavarok 
keletkeztek. így Gyula és Sarkad 
között a vasúti forgalom szünetel. 
Kz. anyagi kár igen nagy.

— Öngyilkosságok. Csütörtökön éjjel 
12 órakor Szabó Lajos 22 éves napszámos 
Hidegkúti út 71. szám alatt lévő lakásán 
megmérgezte magát. A Rókus-kórházban 
ápolják. — Felfás Péter 21 éves kocsifé
nyező, szüleinek, Szabolcs ucca 37. szám 
alatti lakásán mollbcszúrta magát, mert 
nem akartak belógyezni nősülésébe. Élet
veszélyes állapotba a Rókusbán ápolják.

védjegyünkre!

nincsen pdrja^ 
A nagy világot bejárja.

D. ITT O. 25 I. - V.. 10.

— Bútorozott tiszta szoba egy vagy 
két Bzemély részére azonnal kiadó. VIII., 
Berzsenyi ucca 2. IIL 30. Kelőt! pálya
udvar mellett.

— Baleset rodllzás közben. Getgcr 
Ferenc 13 éves tanító a zugligeti villa- 
mosvégállomásnúl rodlizás közben neki
szaladt egy fának, minek következtében 
súlyos koponyaalapi törést szenvedett. A 
szerencsétlen gyermeket a mentők a kö- 
■zen Uj-Szent János kórházba szállították.

— Elveszett gyöngynyaklánc. Fóliák 
Gusztáv bejelentette a rendőrségen, 
hogy egy — húsz millió koronát érő —« 
gyöngynyaklánca elveszett. Aki az ék- 
szer nyomára vozet 3 millió korona juta
lomba részesül. A megtalál, jelentkezzen, 
a főkapitányságon (V., Zrínyi ucca 2., II. 
emelet 296. számú szoba) Bardóc Lipófc 
detektivfelügyelőné).

•- öngyilkossági szándékból a villa
mos elé vetette magát. Portrén Tamás 
35 éves gyári munkás Újpesten, ősz ucca, 
118 számú ház. előtt Öngyilkossági szán
dékból az arrahaladó C-jelzé«ü villamos 
elé vetette magát Súlyos és életveszélyes 
sérüléseivel az újpesti mentők a gróf 
Károlyi kórházba szállították.

— Szerelmi bánatában öngyilkossági 
kísérletet követett el. Gombóla János 
25 éves vasesztergályos szerelmi csaló
dása miatt Csengery ucca 12. szám alatt 
lévő lakásban nellbeszurta magát. Laká
sán ápolják.

— öngyilkos B-llstás tisztviselőnő. X 
Gellérthegyi Tündérlak vendéglőben Rol
ler Edith B-listás tisztviselőnő sósavat 
ivott. A mentők súlyos belső égési se
bekkel a Rókus kórházba szállították.



HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, 1925 december 28.

Ui állami banK felállításáról tárgyal 
Korányi Frigyes báró Párisban

Tízmillió aranykoronával indul az uj pénzintézet, mely
nek feladata a mezőgazdasági és ipari hitelek Kielégítése

Búrt János pénzügyminiszter az 
mdcuini lás vitáiéban mondott be
szédében felsorolta azoka az össze
geket, amelyeket a kormány beru
házások céljaira fordít. E tételek 
között szerepelt egy nagyobb összeg 
amelyről a pénzügyminiszter csak 
annyit mondott, hogy ezt az össze
get egv pénzintézet alapítása érde
kében vették föl.. Utánajártunk en
nek a kérdésnek és

a pénzügyminiszter környezeté
ből

a következő érdekes felvilágosítást 
kapta « Hétfői Napló munkatársa:

— A kormány legújabb beruhá
zási programjában nagyobb össze
get szánt a mezőgazdasági és ipari 
'hiteligények kielégítésére. Ezt a célt 
egy új állami pénzintézet fogja szol
gálni. amelynek felállítására tíz
millió aranykorona áll rendelte
tésre, amit a kölcsön fel nem hasz
nált részéből vesz igénybe a kor
mány a népszövetség felhatalma
zása alapján. Azok a tárgyalások 
ugyanis, amelyek a külföldön olyan 
irányban folytak, hogy jelzálog
levelek alapján folyósítsák az ak-l

oióba bevont európai bankok a hi
telt a gazdáknak és iparosoknak, — 
nem vezettek eredményre. Ezért ha
tározta el a kormány, hogy

új állami pénzintézetet alapit, 
amelynek föfeladata ezeknek a me
zőgazdasági és ipari hitel üzletek
nek lebonyolítása lesz. Ennek a 
pénzintézetnek a terve — külföldön 
merült föl. Azok a bankok, amelyek 
a hiteltárgyalásokban érdekelve 
voltak, bejelentették, hogy zálogle
veleket nem fogadnak cl, ellenben 
ilyen célú bank felállítását javasol
ták.

Egyelőre még nincs döntés ar
ról, hogy Budapesten, Párizs
ban, Londonban alakul-e meg ez 

a pénzintézet.
Minden attól függ, hogy mit kíván
nak azok a bankok, amelyek az inté
zet felállítása estén hajlandók a 
hitelüzleteket lebonyolítani és a 
szükséges pénzt folyósítani.

Az új pénzintézet felállításáról 
Korányi Frigyes báró párizsi 
magyar követ most folytat ta

nácskozásokat,

amelyek január közepe táján feje
ződnek be. A tárgyalások eredmé
nye még januárban a nemzetgyűlés 
elé kerül. A kormány ugyanis az 
új állami pénzintézet felállítására 
az apropriációs, vagy megajánlás! 
törvényjavaslatban kér a parla
menttől felhatalmazást,

A mezőgazdasági és ipari hitel
kérdésnek ezt. a megoldását pénz
ügyi és közgazdasági körökben ál
talános helyesléssel fogadják.

VÖRHENY
ellen védjük gyermekeinket és mos
suk meg kezüket, arcukat naponta 
többször lysoformos vízben. A lyso- 
form hatásos védelmet nyújt, kelle
mes szagu, használata veszélytelen 

és a bőrt nem támadja meg.

Óvjuk gyermekeinket!

