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Uasárnap megíPKeziek a kormányzó kabíneilrodálábút a kegyelmi 
iratok — Általánosabbleliegb lesz az igei karácsonyi amnesztia 

Halvány Lajos káré nem kap kegyelmei
A' karácsonyi ünnepek egyetlen politikai

a kormányzói amnesztia,
amely iránt mindig nagy érdeklődés nyil
vánul meg tekintettel arra, hogy ennek a 
kérdésnek rendszerint politikai vonatkozá
sai' is vannak. Természetesen most is lesz 
amnesztia, amelynek végrehajtásáról külön 
zendelet fog intézkedni. Az amnesztia ren
delet a hivatalos lap december 25-i számá
ban jelenik meg. Politikai körökben az a 
hír terjedt el, hogy

aa Idei karácsonyi amnesztiarendelet 
as elítéltek szélesebb köreire terjed ki.
A Hétfői Napló munkatársa ebben az 

Ügyben magához Pesthg Pál igazságügymi- 
hászterhez fordult felvilágositásért.

PESTHY PÁL

* következőket mondotta a Hétfői Napló 
munkatársának:

— Mint eddig is minden évben, az idei 
karácsonyi ünnepek alkalmából is

__________  - *-------KI -1,— ■mneszuaiHUi rcazcaui n*  mimen «-gy 
része.

Eltérően a rendes évközi kegyelemtől, 
amelyben egyes elítéltek részesülnek, bi
zonyos mértékben

Általánosabb jellegű lesz az amnesztia.
Most természetesen még nem mondhatom 
meg, hogy személy szerint kiket részesít a 
kormányzó ur őfőméltósága kegyelemben, 
mert régi szokás és évekre visszamenő gya
korlat az, hogy a karácsonyi amnesztiá
ban részesített egyének névsorát december 
24-én, tehát a karácsony előtti napon pu
blikáljuk.

Hétfőn délben hozzuk tehát nyilvá
nosságra az amnesztiában részesített 
elítéltek névsorát, de már gondoskodás 
történt arról, hogy az érdekeltek a 
hétfői nap folyamán idejekorán érte
süljenek a kegyelemben részesítésről, 
hogy karácsony estéjét már családjuk 

körében tölthessek.
A Hétfői Napló munkatársa érdeklődött 

aziránt is, hogy
kommunista elítéltekre kltcrjed-e as 

amnesztia?
Pesthy Pál igazságügyminiszter ezeket 
mondotta:

— Mindössze 16 kommunista elitéit van 
még letartóztatásban. Ezeket súlyosabb 
bűncselekmény miatt ítélte el a bíróság, 
valamennyit gyilkosság és rablás miatt súj
tották hosszabb fegyházbüntetéssel. Ezekre

a kommunista elítéltekre az amnesztia 
nem terjed ki.

Érdeklődtünk az emigránsok sorsa iránt 
is. Az emigráció likvidálásának problémá
járól az igazságügyminiszter ugy nyilatko
zott, hogy ez a kérdés tisztára politikum, 
Ami a miniszterelnök jogkörébe tartozik.

Az Igazságügyminiszfériumban,
ahol a karácsonyi amnesztia végrehajtása 
iránt érdeklődtünk, közölték a Hétfői 
Napló munkatársával, hogy

a kabinetirodából már megérkeztek a 
kegyelmi Iratok.

A végrehajtással kapcsolatos összes admi
nisztrációs teendőket vasárnap délelőtt el
végezték, úgyhogy ma, hétfőn délben meg- 
för'^nhetik a publikálás.
l A Hétfői Napló munkatársának teljesen

beavatott helyről szerzett értesülése szerint 
a karácsonyi amnesztiában legnagyobb
részt egyéni elbírálás alapján részesül

nek az elítéltek.
ami azt jelenti, hogy a kormányzói kegye
lem nem a bűncselekmények valamelyik 
kategóriájára, hanem csak egyes elitéltek 
személyére terjed ki, akiket méltánylandó 

A kormány tagjai nyilatkoznak a 
Hétfői Naplónak az ujesztendőben 

megvalósítandó terveikről
Törvényjavaslatok serege zúdul 1929-ben a képviselőházra — 
Korszakalkotó törvényjavaslatok Scitovszky, Pesthy és Vass 

miniszterek jövő évi munkaprogramjában
Miniszterek politikai horoszkópja 1929-re

A Hétfői Napló az ujeszlendö küszöbén meg
szólaltatja a kormány összes tagjait. Azzal a 
kéréssel fordultunk ugyanis az egyes minisz
terekhez: /míyen törvényjavaslatokat óhajtanak 
a jövő évben tető alá hozni. A politikai élei 
rendkívül sivár. A parlamenti tudósítások iránt 
alig mutatkozik némi érdeklődés. A belpolitikai 
csatározások kevés vizet zavarnak. A nagyközön
ség minden figyelmét a gazdasági problémák 
megoldásának előkészítése köti le. A kormány 
megszavaztatta a parlamenti szájkosarat. A 
házszabályok megszigorítását Bethlen miniszter
elnök azzal indokolta meg, hogy takarékos
kodni kell a parlament munkaidejével, mert a 
törvényhozásra a legközelebbi időben nagy fel
adatok várnak. Lássuk tehát: mik ezek a fel
adat okt

A kormány tagjainak nyilatkozatai, amiket 
a Hétfői Napló korúcsonyi száma részére adtak, 
a kővetkezők:

DR. VASS JÓZSEF, 
népjóléti és munkaügyi miniszter:

— Nagy munkaanyagot adok 1929-ben a 
Háznak. Első helyen

a fürdőtörvényt
kell megemlítenem, amely általános érdek
lődésre tart igényt. Mulasztást akarok pó
tolni

az Iparosok és kereskedők öregségi és 
rokkantsági biztosításáról szóló tör

vényjavaslattal,
amelybe azokat a kategóriákat veszem fel, 
amelyek az általános jellegű törvényből ki
maradtak. Készül továbbá

a bányatörvény
is, amely a bányamunkásság helyzetén lesz 
hivatva javítani.

A rokkanttörvény novellája
is szerepel jövő évi programra ómban, amely
nek kiemelkedő tárgya lesz

a szakszervezeti törvény
is. Ez a javaslat tulajdonképpen kiegészítő 
része lesz a gyülekezési jog gyakorlásáról 
szóló bcliigy törvényjavaslatnak.

SZC1TOVSZKY BÉLA, 
belügyminiszter:

__ Tárcámat illetően egyenesen korszak
alkotónak nevezhetem az 1929 i esztendőt 
Egész sereg törvényjavaslattal készülök 
ugyanis a képvisel ház elé lépni Ezek kö
zött első helyen egyszerre kettőt kell meg

körülmények mérlegelése alapján terjesz
tettek föl megkegyelmezés céljából az ál
lamfő elé.

A Hétfői Napló munkatársa érdeklődött 
aziránt is, hogy a kormányzói kegyelem
ben részesített egyének közölt sferepel-e 
Hatvány Lajos báró. Hitelt érdemlő helyről 
azt a választ kaptuk, hogy 

említenem.
Az egyik a vármegyei reform, a másik 

a fővárosi reform.
Mind a kettő korszakos jelentőségű alkotás 
lesz. Készül továbbá

a városok gazdálkodásának ellenőr
zéséről

szóló törvényjavaslatom is. valamint az 
autóközlekcdésről

intézkedő rendészeti törvényjavaslat, amely 
a kereskedelmi miniszter ur autótörvényé
nek lesz a szerves kiegészítő része.

HERMANN MIKSA 
kereskedelmi miniszter:

— A jövő esztendőben több jelentősebb ja
vaslatommal óhajtom a Házat foglalkozlani. 
Ezek közül egyelőre csak néhányat említhetek 
meg, azoknt, amelyeknek a beterjesztéséről dön
tés történt. A legfontosabbak cgyiko

az autótörvény,
amely előreláthatóan nagy érdeklődést fog kel
teni. Ugyancsak készül

az energia gazdaságosabb felhasználásáról 
szóló törvényjavaslat is, továbbá 

nz úttörvény.
Általános figyelemmel fog találkozni

■ kereskedősegédek Jogviszonyainak rende
zéséről szóló törvényjavaslatom

is, amelyben szociális szempontokat érvényesítek. 
WEKERLE SÁNDOR, 

pénzügyminiszter 
föfcladatának nz uj költségvetés elkészíté
sét tartja. Ez hosszabb időn ál fogja a kép- 
viselőházat foglalkoztatni. A költségvetésen 
kivül egy nagy probléma megoldása izgatja 
a pénzügyminisztert és ez. az adózás terén 
tapasztalható anomáliák megszüntetése. A 
pénzügyminiszter foglalkozik az egész rend
szer reformjával, de a reform végrehajtásá
ról intézkedő törvényjavaslatokról még nem 
történt döntés. Egyelőre csak annyi bizonyos, 
hogy

a házodómcntcsség szabályozása 
tárgyában készül egy törvényjavaslat. 

BÚD JÁNOS 
közgazdasági miniszter:

- Az uj évben legközelebbi feladatomnak
a nagy guzdaságl program 

megalkotását tartom,

Hatvány Lajos báró nem részesült am
nesztiában.

Hatvány büntetésének végrehajtását beteg
sége miatt felfüggesztették. A felfüggesztés 
ez év végén jár le, minthogy azonban Hat
vány Lajos báró állapotában javulás nem 
állott be, a felfüggesztést előreláthatóan 
meghosszabbítják.

öt esztendőre szóló nagy koncepciót aka
rok most programba önteni.

Ez a munka eltart néhány hónapig, törvény*  
javaslatok megalkotása és beterjesztése részem
ről még nem esedékes ...

MAYER JÁNOS 
földinlvelést miniszter:

— Két fontosabb törvényjavaslattal szere
pelek a Ház legközelebbi munkarendjén. Air 
egyik

a gazdasági rádiójelenlésekre 
vonatkozik, a másik

■ gazdasági cselédek betegség esetére való 
biztosításáról

szól.
WALKO LAJOS, 
külügyminiszter.

— Behaló tárgyalások vannak folyamatban, 
amelyeknek célja

bizonyos kereskedelmi szerződések elő
készítése 

és nemzetközi egyezmények becikkelyezése, 
E folyamatban tévő tárgyalások eredményé
től függ, hogy milyen javaslatokat terjesztek 
a Ház elé.

CSÁKY KÁROLM GRÓF 
honvédelmi miniszter 

az egyetlen tagja a kormánynak, aki Jelentő
sebb törvényjavaslattal nem szerepel az uj 
esztendő programlisláján.

PESTHY PÁL, 
Igazságügynilnisztcr:

— Az igazságügyi tárca szempontjából st 
legjelentősebb esztendők egyike lesz az 1929. 
év. Három törvényjavaslattal fogok ugyanis 
a képviselőház munkarendjén. Minden három 
javaslat nagy horderejű lesz, sőt keltő közö
lök egyenesen korszakos jelentőségű. Első 
helyen

a sajtótörvény reformját
kell megemlítenem, a másik

a magánjogi kódex.
Ez a két javaslat, ha törvényerőre emelke
dik, ugy korszokot nyit meg a magvar igaz
ságszolgáltatás történeiében. A harmadik ja
vaslatom

a végrehajtási novella
lesz, vagyis a végrehajtási eljárás meggyorsi*  
iását célzó rendelkezések kodifikálása.
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KLEBELSBERG KUNÓ, 
kultuszmlnhzlen

— A jövö esztendőben csak egy nagyobb 
törvényjavaslatom fogja a parlamentet fog
lalkoztatni, ez azonban előreláthatóan na
gyobb érdeklődéssel fog találkozni, min! 
hogyha három más kultuszjavaslallal mén- 
nég a Ház elé. Ez a törvényjavaslat ugyanis

■ nyolcosztályos népiskoláról szól. 
Évtizedes vágyak és kívánságok beteljesü
lése ez a törvényjavaslat és éppen ezért nagy 
örömömre és megelégedésemre szolgál, hogy 
nekem jutott e terv megvalósításának meg
tisztelő feladata.

— Ennek a javaslatomnak a tárgyalását 
megelőzi egyébként

Dréhr Imre államtitkár 
kijelenti, hogy esze ágában sincsen 
lemondani az M.L.Sz. elnökségéről, 
sőt reménykedéssel tekint az újév elé

Sportkörökben hetek óta hire jár, hogy 
dr. Dréhr Imre népjóléti és munkaügyi ál
lamtitkár, aki nemcsak a politikai, hanem a 
sporlvilágban is nagy népszerűségnek ör
vend, — le akar mondani a Magyar Labda
rugó Szövetség elnökségéről. A lemondás 
okát egyesek Dréhr államtitkár elkcdvellcne- 
désében, mások a vezetőségben felmerült ál
lítólagos ellentétekben vélik felfedezni.

A Hétfői Napló munkatársa a karácsonyi 
ünnepek alkalmából felkereste hivatalában 
dr. Dréhr Imre államtitkárt és megkérte, 
nyilatkozzék a lemondásáról terjesztett hí
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a nemzeti közművelődési alapról 
szóló törvényjavaslatom, amely azonban 
aligha fog nagyobb vitát provokálni.

Mlnt e nyilatkozatokból kitűnik, a törvény
javaslatoknak egész serege kerül rövidesen a 
Ház elé Az egyes minisztériumok csak ugy ont
ják a javaslatokat, nagy kérdés azonban, hogy 
le»:-e elég idő valamennyinek a tető alá hoza 
talárafi Sajnos, a bejelentett javaslatok közt ke 
vés a gazdasági jelentőségű. Legnagyobbrészt 

adminisztrációs törvényjavaslatokkal állunk szem, 
ben, amelyek közül nem egy kétségkívül uj 
korszakot nyit meg — a vármegyék és a fö 
város életében. A nagyközönség azonban nem az 
adminisztráció megkönnyítését, hanem a nyo- 
masztó terhek csökkentését várjá az uj eszten
dőben.

rekről és legközelebbi terveiről.
Dr. DRÉHR IMRE 

államtitkár 
következőket mondotta a Hétfői Napló mun
katársának:

— A lemondásomról terjesztett hirek nem 
felelnek meg a valóságnak.