Vegyetek sürgSsen

Rohant sorsjegyet
5009 K Kúxás december 22-én

Meleg, tartós mint m katlan oz lúedl éltéin paplan
Gyártja: Sándor ti.Ferenc, Kammermayer K roly ucca 1 sz. (Közpun iVárosház) Gylr: Ü:IŐi út 31. szám

JavuU az ünnepeh alatt 
a magánforgalom

Az utolsó üzletnap halasztásaiból ki
folyólag- némi érdeklődés még az ünne
pek alatt, is fen maradt, mivel egy-kétér
téknél a koutreminnek a darabok hiánya 
miatt kisebb kellemetlenségei voltak. Kü
lönben újabb üzletkötés már alig fordult 
elő, miután a prompt kötések keresletén 
kívül csakis a legközelebbi üzletnapra 
szóló díjbiztosítási üzletekről volt szó, 
melyekért Georgiánál 6—8000 koronát 
kértek darabtftikint Az osztalék tekinte
tében magasabbra becsült néhány rész
vénynél a helyi spekuláció teljesen tar
tózkodott a kínálattól és az áruhiány 
alapján az irányzatot általában javult- 
nak jelezhetjük. A hadikölcsön és zálog
levelek piacán nem történt változás. 
Kényszerkölcsönkötvényckro azonban ja
vult kurzusokon volt vevő és 55—56 je
gyezhető. Az utolsó néhány tájékoztató 
árfolyam:

Magyar hitel 300—302, Osztrák hitel 
113—115, Alt. takarék 117—119, Ganz 
1965—1975, Georgia 250—252, őstermelő 
203—205, Viktória malom 407—109, 
Nova. 247—250, Lipták 24—25, Mág 
13—14, Cukoripar 1375—1385, Déli 

vasút 59—60.

Kívánatra mintát és utánvételes csomagot kül
dünk. — Megrendeléseket pontosan eszközlünk

Ml nem
sorsjegyet 
fényképet 

ebédet 
zenét 

*K-os kedvezményt 
vagy részletfizetést 
adunk vevőinknek, 

hanem 
szenzációs árakat 

és kiváló 
minőséget!,

n rakőczi-ut n Meg nemfelelő árutbécserélünk.vagy a pénzt visz- 
szaadjuk. Kereskedőknek külön nagybani osztály

74

•se.

os ztá nyalt
Urí divat
Női divat
Kötöttáru 
Szövöttáru
Méteráru
S yemdru
V úszonáru 
Fehérneműéit 
Kalapok
Kezlyük
Ernyők
Botol:
Asztalnemilek
Ágyneműéit stb.

Állandó bopvásár! Állandó borvásáp!

SALGÓ TESVÉREK RT.
Budapest, köbanya, x., állomás ucca 2. szám

Nagy készleteink 6 és úf fehér, kadar, vörös és muskotály fajborokban 
Jé t. vendéglős uraknak — vételkényszer nélkill — megtekintésre és 
megízlelésre rendelkezésre állnak. — Üzemi idő naponta 8—5 óráig

Telefón, József 59—03 Sürgönyeim, SalgóéK Kőbánya



hogy kétszer,

az Ártatlan öz
vegy PREMIERJE 
a késő éjszakába 
nyúlt bele. Éjfél után 
végződött 02 előadás 
és ennek a kőiéi öt- 
órás műsornak nem
csak az volt 02 okú, 

...... ..................  háromszor és négyszer 
ismételték meg a szereplők a sza
maikat, — hanem az is, hogy a szö
veg fárasztóan hosszadalmas. Fá
rasztó a szereplőknek és a közönség
nek is. Szomorú, hogy ezt csak a 
premier után vette észre a Városi 
Színház vezetősége és a kora reg
geltől a késő éjszakáig tartó pró
bák fáradtsága kárba veszett. Épen 
ezért az Ártatlan özvegy prózai szö
vegét a. bemutató után erősen meg- 
kurtították, sőt a második felvonás 
fináléja, is megnyirbálva került a 
második előadás közönsége elé. Ami 
pedig a legfontosabb: az ostoba és 
bosszantó divatrevü sem zavarta 
már a második estén a kitü
nően gördülő pompás operettlibrct- 
tót és a slagerszámokkal telitüzdelt 
muzsikát. A közönség a második 
előadáson kapott igazán jő operett
premiert — amely sikeresebb volt 
elismerésekben és tapsokban, mint 
az első. Lábass Jvai pompásan fór- 
ditotta le operettre Varsányi Irén 
egykori szerepét. Érczköui Lászlón 
pedig sokat kacagott a közönség. 
Ide kell írni, hogy a második elő
adáson Sik Rezső szerepét Pallos 
János vette át.

RÖVID SZÍNHÁZI HtF. Neumanu Dc- 
itso, a Magyar Színház igazgatója, kime
rült idegzete reparálása érdekében né- 

,hány heti tartózkodásra a Riviérára utá
nzóit, a UGYANCSAK 

I10S8ZNÉVEN 
VETTÉK az András- 
sy úti színháztól azt, 
hogy Medgyasszay 
VÜma a karácsony 
első napjának esté
jén egy sanzon ének

lése közben egyszerűen sarkonfor- 
dult és otthagyta a közönséget, né
hány perc múlva a színházat is. En
nek a. szokatlan incidensnek az a 
története, hogy míg Msdnyaszai a 
függöny előtt énekelt, addig a háta 
mögött be akarták distletezm a szín
padot a. következő kis darabra. Ez 
azonban olyan hangosan és kala
pácsütésektől tarhitva történt, hngu 
Medgyaszai nem tudott az idegein 
uralkodni — félbehagyta a sanzon
ját és búcsút, mondott az Andrássy 
u.ti színháznak. Másnap délelőtt 
megjelent a színházban Medgyaszai 
édesanyja, aki összepakolta leánya 
'ruháit es ezzel az ..elhurcolkodása 
befejeződött. Wcrtheimer Elemér a 
szinház igazgatója Ugyanakkor egy 
'rendkívüli udvarias levelet irt a 
művésznőnek, amelyben bocsánatot 
kért a műszaki személyzet hangos
kodásáért, de. egyben szerződése kö
telezettsége betartására is intette a 
művésznőt. Medgyaszal Vilma vá
lasza egy orvosi bizonyítvány volt, 
amely bizonytalan, időre. eMiltja az 
énekléstől. Egyes verziók szerint 
Medgyaszai Vilma egy meglevő 
kabaréba társul vagy önálló kaba
rét null.

Magyar-színház
Henri Klstemaekerssziumfive

' ■ Förditóftá': Biró Lajoa

Főszerepekben

Törzs, Titkos, Csortos
Gombaezögi Ella. Tassy Mária, 
Simon Mária, Tarnay, Dénes. 

Z. Molnán Abonyi, 
Vágó, Rubini

HÉTFŐI NAPLÓ

SZÍNHÁZ
EHem akadt magyar író, 

aki lefordította oolna a 971agyár 
Színháznak a OTannequint 

ÍHarsányi Zsoltot — SJRolnár Ferenc kérte a rioális darab 
fordítására

’í

A Hétföl Napló annaJ< idején 
részletesen beszámolt aiTÓl, hogy 
Bosqzzeí.i Mannequin cimü operettje 
milyen veszedelmesen hasonlít Mol
nár Ferenc Riviérájához és hogy az 
előbbi opeerettet a. Magyar Színház 
szevezte meg előadásra — azzal 
kapcsolatban hogy az uj Molnár 
Ferenc darabot nem sikerült a maga 
számára lekötnie.