Eszem ágában sincsen lemondani, 
de nincs is okom rá. Két esztendővel ezelőtt 
vállaltam a MLSz elnökségét, mert lát
tam, hogy az amatőr futballsport fennmara
dása veszélyeztetve van az álamatörizmus 
felburjánzása és terjeszkedése miatt.

Azzal a programmal vállaltam az elnök
séget, bogy megcsinálom az amatőr- 
futballsport és a profifutballsport szét

választását.
Arra törekedtem, h jgy megteremtsem a szín
tiszta professzionista sportot — az amatőr
sport megmentése érdekében. Elvem az, hogy 
a professzionizmus, vagyis

a futballsport művelői ugyanolyan mű
vészi munkát végeznek, mint bármilyen 

más miivész.
Ezeknek a művészeknek teljesítőképességét 
és tudását feltétlenül növelni kell a nemzet
közi relációkra való tekintettel — nemzeti 
szempontból.

— A szélválasztás munkáját, amit első fel
adatomnak tűztem ki, befejeztem és

száz százalékig beváltottam azt a pro
gramot, aminek keresztülvitelére vállal

koztam.
Most a legutóbbi közgyűlésen keresztülvittem 
azokat a gyökeres változtatásokat, amiket az 
elmúlt két esztendő tapasztalatai Írtak elő. 
A személyi kérdésekben is megcsináltam a 
reformot és pedig kitűnő sikerrel, mert 
olyan gárda áll mögöttem, amely garancia 
arra, hogy ezt a munkát tökéletesen fejeztem 
be. Egyik társelnököm

TIBOR LAJOS,

aki évtizedek óta vezéregyénisége a magyar 
sportnak, a másik társelnököm

KRAY ISTVÁN BÁRÓ

képviselő társam, aki munkaerejét a legna
gyobb tapintattal és a legnagyobb ügyszere
tettel bocsátotta rendelkezésemre.

— Ugyanezt kell elmondanom

LING AUER ALBIN
képviselőről, aki a professzionista alszövet- 
ségnek az elnöke és

ZSABNÖCZAY JÁNOSBÓL,

• fanatikus, lelkes amatőrvezérről, aki az 
amatőr alszövetség vezetője. Mindketten al
elnök társaim az országos szövetségben.

— Meg kell emlékeznem
KISS TIVADARRÓL

is. aki esztendők óta intézi, mint pénzügy
miniszterem a gazdasági ügyeket, továbbá 

FISCHER MÓR
Máv. főfelügyelőről, külügyminiszteremről. 
Hogy Fischer Mór mennyire jól csinálja a 
külpolitikai vonatkozású dolgokat, csak azt 
a tényt hozom fel bizonyítékul, hogy egyik 
társelnöke a FIFÁ-nak, az európai futball- 
szövétségnek és e címen lovagja lett a fran
cia: becsületrendnek. Szerencsés választás 
volt részemről a szövetségi kapitányi tiszt
ségnek

Dr. FÖLDESSY JÁNOSSAL
történt betöltése, valamint az a megoldás is 
rendkívül kedvező, hogy a legutóbbi közgyű

lésen megszervezett főtitkári állásra meg- 
nvertem

KENYERES ÁRPÁDOT,

aki esztendőkön át töltötte be a régi főtit- 
kari állást.

— Ez a gárda, amellyel én itt büszkén kér
kedem, a legteljesebb biztosítékot nyújtja 
nekem a jövőre. Nem mulaszthatom el, hogy 
ezt az alkalmat is föl ne használjam a sport 
nagy nemzeti jelentőségének kiemelésére. A 
magyar tizenegynek — bárhol szerepel Is —• 
nagyobb propagandisztikus ereje van, akár 
a sajtónak, akár a diplomáciának. Igazolja 
ezt a tételt a római Stadionnak a múlt év
ben történt felavatása, amikor Mussolini a 
magyar csapatot külön kihallgatáson fogadta.

Dréhr Imre államtitkár végül közölte még 
a Hétfői Napló munkatársával, hogy értesü
lése szerint Mussolini Fischer Mórt nagyobb 
olasz rendjellel akarja kitüntetni. Az állam
titkár a MLSz elnöki székében a legna
gyobb reménységekkel és fokozott munka
kedvvel tekint a jövő elé.

*

A népjóléti államtitkár nyilatkozatából ki- 
olvasott optimizmus az országos futballszövet- 
seg válságáról terjesztett híreknek ellentmond. 
Valószínűnek látszik, hogy az MLSz elnöke, 
amikor munkatársunk előtt nyilatkozott, még 
nem volt birtokában

Tibor Lajos társelnök lemondó-Icvelének.
Remélhető, hogy az országos futballszövetség 
elnökének személye ezúttal Is garanciája lesz 
a futballbékének és az MLSz válságát a kará
csonyi ünnepekre már a múlt emlékei közé so
rozhatjuk.

Óriási karácsonyi utas
forgalom a vasutakon

A Máv igazgatósága már napokkal ezelőtt 
felkészült a várható nagy utasforgalom lebo
nyolítására, de az idei forgalom minden vára
kozást felülmúlt. Az összes pályaad varokon 
óriási a tolongás és a vonatok nemcsak a bu
dapesti közönséget szállítják el, de tömegével 
hozzák a Budapestre ránduló külföldieket és 
vidékieket is.

A legnagyobb forgalom a Keleti pályaud
varon van,

ahol a megerősített személyzetnek nagy mun
kát okoz a forgalom sírna lebonyolítása. 77z*n-  
négy forgalmas útvonalra vasárnap különvona
tokat is indítottak.

A nyugati pályaudvaron 
hasonló a helyzet. Itt is több kfllőnvonatot in
dítottak s különösen a debreceni és szegedi 
natok indultak zsúfoltan.

A Déllvaaut 
pályaudvarán ugyancsak megerősített nemély- 
Zetlel bonyolitják le a nagy utasforgalmat Á 
nagyméretű érdeklődést mi sem jellemzi Job
ban, mint az, hogy Siófokra két külőnvonatoi 
/s kellett indítani.

MAGYARORSZÁG OA A 5*  ROTOR ATOA.
VII A í’HOTOTIATOV?

Az autó a közlekedés lényegét változtatta meg, épen ugy, mint a mozi 
és a rádió a színházét, vagy a drótnélküli táviró a hírszolgáltatást. Ugyanígy a

„l’HOTOMATOX«
a fényképezés terén teljesen uj rendszert jelent. A Photomaton felvételei min

den tekintetben uj törvényoit állítják fel a fényképezésnek. A Photomaton 
egyike korunk legzseniálisabb találmányainak, olyan gép, amely mintha ma- 
gosrendü emberi intellektussal dolgozna, 20 másodperc alatt 8 különféle fény
képet készít önről 1.50 pengőért és 8 perc múltán 8 hibátlan képot nyújt át. 
Ezek közül ön a legtökéletesebb felvételt kiválaszthatja és mindjárt nagyításokat 

rendelhet arról. E nagyítások a logmfivfezibb portrék színvonalán állanak. 
Aruk XöO és 5 P között váltakozik darabonként

Ez alacsony ár Következménye, hogy a művészi portré ezentúl nemcsak 
a vagyonos osztály kiváltsága lesz. A Photomaton-portré pillanatok alatt 
készül, megszabadít minket a hosszú és fárasztó beállításoktól, amellett teljes 
mértékben természetes igaz és könnyed.

A Photomaton-gép lehetővé teszi önnek, hogy önmagát akármilyen beállí
tásban felvehesse. Rajta keresztül pl. meggyőződhetik arról, vájjon alkalmaa-e 
külseje a filmhez. Sokan arra is ezúton jöttek rá, hogy arckifojezésükben mennyi 
komikum van. ön komoly és vidám kifejezést ölthet, aszerint, hogy milyen 
célra kellenek a kívánt fényképek. Néhány pengőért hozzátartozóinak olyan 
ajándékot adhat, amely másutt százasokba kerül.

HOGYAN KÉSZÜL EGY PHOTOM ATON-KÉP ?
A Photomaton-gép egy kb. 2 m. hosszú, 60 cm. széles és 1.90 m. magas 

fülkéből áll.
A gépezet 2 részre oszlik, közéltén ülőhely van. Minden egyéb része a gép

nek láthatatlan Ha azokat a burkolatokat, melyok a tulajdonképenl szerkezetet 
clfödik, elvennénk, akkor a gép elülső részében megpillantanánk a fényképező
készülék lencséiét, melynek konstrukciója olyan, hogy 20 másodperc alatt 
automatikusan 8 különféle felvételt készít.

Ezen lencse mögött egy fényérzékeny papírszalag gördül, melyre a külön
féle mozdulatok vetítődnek. Kissé hátrább látjuk azokat a medencéket, melyek 
nz előhívásra szolgálnak. Már most egy végnélkül! láncon keresztül szalad e 

papírcsík az előhívó medencébe, majd állandóan folyó vizen keresztül innen az 
u. n. fixirozó-fürdőbe és végül egy villamos szárító-kályhába, amely a felvétele
ket tökéletes száraz állapotban adja tovább. Ezután egy vágógép 8 képet teszel 
a felvevő papirszalágról és a kabin hátán levő nyíláshoz szállítja, hol a lefény
képezett személy azt átveheti.

Attól a pillanattól kezdve, mikor valaki a fülkében helyet foglal, egészen 
addig, mig a fülke hátán levő nyíláson keresztül kész képeit átveszi, pontosan 
csak 8 perc telik el. A Photomaton által tehát megdől a fényképezés egé«z eddigi 
rendszere, mert nem másodrangu bérletképek készülnek benne, hanem felvevő 
lencséjének és egész szerkezetének finomsága által tökéletes művészi képet

MI TÖRTÉNJÉK A PHOTOMATON KÉPEKKEL?
Mognagyittatjuk őket. Azonban ne gondoljuk, hogy ez a rég! krétarajzok 

stílusában történik. Nem, itt tökéletes művészi nagyításról van szó. Vége 
azoknak az Időknek, mikor oly nehezen határoztuk el, hogy lofónyképcz- 
tcssük magunkat, vagy sem. Vége a hosszú várakozásnak, az unalmas 
ültetéseknek, a természetellenes pózoknak, nincs többé hosszú várakozási idő, 
nm:g megláthatjuk próbalevonatainkat, melyek nem mindig sikerültek, 8 perc 
múlva kezünkben vannak a kész képe’.'.

Ha megtörténik, hogy ezek nem tetszenek, pár perc alatt újakat csinál
tathat. Nézze meg a nngyitógépon keresztül az Ön felvételeit. Meglepi majd a 

képek puhasága és tisztasága. Ugy látja viszont magát, mintha tükörbe nézne, 
igaz és természetes pózban.

Sok százezer adat beszél a Photomaton világsikeréről, ugy Amerikában, 
mint Angliában vagy Párizsban megrohanja a közönség a Photoinaton-készülé- 
keket. Egy készülék naponta több mint tízezer különféle képet állít.elő. ami csak
nem egy félkilométer hosszú papírcsíknak felel meg. Több mint kétezer nagyítás 
az átlageredménye egy Photomnton-üzlct ’ -------4 ---------- 1—
arckép nem csupán olcsóságával, hanem 
meg a világot.

laboratóriumainak. A Photomaton- 
végeredményben szépségével hódítja

2 Photomaton-automatát állítottunk fel áruházunkban.
Pénteken, december 29-én, reggel '[t9 órakor, kezdjük a felvételeket

steos om
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Magyar egyetemi....
halálos nisztolypárbaja 

Bécsijén
Halálos pisztolypárbaj játszódott le az 

elmúlt héten Bécsbcn, amelynek áldozata 
egy magyar egyetemi hallgató lett.

Kaderesz Imre pestkörnyéki földbirtokos 
huszonnégy éves Béla nevű fia, hosszabb idő 
óta folytai Bécsben egyetemi tanulmányo
kat. Az idei szemeszter kezdetén a jómódú 
magyar fiatalember sokat járt együtt egy L. 
Grcte nevű bécsi urilánnyal és köztudomású 
Volt Kaderesz Bélának vonzódása a bécsi 
leány iránt.

Valami ^ismeretlen ok miatt a fiú nemre- 
fiben elhidegült a leánytól, aki ezentúl egy 

van Morousldj nevű orosz egyetemi hall
gató társaságában tartózkodott.

Az elmúlt hét keddi napján Kaderesz Béla 
egyik előkelő bécsi szórakozó helyen 
nagyobb társasággal mulatott és itt ta
lálkozott L. Grétével, aki ekkor is Morous- 
kij társaságában volt. A már kissé ittas 
Kaderesz sértő megjegyzést tett L. Grétére,

Ősember! élet a pesterzsébeti 
„dekkunglakásokban“ ahol 
családok élnek a föld alatt

Bürger Gusztáv házaló feleségével és lovával lakik együtt - 
Aki főtt szalmával táplálkozik — Lakások ahová csak ha- 

soncsuszva lehet bejutni
A pesti nyomornak hírhedt és hű tükrei mel

lett az elmúlt esztendők folyamán Pesterzsébe
ten szinte észrevétlenül egy olyan nyomortelep 
fejlődött ki, amely elképzelhetetlen szörnyű
ségeivel páratlanul áll a nyomornak az azóta 
már kilakoltatott régi lóversenytéri állapotok
kal, téglagyári tömegkvártélyborzalmakkal, 
mindenfajta szükséglakásokkal oly gazdag 
annaleseiben is. A pesterzsébeti jutadombok 
agynevezett „dekkunglakásairől" van szó, ahol 
szinte ösemberi élet folyik.