A Magyar Színház megkapta a 
francianyelvü szövegkönyvet és 
11 el tat Jenővel akarta, le fordi itatni.

Holtai Jenő nem vállalta a for
dítást, hivatkozva arra, hogy ez 
inkollegiális lenne Molnár Fe

renccel szemben.
Ekkor más Írókhoz fordult Falüdi 
igazgató, de

senki sem vállalkozott a Mnn- 
nequin lefordítására.

Már-már aa volt a helyzet, hogy 
egészen ismeretlen íróval fordiitat
ják le az operettet, mikor

Harsányi Zsolt vállalkozóit a

Cehner-négyes
hét koncertje hat nap alatt 

‘Jizenkétezer ember elölt játszóit naponta Londonban 
a oilág leghíresebb oonósnégyese

Vasárnap reggel érkeztek, meg Angliá
ból, délben már a Wesselényi uccui laká- 
&ukóu próbáltak a világhírű Lehncr-kvar- 
tet tagjai. Ez a szorgalom jellemzi az 
amerikai méretekben dolgozó) Lelincr— 
Sniilovlcs—Tlóili — Hartmannékat. alt '1: 
fáradhatatlanul haladnak azon az utón, 
amit páratlan tehetségük részükre ki
jelölt.

— Kóra ősszel utaztunk el — mondta 
Lehner — Angliába, Glasgow-ha, ahol 
október 5-tól kozdödóleg minden évben 
úgynevezett kamara-hetet, tartanak. Ed
dig az volt a, szokás, hogy minden nap 
más quartett játszott.

Az idén csak bennünket hívtak 
meg. Mi játszottunk minden nap, 

sőt szombat délután is.

öriást sikerünk volt. A Manchester 
Guardian, amely rendkívül konzervatív 
és soha művészek képét nem közölte.

most szakít'>tt a tradíciókkal és egy eru'sz 
oldalon ho^fa a képünket. Bő tudósítá
sokat hozolt koncertjeinkről is.

— Londonban már u második éve 
tartjuk a tizenkétezer személyt befogadó 
Albort-Jiallban — a világ lognugyobb 
koncerttermében —, „a kamaraxena 
fejlődése" cimeu előadásainkat. Októ
berben és uovemberben újra koncertet 
íuitunk, amelynek műsora a XVI. szírzad 
kamarazene ismertetésétől fokozatosan 
a XVII. és XVIII. század kamara
muzsikáját ismertette, Február közepén 
újra visszautazunk, amikor folytatjuk 
ezt. a programot és inára. 4-ikétul végig
járjuk Anglia minden nagyobb városát 
ég résztveezünk az ZnfcumaHonul! Ce- 
lebrlf.i Cowert ünnepségein. Ez min
den városbaji Öt koncertből áll. Az 
elsőn Herczfeld. a másodikon. Fritz 
Kreisler, a harmadikon Pachmaun, a 
negyediken íui, az ötödiken Paderevszky 
vesz részt.

SZÍNIGAZGATÓ a FÜG I fi®" 
GÖNY ELŐTT, ez csak Z 
nálunk ritkaság. Külföl-

?í
döu a bemutatott szerzők
kel karöltve jelennek meg 
a függöny előtt siker ese
tén a boldog igazgatók 

is, de most a Vígszín
házban is megtörtént a csoda. A Piran- 
dcllo premieren Jób Dániel igazgató, 
mint a. darab rendezője, jelent meg életé
ben először a közönség hívó tapsaira a 
függöny előtt. Talán helyettesiteni akar
ta a szerzőt.

«
A BERLINI SOÁLA SZÍNHÁZBAN l»p 

fel egy hónapig ínfűden este Ptusiuszky 
Pepi, az Operaház prímaballerinája. Pia- 
Mnszky Pepi a tegnap esti Oriont ex- 
presrael Berlinbe utazott.

■ w

Biller manikűr-terme
Speciális Eton-, bubi- és baby hajváflás
Hajfestés raindon irnyalatban. fr»n<-in kozmetikai, amerikai arcápoló.

Orvosilag elismert speciális mődszerek! 
uj helyiség Rikócil ttt *»  B«rt,enyi ucca i»rok 
(Bejárai: Berzsenyi ucca 2. szám)

fa 

fa

operett lefordítására, sőt azt be 
is fejezte.

A Hétfőt Napló munkatársa ér
deklődött Harsányt Zsoltnál, hogy 
mi inditoíta. arra, hogy a magyar 
írók egyetemes álláspontját feladja, 
liarsáiiyi Zsolt igy válaszolt.

— Mikor elsöizben kértek 
fordítás ra. természetesen én is 
szautasitot.tani a megbízást, 
későbbi alkalommal azonban 
nár Ferencnek,

fe] a 
visz- 
Egy 

___________ Mol- 
— ---- . megemlítettem a

dolgot, aki a leghatározottan tilta
kozott az ellen, hogy a magyar írók 
ilyen szolidaritása védje meg a. Ri
viérát.

A Riviérának nincs szüksége 
ilyen védelemre — mondta Mol
nár —- cr egyenesen felkéri, 
hogy vállaljam Bosquct Mamié- 

qninjenek fordítását.
Ezek után elvállaltam a. fordítást 

és magyarra ültettem az opere 
Cvranóját: igy hívják tudniillik 
Mannequi n t Pá rízshaii.

operett 
: a

TALÁN SENKI sem ka
pott kedvesebb karácso
nyi ajándékot a színházi 
világban, mint Székely- 
hidy dr. kislánya. A 4 
eves Mariann, a kará
csonyfa alatt egy gyö
nyörű diszkötéses mese- 
amelynek dedicatiója va-könyofít talált,

lósziniíen nagyon büszkévé fogja fenni — 
ha majd egyszer megtanulja, az olvasás 
mesterségét. A könyvben t. i. e- áll:

— A legaranyosabb csöppségnek Ma
riannák a parddfürdöi szép napok emlé
kére. dr. József Ferenc főherceg,

Anna föhercegasszony.

KARDOS ISTVÁN a Függöna mögött 
cimü könyve a könyvpiac szenzációja.

Billerl
^MARIKA

A le$na$yobb viWMKer 
i a Renaissance Szinlítízban

Király Szinház
Minden este 

a legnagyobb sikerű

• Hat szerep keres egy szerzőt. A le
folyt három ünnepi estén három táblás 
ház erősítette meg a Hat szerep keres 
egy szerzőt vígszínházt premierjének ha
talmas sikerét. PirandcUo világhírű szín- 
játéka legközelebb hétfőn, szerdán c« 
csütörtökön kerül ismétlésre.

* Arcok és álarcok, A Vígszínházban 
kedden Holtai Jenő .nagyszerűt 1. Mena*  
zseria. II. Az orvos és u halál. III. Ka
rácsonyi vers kerül színre.

* Gyermekeltíadás újév napján a Víg
színházban. Főieken délután a Vígszín
házban a Kedélyes lovagrendért, Komor 
és IStephanidesz énekes, táncos, vidám 
látványosságát adják a Vígszínházban. 
Olcsó hely árak,

• Fedák Sári vendégjátéka a Fővárosi 
Operctíszinházban. — A Terézia bemu
tatója. Párját ritkító, rendkívüli érdek
lődés előzi meg Strausz Oszkár uj oye- 
ruttjéíick, a TetrrüiánaA*  szerdai bemuta 
tóját. A Fővárosi Operettszínház a világ 
hírű újdonságot a következő parádés m 
renosztásban hozza színre:

Tefeta F<*dák  Sári, Pnulinc herccgv^ 
Honthy Hanna, Lavalcífe próf Tolnay;- 
Andor, Mánucl Ilalmay Tibor, Borghest .. 
herceg Ujváry Lajos, Napóleon Zátony?; 
Kálmán, Barbaremx Szirmay Vilmos.' 
Calyille l’ataky Ferenc, / . . ,iqno:% 
Győző Lajos, Latouche. Buttula Ede, fő i
vet Kardoss József.

A cselekmény .izínhelje az. e ső íclvo 
násbau egy dél franciaországi Hkötová 
ros, azután Párizs.

Az újdonságból a színház non. tarrí 
nyilvános főpróbát.

Minden este
ViS órakor

Lábass Juci
felléptével

Ártatlan
özvegy

a

Városi 
Színházban

Helyárak 6-tól 58 ezer koronáig

40 47-ik előadás

EN SUITE!
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SPORT

Mk&földön
Jlz KSC fttiPácsonyRoi*  egy mérkőzést nyert, 

fiettSt elveszített
71 szombathelyt JZK hibázott Spanyolovszigban

A karácsonyi túrára indult NSC-hez 
őszi szenzációs szereplése után kitűnő 
teljesítményt várt a magyar sportközön- 

I ség. A csapat amelynek teljes csapattal 
sikerült túrára indulnia karácsony első 
napján igazolta is a szerepléséhez fűzött 
reményeket, amennyiben

az SC Mantova ellen 2 :1 arányban 
végződött, félidő után 3 : 2-re nyerte 

meg a mérkőzést.
A gólok közül kettőt Spitz, egyet pedig 

Kertész II. lőtt.
Amennyire biztató volt a fekete-fehéi-ek 

startja, annál sajnálatosabb eredménnyel

Budapest 
boxQlóbamoksáaal
M Spávía 4> az F7 C, O7C, 

a TTC és az JV^»C
1—1 ba 'vnv>ftsÁí$oi nyír-leit

A Magyar ökölvívó Sző-, !só-: rendezc- 
Bében, a BTC Klotilduccai törne.termében, 
majd a régi kéj.\ ••(■hibáz üH-^ermében 
két. nr.p(>. ker -.'l*  I folytak le Budapest 
ökölvívóbajnok ••'•' árun; küzdelmei.

A bajnoki mit ing k'úr.’lilniei pompásak 
voltak és várakozáson felüli kitűnő spor
tot nyújtottak. Ezzel ellentétben a közön
ség részéröl igen gyenge méltánylásban 
részesült a bajnoki verseny. Üres padso
rok előtt, folytak le a küzdelmek.

Nem kis meglepetést keltett, hogy az
NSC fiatal versenyzője: Liltmann Gyula, , 
legyőzte a többszörös bajnok Zeeníba Já 
rost. Vörös I’ál küzdelem nélkül lett baj- j 
nők, miután ellenfele, ErdÖ3 László be- ; 
tegségére való hivatkozással nem állt ki | 
a döntő mérkőzésre.

Részletes eredmény:
Légsúly. Bajnok: Kocsis Antal (FTC). 

2. Adler Zsigmond (III TVE). 3. Kiss 
Gyula (TTC). »««.-.-------------------------------,

Bmtumsülu. Bajnok: Korpás József I végződött a karácsony második napján 
(BTC). 2. Wernor György (in TVE). 3. I lejátszóit mérkőzés.
Hirsch Béla (Spárta).

Pehelysúly. Bajnok: Szobolevszky Són- ■ 
dór (TTC). 2. Hoclunann Miksa (TTC). 8. I 
Tóth Gyula (Spárta).

Köhha űsúZj/. Bajnok: Vörös Pál (Sp).
2. Erdős László (MTK). 3. Balázs István I 
(TTC).

Weltersúly. Bajnok: Schreiber Sándor , 
(Spárta). 2. Kiiltsár József (FTC). 3. Ma- í 
rosi Károly (FTC). i

Középsúly. Bajnok: Siliga Károly 
(Spárta). 2. Osztermann Géza (III TVE).
3. Löb! Gyula (III TVE).

Kisnehézsúly. Bajnok: Littmann Gyula 
(NSC). 2. Zscmba János (TTC). 

. Nehézsúly. Bajnok: Schwartzcr Félix 
(Spárta). 2. Núnay Jenő (Megyei1).

Az NSC második ellenfele a baj
nokságban veretlen Bologna volt, 
amelyből hősies küzdelem után 3:2 
(2:2) arányú vereséget szenvedett.

A Nemzetiek csapata elejétől végig 
méltó ellenfél volt. A vezetést kétszer is 
megszerezte. Sikerült is volna a meccset 
döntetlenül megúszni, azonban Gallovich- 
r.ak a második félidőben elkövetett vé
delmi hibája végzetessé vált és a csapat 
minimális gólkülönbséggel vereséget 
szenvedett.

Vasárnap ismét vereség hírét hozta a

távíró. Az NSC vasárnap
Padova csapatával került össze és 
hasztalan volt a magyar fiuk min
den erőlködése, az együttes gól nél
kül végződött félidő után 2:0-ra ki

kapott
•

Balszerencse üldözte a Szombathelyi 
Athletikai Klubot spanyolországi túrá- 

A csapat a Katalon-kupa győztese:
Terassa ellen 3:5 (1:3) arányú 
súlyos vereséget szenvedett
csapat csak az első félidőben volt

karácsonyt 
nemzetközt 

fégsyortesemények
Az elmúlt hetek kemény hideg időjá

rása lehetővé tette, hogy a Budapesti 
KorcsolyázZ) Egylet nemzetközi pro- 
grammot dolgozzon ki a karácsonyi ün
nepekre. Az egyesület vezetősége le is kö
tött két kitűnő bécsi csapatot: a VAC-ot 
és a Vérein für Bewegungsepielör csapa
tait, hogy v nálunk csak az idén beveze
tett de külföldön régen kultivált korong- 
hokki játékban összemérjék erejüket a 
Budapesti Korcsolyázó Egylet csapatá
val. Az enyhére fordult időjárás csak
nem lehetetlenné tette a nemzetközi pro
gramra lebonyolítását, a BKE kitűnő ve
zetősége azonban a kedvezőtlen idő elle
nére is módot talált a meccsek zavarta
lan lebonyolítására.