Pesterzsébet szélén a Petróleumflnomitótól, a 
pesterzsébeti áramfejlesztőtől és a Jutagyártól 
övezve a legutolsó lakóháztól 5—600 méter
nyire mintegy négyzetkilométernyi homok
dombos, buckás földrész terül el. Ezen az úgy
nevezett jutadombon

80—100 család él jórészt földbeásoft üre
gekben.

Innen ' származik a dekkunglakás elnevezés is, 
ugyanis háborúban a lövészárkokban igy „lak
tak" a katonák.

Mikor kísérőnkkel * dombok szélére érke
zünk, nehéz,

penetráns bűz 
esapja meg orrunkat. Látni egyelőre alig lehel 
valamit, a földbeásott lakásokat és azok be
járatát még a helyzettel ismerősöknek is csak 
szorgos kutatás után sikerül megtalálni. Né
hány deszkából összerótt bódészerü alkotmány 
— a „jobb módúak" lakásai — mutatja csak, 
hogy

Itt emberek élnek.
Mindjárt a telep szélén másfél méter hosz- 

szu, két méter széles, egy méternél alig maga
sabb ócska, lyukas, hasadékos pléhlcinezekböl 
összeállított kutyaólszerii ház. A pléhlemezek 
hatalmas folytonossági hiányai földdel, szal
máira! és rongyokkal vannak betömve, hogy a 
„ház" lakóját, Tatár János 65 éves gyárimun- 
munkást a csikorgó hidegtől megvédjék. A 
pléhtákolmány belsejébe csak nagyon össze
görnyedve lehet bejutni — egy személynek.

Mert két ember számára nincs hely.
A lakás padlójára szalma van hintve, ezenkí
vül egy szék képezi a berendezést. Itt csak 
ülve vagy hnnyattfekve lehet tartózkodni.

Tatár János öszhaju, fehérszakállu öregem
ber, tétova, zavaros tekintettel.

— Hat hónapja nem tudok dolgozni — 
mondja. — Nem kapok munkát.

— Mégis, miből él? Mit eszik?
— Krumplit, amit összekoldulok. De ettem 

már főtt szalmát is.

Az állatok hulláját nem takarítják el,

raffrófép* 1mdgw a. t^jcwaR.1
KAPHATÓ: ,
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amit meghallott az orosz egyetemi hallgató 
is. Felpattant helyéről, a magyar társaság 
asztalához ugrott és

inzultáita u magyar flul, 
aki másnap segédei utján elégtételt kért 
tőle. Az orosz egyetemi hallgató is megne
vezte segédeit, akik a

legszigorúbb feltételű pisztoly párbajban 
állapodtak meg: 

harminc lépés távolság öt-öt lépés avance-al.
A párbaj pénteken játszódott le a Práter 

melletl. .4; orosz egyetemi hallgató második 
lövése szive táján érte Káder esz Bélát és a 
magyar egyetemi hallgató a helyszínen

néhány percnyi kínlódás után kiszenve- 
dett

A tragikus kimenetelű párbajról értesí
tették a szerencsétlen magyar flu édesap
ját, aki azonnal Becsbe utazott.

Rongyok lógnak a testén. Lába zsákdara
bokba van göngyölve. Tavasz előtt nem is vál- 
tozhatik a helyzete, mert fantasztikus rongyai
ban nem tud kimozdulni.

Tovább megyünk. A dombok közölt zsebre- 
dugott kézzel Robinson-szerü alakok járkálnak 
ide-oda.

— Kivül melegebb van — mondják
A lakosság a legkülönbözőbb rétegekből rek- 

rutái ódik.
Van Itt napszámos, képzett raonkás, ci
gány, koldus, házaló, soffőr, még tisztviselő 

Ls. De mindannyian munkanélküliek.
R. Mária tisztviselőnő egy hasadékos korhad! 

dcszkabódéban lakott 14 éves gyermekével. A 
bódé falán az ablak helye megvan, de az üveg 
hiányzik. BeSüvit a szék

— Egy éve állás nélkül vagyok — sírja a 
szerencsétlen nö. többet nem is beszél. Minek? 
.4 lakás mindent megmond.

Blascó József soffőr is jobb napokat látott. 
Fiatal feleségével, aki egy-két évvel ezelőtt mint 
műlovarnő működött a pesti cirkuszban Blascó 
mindennap begyalogol Pestre, hátha akad 
munka. Hiúbal

Zakariás György fütősegéd feleségével és 
öt kisgyermekével, — a legidősebb 13, a 
legfiatalabb 3 éves — önásta 2X3 méter 
területű földalatti barlangban húzódik meg. 

Ide csak négykézláb lehet bejutni. Belül rette
netes dohos, penészes fülledt földszag. Zakariás 
teljesen ősemberszerüen néz ki torzonborz ha
jával, borotválallan szakállos arcával és csontig 
lesoványodott testével. A gyerekek majdnem 
meztelenen. Pedig dermesztő a hideg. Télika- 
zátban is fázunk.

Alvás? Négyen az ágyban, hárman az aszta
lon.

A héttagú esalád állandó életveszélyben él. 
Az üreg minden pillanatban összeomolhat és 
maga alá temetheti a szerencsétleneket.

Ami most következik, az szinte hihetetlen. 
Bürger Gusztáv házaló

feleségével és lovával él egy szűk, félig 
földalatti odúban.

A lakás egyik oldalán a földön hintett szalmán 
békésen ropogtatja a takarmányt a ló. Ezt a 
pcnclráns bűzt csak pillanatokig lehet bírni. 
.4 bűzös istállószag összevegyül a föld dohos, 
penészes kigőzölgésével.

Bürger igen érthetően magyarázza meg a 
helyzetet.

— Vidéki házaló vagyok, a lóra szükségem 
van. Ha lakást veszek, nincs pénzem istállóra. 
Ha istállót veszek, nincs pénzem lóra. Ezért 
élünk együtt.

Bürgeréktől nem messze rongyokkal, trágyá
val befödött bárom karó. Az egész sirszcrüen 
hat.

Hasoncsoszva kell bemenni,
belül is csak feküdni lehet a szalmán, 
nincs is a lakásban, amely Zimmermann 
tón tulajdona.

Ez csak egy pár eset. Hasonló körülmények 
között laknak a többiek is.

A dombok között is állandó, nehéz, orrfacsaró 
szag terjeng. Erre is megkapjuk a felvilágosi

izokon a ruhákon, melyek nincsenek gyön-

A feltűnően ízléses és díszes Elida 
kazetták dobozai mint kedves emlékez
tetők megmaradnak akkor is, ha tar
talmuk kifogyott és bármely apróság 
megőrzésére felhasználhatók.
Ezek a csinos kazetták célszerű és ked
ves meglepetések bármily alkalomra.

ELIDA KAZETTÁK
mondja kísérőm — itt indulnak oszlásnak. 
Csatorna nincs, pöcegödrőt csak az ás, aki akar, 
vizet 5—600 méternyiről kell hordani — ha 
egyáltalán lehet kapni

Rengeteg a tuberkulotlkus gyermek.
Nem csoda, hisz a rendszeres tisztálkodás 
lehetetlen, a gyerekek pedig télviz idején hét
számra nem juthatnak levegőre, mert se ruhá
juk, se cipőjük.