Az eredmények a következők:

ján.
a

A
nagyon jó, szünet után a csatársor ki
fulladt és így a spanyolok fölénybe ke
rültek.

A gólok közül Krutzler kettőt, Takács 
pedig egyet lőtt.

A 33FC fiumei szerepléséről lapunk 
zártáig nem jött távirati értesítés. Ke
rülő utón, Zágrábból érkezett híradás 
szerint azonban

a Harmlnchármasok pénteken 4:0 
arányban győztek, szombaton pedig 
3:4 arányban kikaptak a fiumei 

Olymplától.
E híradásunkat természetesen fentar- 

tússai közöljük.

Szombatom
Véréin für Bewegungsspieler—VÁC 1:1 

(0:0)(1:0). A mérkőzés egyenlő erejű ellen
felek játékát mutatta.

Vasárnap/
Véréin für Bewegungsspieler—BKE 1:0 

(0:0) (1:0). A EKE szépen játszott és 
méltó ellenfele volt a kitűnő bécsi együt
tesnek. A bécsiek gólja úgy keletkezett, 
hogy Farkas Mátyás egy labdát beejtett,

BKE—-Wiener Athlctiksport Club 0:0 
A BKE délutánra már belemelegedott a 
játékba és sikerült a mérkőzést döntet
lenné tennie, bár gólhelyzete a magyar
csapatnak is akadt.

•
A karácsonyi ünnepekre kitűzött többi 

jéghokki-mórkőzés elmaradt.

és szép

Pántlika
Uaairii mw

ünnepi

Mary Carr
Siíríá asszan^oic

nagy műsora

felléptével

■ Harry Lledtke .főszereplésével

E» MHong V> tára
Budapest karácsouvj ajándéka

Zsroíifium: 
fi hét csííhEíogó 

Vígjáték 7 fejezetben

H. Betfaaer:
A legszebb asszony

Palace Orion

Ezüst és versenydtjak !
du< vál ztíkban Schtclfor sllsCá ugy-úr 
gyári arban VII, Ka inczy ti. M. Tel. 135-28.

csonyi uszőversenyén
A karácsonyi ünnepek legszebb ese

ménye minden évben a Magyar Úszó 
j Egyesület hagyományos karácsonyi ván- 
1 dordíjas úszóversenye. Az úszósport sze- 
í zonjónak ez a legutolsó -megnyilvánulása 
I és a MUE versenyei mindig híresek vol- 
i tok arról, hogy azokon az összes verseny- 
i zők starthoz álltak és a közönség is a leg- 
i nagyobb érdeklődést tanúsította a ver- 
I seny iránt.
I A MUE szombat esti versenyére a ver- 

senyzők is szokatlanul nagy számban ne- 
1 veztek, a közönség érdeklődése pedig a 
■ maximumra fokozódott. A változatos 
’ programon egyaránt képviselve voltak 
az elsőosztályú, valamint junior és itjú- 

1 sági számok, különös érdeklődés előzte 
I meg a hölgyszámokat, melyeknek részt- 
: vevői legjobb elsőosztályú hölgyúszóink 

■voltak. Nem hiányzottak azonban a tré-
I fás versenyek sem, különösen a ruhában 
való úszás váltott ki hangos derültséget.

. Ez utóbbi úgy folyt le, hogy a groteszk 
i öltözetben starthoz álló versenyzők (ka- 
. bát, mellény, nadrág, ing és kalap vise
lése volt kötelező) ruhában leúsztak 20 

' métert, majd levetkőztek és a hátralevő 
20 métert már úszónadrágban abszolvál- 

: ták.
A MUE rendező-gárdája — élén Füzos- 

1 sóry Zoltán dr.» nyug. kir. táblabíróval 
| — gyorsan, zökkenők nélkül bonyolította 
I le a kitünően sikerült mitiuget.
I Főbb eredmények:
I Hölgy gyorsúszás 100 méter: 1. Sipos

Manci (NSC) 48.5 mp. 2. Kvaszner Vilma 
(MUE) 50 mp. — Jfe/Zii-s.zás I. osztályú 
100 méter: 1. Jung Frigyes (NSC) 1.19 
mp. 2. Barta Károly (NSC) 1.20.2 mp. — 
Hölgy-mellúszás I. osztályú 100 méter: 
1. Korányi Ilonka (NSC) 1.40 mp. 2. Ke- 
resztury Kamilla (FTC). — Hölgy-hát- 
riszás I. osztályú 100 méter: 1. Szőke Kató 
(MUE) 1.89 mp. 2. Sípos Manci (NSC) 1.44 
mp. — Gyorsúszás I. osztályú 60 méter:
1. Gáborfl Antal (NSC) 35.2 -mp. 2. Hóiba 
(III. TVE) 36 mp. 3. Schlenker Antal 
(NSC). — 3-szor 40 méteres I. osztályú 
gyorsúszóstaféta: L III. TVE/a 1.9.02 jnp.
2. NSC 1.10 mp. 3. III TVE/b. — Hátúszás 
I. osztályú 100 méter: 1. Barta Károly' 
(NSC) 1.18.8 mp. 2. Avar Mihály (KISOSz) 
1.19 mp. — 3-szor 40 méteres I. osztályú 
hölgy-gyorsúszóstaféta: 1. NSC (Komá- 
romy—Dénes—Szőke K.) 1.32.6 mp. 2. 
MŰÉ (Kraszner K.—Kraszner V.—Szőke 
K.) 1.35 mp. — 3-szor 40 méteres I. osz
tályú vegyesstaféta: 1. NSC (Jung— 
Barta—Gáborfl) 1(16 mp. 2. IIL TVE 
(Barta—Czelle—Bőnk) 1.16 mp. Benyúlás- 
sal nyerve. — fítíudritazás. 40 méter: 1. 
Kövecses György (MAC) 30 mp. 2. Ho
moun ay Márton (III. TVE) 33 -mp. — 
3-szor 40 méteres I. osztályú hölgy-ve- 
gyesstaféta: 1. NSC 1.42 mp. 2. MUE 
1.42.2 mp; 3. FTC. — Úszás ruhában: 1. 
Dömötörffy László (MUE) 35 mp. 2. Grosz 
(MUE).

A MUE választmányának vándordíját 
az NSO nyerte 18 ponttal a III. TVE 16 
pontja ellen.

X A Tisza István Vívó Club barátságos 
asszódélelöttje. A Tisza István Vívó 
Club pénteken délelőtt barátságos asz- 
szódélelőttre látta vendégül a magyar 
vívósport kitűnőségeit a Santelli-vívó
teremben. A sportszellem fejlesztését 
célzó összejövetelen a többek között a kö
vetkező versenyzők vettek részt: Berty 
László, Krencsoy Géza, Uhlyarik Jenő 
dr., Rády Jenő, Parragh Béla, Misley K&. 
roly dr., Werkner Lajos, Garai János, 
Gombos Sándor, Kovács testvérek, Kóczy 
Aladár és Kalmár István. Az asszódél- 
előttöt kedden megismétlik.