Ezért nem tudnak iskolába sem járni. Pedig 
az iskola részéről igen szigorúan veszik a dol
got. Kíméletlenül szabják ki a pénzbüntetéseket

FARSANG 1929..
Ebben a sulyos robotban, amelyet a há

ború utáni emberiségnek végig kell élnie, a 
létfentartás örökös kérdésének kiverekedé
sén, egy állandó kívánság él minden ember
ben: ha már sokai dolgozott, legalább legyen 
egy bizonyos időszak, legyenek bizonyos 
órák, mikor szórakozhasson, mikor pillana
tokra elfelejti a nap sulyos problémáit. Ezt 
a célt szolgálja a farsang és az ezzel össze
kötött szórakozások, mulatságok. Magától 
értetődik, hogy ezeknek a mulatságoknak, 
szórakozásoknak meg vannak a maga köte-1 
lezetlségei oly tekintetben, hogy megfelelően 
ruházkodni kell. A ruhakiválasztás rendsze
rint nagy probléma, főleg azóta, amióta a 
divat eltérvén egységes irányától,

igen sokféle irányban halad.
Ma nincsen szabály színre, vagy vonalra, 
azt lehet mondani, hogy

• mouslln és georgette ruhák 
divatosak, kevés gyöngydisszcl de épp ugy 
hordható a többi gyönggyel díszített ruhák, 
melyek minden esetben azonban

magában a gyöngyükben 
vannak különbözőképpen szinezve.

Egy tényt nyugodtan elmondhatunk, hogy 
estélyi ruhához

minden hölgynek belépőre van szüksége.
Ez a belépő lehet azonban bársonyból, mig 
nagy estélyekre a nagyon sokszínű arany
brokát belépők divatosak, majdnem mindig 
kabátfonnában, nagy bő ujjakkal, de rit
kábban a keppek. Ezek a kabátok rendsze
rint szőrmével, vagy kétfajta rókával diszi- 
’ettek.•sí | eitcK.

I A másik igen érdekes divat újabban, hogy 
— I azokon a ruhákon, melyek nincsenek i-vnn.

.Ajándékul Őlida
'/ nem téveszthet soha:

e szülőkre, ha a gyerek hiányzik. Hanák Ká
roly földmunkásra János nevű fiáért, aki a 
Vörösmarthy-utcái elemibe jár, 10 pengő pénz
büntetést róttak ki, mert János cipőhiány 
miatt nem látogathatta az előadásokul.

Pénzbüntetését később 2 napi fogházra vál
toztatták,

amit Hanák ki is töltött.
És mindezek dacára egyre folyik az „épít

kezés." Cukprládák deszkáiból egyik napról a 
másikra épülnek a „házak", órák alatt készül
nek nz üregek.

Gyarapszik a nyomor . . . őszi László.

győzve, arany, vagy *’fat csipkekendőt hor
danak, háromszög alakban, mely egészen a 
csípőig lejön, mintegy pótolni akarván a 
régen oly divatos tüli, vagy georgettekendő- 
ket.

A cipőkről még meg kell említenem, hogy 
Párizsban mást, mint

selyem cipőt
alig látni, nagyritkán fémcipőt is

Sötétebb ruhához fűslszinü harisnyát hor
danak, mig a világos ruhákhoz meg mindig 
világos, testszinü harisnyákat viselnek, eset
leg tüllszerü szövésből.

Estélyi ruhákhoz kalapot, 
nem hordanak.

Könnyíteni akartam ezzel a rövid 
mólómmal a divatválasztás sulyos 
máin. Nagyjában minden lényegest elmond
tam, ami szép és uj, hogy azonban határo
zottan mi szép, azt már teljesen a höl
gyekre kell bíznom, kik jó Ízlésükkel és vele
született érzésükkel egész biztosan ki tudják 
majd választani az adott irányból a nekik 
legmegfelelőbbet.

Budapest, 1928 karácsony.
Ifj. Holzer Simon.

fejdisztvagy

beszá- 
problé-
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Márkus Miksa 
kitüntetése

X kormányzó ur ö Főméltósága Márkus 
Miksának az újságírás terén szerzett érde
mei elismeréséül a II. osztályú magyar ér
demkeresztel adományozta.

Es a magas kitüntetés osztatlan őrömet 
szerzett nemcsak az újságírók között, de az 
egész országban, mert mindenki tudja és 
érzi, hogy a legmagasabb kéziratnak az a 
kifejezése, hogy Márkul Miksa az „újság
írás terén" szerzett érdemei elismeréséül 
kapta a II. o. érdemrendet, csak hivatalos 
nomenclatura, a valóság az, hogy az ö negy
ven éves kitartó munkássága, amellyel 
Márkus Miksa az „újságírás terén'*  excel- 
lált, mindig az ország egyetemes nagy ér
dekeit szolgálta.

A kitüntetéseknél, az emberek gyarlóságá
ból kifolyólag, mindig felvetik a kérdést, 
hogy vájjon az ünnepelt megérdemelte-e a 
kitüntetést? és mivel szolgált rá?

Márkus Miksa kitüntetése kibírja ezeket 
a kérdéseket is.

Hogy megérdemelte, annak igazolása az az 
örömteljes visszhang, amely egyhangú he
lyesléssel jelentkezik az ország közeli és 
távoli berkeiből egyaránt. Dr.H. L.

— A HÉTFŐI NAPLÓ mnnETÖIHEZ. 
T. hirdető feleink szives elnézését kérjük, 
bogy a karácsonyi ünnepek miatt beállott 
torlódás folytán hirdetéseiket jelen számunk
ba be nem Iktathattuk. A helyszűke miatt 
kimaradt hirdetéseket újévi számunkban 
kürtijük.

— Továbbra Is Igen hideg Idő várható. 
Á Meteorológiai Intézet vasárnap az idő
járásról a kővetkező prognózist adta ki: 
Továbbra is igen hideg és helyenként kö
dös idő várható, itt-ott gyenge havazással.

— Eltemették Csizmazia IIL Józsefet, a 
pestújhelyi rendőrhőst Vasárnap délután 
temették Csizmazia III. József közrendőrt, 
akit pár nappal ezelőtt leteritett egy elfo
gott betörő gyilkos golyója. A Mosonyi- 
utcai rendőrlaktanya udvarán állították fel 
a fekete posztóval bevont katafalkot. A teme
tésen Horthy Miklós kormányzó Scitov
szky Béla belügyminiszterrel képviseltette 
magát. Megjelent Bczegh-Huszágh Miklós 
főkapitány, Andréka Károly főkapitány
helyettes, Blaschnek Hugó tűzoltóparancs
nok, Laky Lajos detektivfönök, Törők Já
nos rendörföparancsnok, az ügyészség ré
széről Boronkay István alelnök, Hipka Fe
renc főpolgármester, valamint a különféle 
hatóságok és rendőrlestületek küldöttjei. 
A ravatal fölött Hudina Béla lelkész mon
dott gyászbeszédet, majd a főkapitány bú
csúztatta el a rendörhöst. A kerepesi te
metőben beszentelték a koporsót és a fő
város által adományozott díszsírhelyen he
lyezték örök nyugalomra Csizmazia III. 
Józsefet, a béke és a rend önfeláldozó kato
náját.