Szerkesztésért felel:
Dr. ELEK HUGÓ.

Kiadja:
A „Hétfő! Lapok" l’jságvállalaí.

Köhögés- «s rekedtségnél

Krünchsn 
víz, ti, paszliila 
Mindenütt topható. Főárakat 

ICfMy I Köves *■  Tftrsal Rt 
ásvanyviznagykeresk. Bpest, 
A^Vaci u. 42. fel. J. 56-05 

és József 151-25

Fntö és eSÉfllöszSnveí ek, matracszQvetek 
nemezei, (psdiftfiScS bevásárlásánál már e vevöközönaég természetszerűnek 
tartja óriási raktárunk megtekintését, ahol meggyőződig mindig cégünk 
versenyképességéröv és olcsó árairól. Magyarország egyik legna

gyobb raktára szőnyegek és kárpitos anyagokban

Kammermayer Károly ucca 8 
(Központi városháza épület)VAGÖ ÉS TÁRSA

1. A navigátort
i  Főszereplő Bús ar Rajion. Burleszte-vii&g*ttrakció  7 felv. Xotro 0oldwyn-film

Nézze meg mosgó^épotthon
Uránia
Capltol

Briliánsokat,
fedbr Inéi "rAgébban vcsjki székely Emil
Király ucca sí. sz, Teréz-templommá szemben

Orion és Palace
új esztendeje .

Betty Com^son legszebb újdonsága

A bűn áBarcában
Adolphe Menjoni

Fárfipillangó
Raiiiüs Paramount attrakciói.

Iiegalkalmisabb kartaonyl ajandik

ár1 hó- és sárcipőhben
▲rak earekben

Férfi sárcipő... — —----------------- — ••
Női Bárcipő----------------- — ... p- —

Gyermek sárcipö — — ------- 10—BO
Női hócipő, amerikai gyártmány 160
Gyermek hócipő.............. — ...1OO -1BO
Wimpasöing hócipő, szőrmével 230
Férfi bőrcipő, rámánvarrott _ — 250
Női börcipö, rámánvarrott...------- 2*®
Gyermek la bőrclpő 120, IbOj 1BOj 210
Teveszőr házlcipö, bőrtalppal... —.
Tornacipők,tornaruhák, svédtorna-szoknyar 
nadrág legolcsóbban Sch8fer» cégnoi

I., Döbrentel tér 4.

Pn«ik4e Titkán,M nsvy •?«!»*<
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A Palace Filmszínház 
premierje SPORT

\ ke*  í-e.i- ■ könnyek estéje volt |< g 
lap a Pulin r l'ilim- iiilm. premierjén. 
Nidm n ( liiipliii. a l 'irst. Kationul hét 
falvuiuiaos burleszkv ígjütékábun még ni 
|cgi»iiv(r»-' hl) bkotokat is kacagásra kény 
s'/XJrili. /. áliHimli híj a XX. század 
MRCrizúeios találmánya az életben ta 
Ián tragikus kon Ilik tusokra vezetne, de 
u, ílliii'u: hihetetlenül iniilaisagoK ko«ii 
plJlcóelókul okoz, hogy végre a megrög
7,01.1 alkoholisták otthonában egy bol , 
dog Inba Hanggal megszűnjön J. álmciut'i | 
férj lenni.

A másik attrakciója a műsornak alm 
boru utáni társadalom drámája, i . 
Vihar. Egy előkelő ka tolta família trngi-[ 
k'Ub MorMill vezet végig a 

■szék játéka, 
árda kapitány.

szerepében, a 
gycrnmkmű \ 

e»lő itnomcnlumai a 
r-zl ■lekben gazdag

Hz MTK legyőzte az fTC-t
Hz NSC 33 FC mérkőzés gólnélküli 

döntetlent hozott — Változatlanul az 
NSC áll az első helyen, második az MlK

MIK-FTC 1:0 — NSC-33 FC 0:0 — Vasas-KRC 5:4 — 
UTE-Törekvis 2:1 — UlTVE-BEKC 2:1

Harmadik osztály.
TLK- BSC 0:0. — MTE—Ganzgyái i 

TE 2:0 (2:0). — l’c-lújhelyi SC—Ke
lenföld 1:0 (0:0). -• Kalaosok Drog i- 
isták 1:0 (l:0>. —• MÁV-Fcr. Vusúias 
1:0 (0:0). — Cipész SC—FTK 2:0. — 
BSE BKSC 3:1 (1:1). — Zuglói SE-i 
Jll kér. MSE 3:2 (3:0). - RAC-Bp. 
Vasútus SC 5:0 (2:0). -- VJ. kér. SC - 
Cumpactor 4:1 (2:1).

Negyedik osztály.
VI kér. FC-EMOSz 0:0. (A lő. perc

ben félbeszakítva.) — KTC—Jutagyái.’ 
4:2 (3:2). — Uránia - Haladás 2:1 ((0:0).
— Színházi MSE—FSC 3:1 (2:0). — KSE
- ESC 3:2 (1:2.) NFC G*TK  1:1 (0:1). 
Diósgyőri u. Cscrkesiz-ucca 8:1 (1:1)

kapusválasztás joga a ilarmincbármaso- 
kat illeti. Az NSC-t mindjárt az első 
percekben veszély fenyegeti. Szene.’.!/ lö
vését azonban Gallovich ügyesen védi. 
Némi Harmincliúrmas-fölény után egy 
elérendőit labdával Spilz kiszökik és lö
vése csak hajszálnyira megy a kifutó 
Zsák kapuja, mellé. A következő percben 
Volentik lövése jut ugyanerre, a sorsra. 
Az NSC csatársora egyik szép támadást 
intézi a másik után, a 33-us védelem 
azonban résen van. SSpilznek egyogész- 
ségies lövéséé eredmény leien komort hoz. 
Weinboi-gcrnck a 16-osról rúgott szabad 
rúgása ismét veszélyes helyzetet teremt 
Zsák kapuja élőt, ezt Zsák : majd Oláh 
tisztázza. Rénuiy fii nak akad most egy 
pompás gólhelyzete, amely azonban a 
kapu mögé megy. Oláhnak a 16-osról 
lőtt szabadrúgása Ujváryt offszájdon ta
lálja.

’ziinet után hullámzó játék, amelynek 
során mindkét, csapatnak adódott alka
lom a meccs megnyerésére. A mérkőzés 
a, második félidőben mindkét részről az 
óvatos és szisztematikus védőjáték jelle
gét veszi fel. Az NSC támadásai akció- 
dúsabbak és sűrűbbek. Zsák gyönyörű 
védése és a 33-as védelem éber játéka 
azoi 1 ha n eredmén vtelenségre kárhoztatja 
a csapatot. A mérkőzés vágó felé a biró 
Pipát, a határhiró megsértése miatt ki
állítja <*«  az NSC még a 9 emberrel ját
szó Harminchárma sokkal szemben sem 
tud eredményi elérni.