— A hercegprímás ünnepi miséje a rendőr
legénység számára. Serédi Jusztinián bíboros 
hercegprimés vasárnap reggel fényes segédlet
tel ünnepi misét mondott a rendőrlegénység 
számára a Bazilikában. A hercegprímás meg- 
áldoztatta a rendőröket, majd misét mondott. 
A szentmise után m a ga sszárnyal A su beszéd
ben buzdította a rendőröket kötelességtcljesj- 
tésre és hazaszeretetre. A beszéd után a herceg- 
primáe megáldotta a rendőröket, akik tisztelgő 
dlsxmenetbeji vonullak el.

. — A Terézvárosi Társaskör jótékonysági 
Ünnepe. Megható és bensőséges ünnep kereté
ben osztották ki vasárnap délelölt a Terézvárosi 
Társaskör karácsonyi .szerctctadoinányait 45 
szegény gyermeknek. A Terézvárosi Polgári 
Dalárda által előadott Hiszekegy nyitotta meg 
M ünnepséget. Dinich Vidor elnök és Steiner 
György ügyvezető elnök nagyhatású beszéde 
után a kis Steiner Ibolyka alkalmi versben 
köszöntötte a megajándékozott gyermekeket. 
Délután a tatai-utcai elesni iskolában a kör 
angyalföldi csoportja és a Jóbarátok asztal
társasága oszlott ki Hibákat. Dinich Vidor 
ünnepi beszédet mondott és Babitz Gyula kö
szönte meg a Terézvárosi Társaskörnek az an
gyalföldi szegények támogatását. Utána az is
kolai növendékek karácsonyi jeleneteket, ének
számokat adtak elő.

—- Halálozás. Benkő Jenő az Újság igazga
tója, aki hosszú időn keresztül állt az újság- 
csinálás szolgálatában, családjának szentelt jó
ságos életének 58-ik évében agyvérzés követ
keztében hirtelen meghalt. Kedden, 25-én dél
előtt temetik a rákoskeresztúri izr. temető 
halottasházából. Halálát felesége szül. Weiner 
Kamilla és kiterjedt rokonsága gyászolja.

A> UlMtgkladó TImIfImIöIí Nyugdíjintézete 
mélységes fájdalommal jelenti, hogy 

Benkő Jenő
•a „ÚJSÁG" igaignMja a Nyagdljlntéiei Igu- 

gatóiágl tagja.
életének 58. évében rövid szenvedés után el- 
hnnvf.

Temetése f. hó 25-én, kedden d e. 11 órakor 
lesz a rákóskeresituri izr. temető halotlasházá- 
ból.

Emlékét mindenkor kegyelettel fonjuk mrq- 
óri/ni.

— Vasárnap este megérkeztek a kanadai 
magyarok. A kanadai magyarok érkezését 
vasárnap délre jelezték. A pályaudvaron 
várt rájuk Petényi Zsigmond báró is. A 
vendégek azonban csak késő este érkeztek 
Budapestre, mert Svájcban nagy hófúvások 
voltak és vonatjuk lekéste a csatlakozást. A 
kanadai magyarok, akiket a kivándorlókat 
védő iroda helyezett el, magukkal hozták 
ajándékba a kanadai magyar Stockholm te
lepeseinek a zászlóját. A zászlón kivül ma
gyar címerrel ékesített zacskóban a magyar 
telep földjéből hoztak néhány rögöt. A ven
dégek most hazatérnek családjukhoz és uj-1 
év első napjaiban felkeresik a belügy
minisztert.

— Statáriális bírósági tárgyalás Szege
den. Két nappal ezelőtt Szegedi Antal átok
házi gazdálkodó tanyáját felgyújtotta mos
tohaanyja, Szegedi Sándorné. A lakóknak 
csak az utolsó percben sikerült megmene
külni a tüzhalál elöl. A szegedi törvény
szék területén fennálló rögtönbiráskodás 
alapján ma ül össze a statáriális bíróság, 
hogy ítélkezzen a letartóztatott Szegedi 
Sándorné felett.

— Sortüx a kocsmában. A Dembinsxky-u. 34. 
sz. vendéglőben az elmúlt éjszaka Kazur Dezső 
27 éves asztalos összeveszett Varga Illés 42 
éves portással. Az összeszőlalkodás után a ré
szeg Varga hazaiszaladt közeli lakására, ahon
nan megtöltött fegyverrel tért vissza. A korcsmá
ban valóságos sortüzet adott Kazur Dezsőre, 
akit szerencsére a golyók nem találtak. Mielőtt 
még Vargát lefoghatták volna puskatussal tá
madt Kazurra és úgy fejbeverte, hogy agyráz
kódást szenvedett, Kazurt a Rókus kórházba 
szállították. Vargát a rendőrség őrizetbe vette.

IaSINGER VARRÓGÉPEK 
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— Részegen megfojtotta gyermekét. Ba- 
ranya-Pécsről jelentik: Nagy József bara- 
nyaszentlőrinci vasutas szombaton este it
tas állapotban tért haza lakására. Agyában 
reggelre halva találták három éves Jolán 
nevű kislányát, akit — mint a helyszínre 
kiszállott hatósági bizottság megállapította 
— a részeg ember álmában aggonnyomott.

— Megkerült Kalledey ügyvéd ellopott autója. 
A Hétfői Napló megírta, hogy a Nagymező
utcából egy héttel ezelőtt ismeretlen tettes el
lopta Kalledey Jenő dr. ügyvéd Bp 23—568. 
rendszámú C/irys/cr-aulőját. Tegnap éjszaka 
az Aradi-utcában az őrszemes rendőr egy el
hagyatott autóra lett figyelmes, amelyet be- 
szállíttatott a toloncházba, ahol megállapítot
ták, hogy a kocsi Kalledey Jenő ügyvédé. A 
rendőrség tovább keresi az autó tolvaját.

— Halálra égett az ágyban. Bajáról '.J_e*  
lentik: Szombaton este Baján kigyulladt 
Samu Péter bájai kávéházi cigányzenési la
kása. A lakásban bennégett a cigányzenész 
hatvan éves felesége, aki a rendőri bizott
ság megállapítása szerint ittas állapotban 
feküdt le ágyába. Az ágynemű a kályhából 
kipattanó szikrától tüzet fogott és felgyúj
totta az ágyat, amelyben bennégett a mé
lyen alvó asszony.

— Mellbelőtte magát egy 17 éves tanuló. 
Vasárnap reggel a Keleti pályaudvarról egy 
súlyosan sérült 17 éves tanulót szállítottak 
be a Rókus-kórházba. Erdély Árpád szülei
nek Gödöllőn, Erdő-utca 18. szám alatti la
kásán követte el az öngyilkossági kísérletét 
egy Frommer pisztollyal. A különös öngyil
kosság ügyében a gödöllői csendőrség is 
megindította a nyomozást.