I A kettős derbvre csaknem zsúfolásig 
megtellek az KPC-pálya tribünjei. A kö- 

| zönség meleg (akarókkal felszerelve 
a • vonult, ki már a kora déli órákban a, 
' pályára és nagy keletje volt a tribiinö- 

' z't forralt bornak és teá-
X Magyarország ifjúsági boxoiú 

bajnokságai. A .MÁV-gépgyári tiszt
viselőtelep Dolgot a nti nagyerraóben foly
tak le vasárnap délután Magyarország 
ifjúsági boxolóha jnokságának döntő 
mérkőzései. Az ököl vivő bajnokságok kö
zül a TTC ötö, a III. kér. TE kettőt és 
a Spárta AC egyet nyert. A Szúntó-ván- 
dordijat a TTC nyerte. Bajnokok a kö- 
vekezők: Légsuly: Krausz Ödön (TTC), 
Pehelysúly: Benéző, József (TTC)). Wel- 
ersuly; Sokoleszky (TTC). Könnyüsúly: 
Hoffmann József (TTC). Közópsuly: 
Wittenberg Ernő (Spárta). Bantamsuly; 
Wasicsek János (TTC). Kisnohézsuly; 
Fehér György (Ili. kér.) Nehézsúly: Ós- 
termann Gyula (III. kcr.).

X A bajnokság állása. ]. NSC 13 pont. 
2. MTK 12 pont. 3. 33 FC 12 pont. 4. 
Vasas 12 pont. 5. FTC 10 pont. 6. UTE 
10 pont. 7. III. TVE 9 pont. 8. KAC 7 
pont, 9. Törekvés 1 pont. 10. BEAC 1 
pont. 1L VÁC 4 pont. 12. ETC 3 pont,

LÓSPORT

eitkivnlól.b| k„rl' MszoluUH 
na i'.

A pálya már a 3.‘íl-'C NSC mérkőzésre 
megtolt. Érthető érdeklődés kisérte a 
wretlen NSC-nok küzdelmét a második 
helyet, birtokló Ha ríni nchármasokkal és 
a meccs — bár nem tartozott a legszeb
bek közé —, állandó izgalomban tar
totta n közönséget.

A szerencse és a halszerencso küz
delme volt a legnapi ötvennyolcadik 
MTK FTC- mérkőzés.

g? őzedéimesekedett a 
fölött, váratlan, nem 
győzi*  lemhez Juttatva 

az M TK csapatát.
Az ejső félidőben a ferencvárosi csapat 
szinte nyomasztó fölényben volt de hi
hetetlen balszerencse üldözte, 
net után az MTK

Kompiilh n 
sofőr, műn 

kis l.ii'árl 

meg 
film

ii Városi Színház ni fi
al érdemelte ki a közönség 
•sét.

Palace fllmszlnltóz
fWWWfWRWR 77JI Iflll WWW

VIHAR mu.™
Sároftsy Mihály •nielyes fcllépto

Az átmeneti férj

\ szőre nrse 
balszerencse 
megérdemelt

* A Vígszínház jövő hetének irodalmi 
fa mii ve u.é-nyo az ylrcolc és

fifaui ok. vígját ékeiklusá.iuik
MombiUi lösz. Az Összefog
laló ci -dúl egészen eltérő,
remik I’ clekményíi három
bzítidu Első n Ka rácson yi

I n i síi ii .1/ i I réi i, 'Tő i i s
Kende Paula Ját-za- 
Imiid s/. 'replői: //< 
Jenő, ll'iinni Gábor 

Ennek vígjáték-
l. niyi \ il lor konipo- 

in elinti tragi 
hit rom jwzro 

(liléi Éra i-
kőim- Itj 
l«X7.l i k.

IHuihki premierig. hétfőn és kedden az 
Őrlői'1 Játszok. amely vasárnap dél
után v.inrv kerül, mérsékelt boly- 
iiml kai.

• lajv.ii G óbor, //■ Gyula és 1
77., lenó. A H/ombat.i lir -mierig hél-
főn, •'.< rdun • s pőntakin .iz / rii min n -
kel m' úk. kci> • ■.1 és c* ütörlőkön pedig 1
a V nini k< rí 1 sAínrc.

* A 1 (> x ;< re* (>por< t(színház jövő |
hete b. zza H V "mi. .hu obi \ lki<<r ope- [
rőt ki- in k pren iorjvl. ’ ilck'-n kerül
Immii ut. lóra a 1 cányvas ír i s a Myblll i
kumi'' in a ve. A pariitiirn ■
Ml" va legezi b . zem jével, hol |
Vldíun pattogó, bol sz<* itiinoní.'ilis. iné
lábú*. mnjil m •g t a ítél ilngerlő, pajkos i
nóták álhikovi1 ik. 7’c/r< s.v Sári. Ho.dhii ■
Honnn. !'a! na n \ndbr, Hiihnuy Tibor,
1 jrar.'i 1 .a jós melle il E'ntiiosi Ope- 1
1 luiknnk lóforniá. iniudcn uiu 1
VtWe < s óriási szá niu Kegééls/emclyzcl 1
vesz r<* *zt uz el wlúsha i A Mié mi soro
zni osan 1’Og.a bctöltdi lt műsort. A

»Ensem szeress«
llttf.lkcá

Magyar Színházban
I

mig szil
többet támadott, 

mint az I. félidőben — de ekkor is lé-
—■ s 
meg-

az FTO-nél 
sikerült lövésével 
t.

nyögésén kevesebbet 
Molnárnak egy 
nyerte a meccs-

A játék maga nem tartozott azok 
közé amelyet a klaxstikiis jelzővel illet
nénk. Bár a mezőnyben néha igen szép 
akciókat láthattunk, a kapu előtt azon
ban a csatárok elvesztették higgadtsá
gukat, főleg a zöld-fehérek.

.1. első félidő változatos játékkal in
dul, majd az FTC veszi át a játék irá
nyítását S az egész félidőben a helyzet 
ura marad. Pataki. Stccovits, Koviczky 
éles lövései elkerülik az MTK hálójúi, 
mig Sándor három lépésről Kernele ke 
..■be ragja a labdát. Pataki fényesen 
irányítja az FTC tárna dósorát, de sem 
őneki, sem társainak nem sikerül gólt 
lőni. A félidő vége felé a biró .Tényt 
hatalmas ofTszájdról engedi el. aki azon
ban az oldallócnek lövi a labdát.

Stiinel alán Is az FTC támad, az MTK 
csuk szórványos lefutásokkal operál. 
Braun éles lövését Huber fogja, majd 
a 20. percben Sándor az üres kapu mellé 
guritja a labdát. A játék most izgal
masabb lesz; mindkét csapat küzd a 
győztes gólért. Az MTK-nak sikerül is 
a 29. percben:

Molnár tizenhat méteres éles lövése 
a léc alatt ér hálót. (1:0).

A hátralevő időben az PI'C elkeseredet
ten támad, de nem tud kiegyenlíteni.

Az MTK csapata
mint mú.‘ jeleztük —, nem érdemelte 

meg a győzelmet. A kapuban Hemclc 
sok szerencsével védet I, a hátvédek 
közül Kocsis volt a jobbik. A fedezel- 
sorban kitűnő volt. Kiéber, a csatársor
ban időnként Molnár. Opata, Jeny és 
líraitn gyengén játszottak.

Az FTC-bcn
védelem kifogástalan volt, 
brill iáns. A csatársorban 

kiválóim irányított, a többiek 
voltak, de nem eléggé higgadtak

A VÁC gyönge csapata képtelen 
volt legyőzni a lelkesen játszó 

ETC-t.
aA VA.C gólját Itaar lőtte, aki, ha 

csapata javára megítélt tizenegyest ér- 
1 ékesíteni tudta volna, ugy csapata ja
vára dönthette volna el a mérkőzést. A 
VAC-nak egyébként több gólhelyzete 
nem is volt, ezzel szemben az ETC 5—6 
kitűnő 
hinni, amelyekből Papp tizenegyesből 
rúgott 
mérkőzést.

hclyzef.et hagyott kiaknázat-

góljával döntetlenné tette a

2:1 arányban győzte, le a UTTVE a 
BEAC-ot.

Az első félidőben egyenlő erejű el- 
lenrelek küzdelmét láttuk és gólnélküli 
félidő után került fölénybe az óbudai 
csapat és Horváth és 
győzött. A BEAC 
Krhard lőtte.

A balszerencsével 
csapat 5:4 arányú vereséget 

dett a Vasasoktól.
T KAC támadott többet a 

són, de a lendületes csatárjátékot foly
tató Vasas-csatársor rohamainak nem 
tudott ellentállni.

Kenyeres góljával 
egyetlen gólját

kiizilö kispesti 
szenvo-

mérkőző-

a közvetlen 
a fedezetkor 
Pataki 
is jók

A keményen játszó Törekvés méltó 
ellenfele volt az UTE-nek

és hogy mégis 1:2 arányit vereséget 
szenvedett nagy ellenfelétől, az csupán 
helyenként ingadozó védelmének volt 
tulajdonítható. A Törekvés fiatal játé
kosai a nagy küzdelemben mindvégig 
megálltak helyüket.

TitHos Ilona Balázs
nótákat énekel

Csortos Gyulr.
ruggyar n t.'kat énrk> 1

TitHos és Csortos
csárdást táncolnak

Balázs Árpád
legszebb nótái

Sas Náci
isgstebb r>öiaia

Lalla Collins és Edna May
világhírt! angol gOiíők

Sivinov i jauband a Plls-Rtle bél 
Grinxingar (Kamara Schrammll 

Vörös Jancsi clganybandaja 
Kaionnzenikar

küzdelem után döntetlen volt 
fckctc-fchcr csapat találkozása.

•zászló -

Eriin 
a két
A mérkőzés előtt ünnepélye*  

csere volt, lváncsies biró sípjelére n
komplett Nemz tickkel szemben a Krani- 
njerrcl megerősített 33 FC áll fel. A

A második osztály

egyetlen meglepetése a fí.tK 1:6 arányú 
súlyos veresége a Testvériség csapatá
tól. A többi erodmények a következők: 
U11A K - E M TI< 3:0. ETSC-V i 1 ágosság 
3:0. UMTE-UUTSE 1:0.

I

Két nagy magyar siker!
Renalssance Színház Belvárosi Színház

MARIKA
Z á g o n István v i g j A t c k a 

Gaál Franciska 
Somlay Arthur

PÁNTLIKA
F ö Idős Imre vígját é k ti 

Kürti József 
Mészáros Glza
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Budapesti 
ügetövensenyek

A hideg és zord idő' miatt sokkal ke
vesebben voltak kint vasárnap aw ügető’ 
pólyán, mint a múlt héten, A versenye
ket, ha a hó nem esik csütörtökön és 
vasárnap okvetlenül •megtartják. A. nap 
lóversenyében, a Gliickstern-dijban, Baj
nok váratlan vereséget szenvedett doh
ban tói. de ennek Bajnok hajtója, Kai- 
linka az oka, aki nem vette komolyan 
egész utón a versenyt és célegyenesben, 
amikor jönni akart, már késő volt. A 
nap második versenyét, az Árvai-dijal 
Fiú nyerte. Az igazgatóság a verseny 
után Fiú hajlóját, Zwillingert, a ló fel
tűnő formává!tozásai miatt, három mi
liő koronára bünicf.le, azon megjegyzés
sel, hogy ismétlés esetén a hajtási enge 
délye végleg megvonatik és a pályáról 
kitiltatik. Megjegyezzük, hogy Fiú tu
lajdonosának már a lóversenyen is vol
tak nagyon kellemetlen dolgai. A nap 
részletes eredménye a következő: 1. 1. 
Biliét donx (Novak 1% reá.). 2. Bráma 
(1^). 3. Rataplan (4). Fm: Pista, Diplo
más. 10 : 17. 10, 10, olasz 10 : 40. — II. 1. 
Fin (ZwiIlin gór 3 reá). 2. Sokol (2%). 3. 
Worndorf (12). Fm: Jakab. Judás, Vádló, 
Rcseri, Sntyr. 10 :15, 13, 21, 17, oloasz 
10:36. — Hl. l.Kairo (Bonkő 3). 2. 
Shimmy (2>j). 3. Kerülő (4). Fm: Vio- 
lotle, Izgató, Arvalegcny. Lánczos, Samu, 
Szabad junior, Xantom Valentin. 10 : 65, 
25, 24, 35, olasz 10:64. — IV. 1. Jobban 
(Deák 3). 2. Bajnok (4 roá). 3. Peczkás 
(6). Fm: Rézangyal, Pazar, 10 : 58, 20, 12, 
olasz 10 : 56. — V. 1. Zsandár X. (Hau- 
ser 16). 2. U.ioncz (Ikí). 3. Thoumkoba 
(2,'-i). Fm: Mutyi, Jani. Korcsmárosnó, 
Muzsika, Amico, Ábránd II.. Emlék A. 
10 :342, 47. 16, 18, olasz 10 : 36. — VI. 1. 
Rendetlen (Steinitz 1%). 2. Koszkenő (3). 
3. Gabi I) (2 reá). Fm: Tilly, Irma. 10 : 
23, 14, 24, olasz 10 :28.
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