— Marton Manó szerkesztő halála. Marton 
Manó, a Nagyváradi Esti Lap főszerkesztője és 
tulajdonosa, a Siesta-szanalóriumban hosszas 
szenvedés után ma reggel ölvennégyéves korá
ban meghalt. Marton régi, ismertnevü munkása 
volt a zsurnalisztikának s halálának hire a 
nngyváradi társadalomban és különösen a ma
gyarság körében mély részvétet keltett. Teme
tése Budapesten lesz.

— Halálozás. Gönczi István, zeneakadémiai 
növendék, özv. Gönczi Gézáné főv. tanítónő fia, 
19 éves korában elhunyt. Ma, hétfőn délben 
fél 12 órakor hántolják el a rákoskeresztúri 
izr. temetőben

V., Arany János-utca 25. szám.
A1 apittatott: 1868. Sürgönyeim: Salgőszén.

Gizella Gőzmalom R.-T.
TELEFON : J 4E1-79.

Budapest, IX., Soroksári uí 16.

— A sütők ma egy órával korábban kezd
hetik meg a munkát. A budapesti sütőmes
terek a székesfőváros tanácsát arra kérték, 
engedje meg, hogy december 24-én, hétfőn 
reggel egy órával korábban kezdhessék a 
munkát. A tanács a sütők kérelmét teljesí
tette és megengedte, hogy a budapesti pé
kek egy órával korábban kezdhessenek 
sütni.

— Aki a legrosszabb helyen lopott Vasárnap 
délelőtt a III. kerületi kapitányságon az egyik 
rendőr észrevette, hogy egy férfi ruhákat cso
magol össze és igy akar átávozni a kapitány
ság épületéből. A rendőr igazoltatta a tolvajt, 
aki Telcher György 45 éves napszámosnak mon
dotta magát. A tolvaj napszámos moslékot 
szállított mindennap a kapitányság környékére. 
Ma délelőtt véletlenül betért a kapitányságra és 
amikor látta, hogv egy rendőrfehlgyelő lakásá
nak ajtaja nyitva van, besurrant a szobába és 
különböző holmikat vett magához. Telchert le 
tartóztatták.

— A Budapesti Levente Egyesületek kará
csonyi ünnepe. Vasárnap délelőtt tartották meg 
a Budapesti Levente Egyesületek a karácsonyi 
ünnepségüket a Nemzeti Tornacsarnokban, ame
lyen több mint kétezer levente jelent meg 
zenekarokkal. A fővárost Purébl Győző tanács
nok képviselte. Megjelent az O. T. T. és a kul 
tuszminisztérium képviselője is. Az ünnepi beszé
dek után 1200 leventét ajándékoztak meg téli
ruhával és könyvekkel.

F. Fodor László regénye: A könyvtárszoba 
titka. F. Fodor László, a Székesfehérvári Friss 
U.iság felelős szerkesztőjének — A könyvtárszoba 
titka — cimü regénye most jelent meg. Az uj 
regény mindvégig érdekes és modern levegő 
hatja át A stájer fővárosból, Grácból indul ki 
a cselekmény, amelyben egy szépséges magyar 
lány őszinte szerelmét tárja elénk az irő. A regé
nyen kivül F. Fodor László három novelláját is 
közli a könyv, amely a Székesfehérvári Friss 
Újság nyomdamüintézetének ízléses kiadásában 
jelent meg és 4 pengős árban ugyanott meg
rendelhető.

— Ax országos társadalombiztosító Intései 
táppénzes betegei figyelmébe! Az Országos 
Társadalombiztosító Intézet központja, valamint 
Gömb-utcai, Pacsirtamező-utcai, pesterzsébeti és 
kispesti ki rendeltségei a karácsonyi ünnepekre 
való tekintettel a folyó hó 25-én és 26-án esedé
kessé váló segélyeket is folyó hó 24-én délelőtt 
fél 8-tói 11 óráig fizetik ki. Uj betegek december 
24-én csak d. e. 8—11 óráig jelentkezhetnek. 
Az ügykezelés egyéb ágaiban d. e. 8—12 óráig 
tart hivatalos órákat az Intézet.

— Esti kereskedelmi szaktanfolyam. Január 
hóban nyitja meg uj tanfolyamát alkalmazottak 
részére a Budapesti Kereskedelmi Akadémia, V., 
Alkotmány-utca 11. szám (Telefon: 205—47.), 
amelyre a beiratások már megkezdődtek. Tan
tárgyak: könyvvitel, számtan, levelezés stb. A 
tanórák este fél 7—fél 9-ig tartatnak, hetenként 
négyszer. A tanfolyam 5 hónapos, amelynek vé
geztével a sikeresen vizsgázó hallgatók vég
bizonyítványt nyernek. Hallgatók csak. korlátolt 
számban:, vétetnek' fel. Nyomtatott 

„az intézet kapusánál kapható. ...^
— A Nemzetközi Gépkereskedelmi Bt. .folyó 

hó 17-én tartotta meg az Angol-Magyar Bank 
üléstermében Fleissig Sándor elnöklete alatt első 
rendes közgyűlését, mely az „A“ és „B“ sorozatú 
elsőbbségi részvények osztalékát az alapszabály
szerű. 7%, illetve 7 is fél %-ban, a törzsrészvé
nyek osztalékát pedig darabonként 6 pengőben 
(72%) állapitolta meg Az osztalék folyó hő 
18-ától. kezdödöleg Budapesten, az Angol-Magyar 
Bank pénztáránál és több külföldi szelvénybe- 
váltó. helyen fog kifizettetni. A közgyűlés fel
hatalmazta az igazgatóságot arra, hogy a törzs
részvénytőket 60.000 darab, egyenként 50.— P. 
n. é. uj részvény kibocsátása utján 7,000.000.— 
pengőről 10,000.000.— pengőre, továbbá, hogy 
az „A“ sorozatú 7%-os és a „B“ sorozatú 7 és 
félszázalékos elsőbbségi részvénytőkét egyenként 
50.000 angol font, összesen tehát 100.000 angol 
font n. é. uj részvény kibocsátása utján 500.000 
angol fontra emelje fel és a részvénykibocsátás 
időpontjának, valamint az alaptökeemelés egyéb 
részletes feltételeinek megállapítását is az igazga
tóságra bízta. A közgyűlés Dr. Gally Kálmán 
földmivclésiigyi h. államtitkárt, gróf Károlyi 
Viktor nagybirtokost és Szinyei-Merse István 
ny. főispánt az igagatőságba, ifj., vitéz nagybá
nyai Horthy Miklóst, az Angol-Magyar Bank al
igazgatóját pedig a feliigyelöbizoltságba uj tagok
ként beválasztotta.

— Nyolcezer pengőt sikkasztott a Semlcr-cég 
ügynöke cimü hírünkkel kapcsolatban a Sem- 
ler-cég közli, hogy ügynöke csak 2500 pengőt 
sikkasztott és hozzátartozói megtérítették a 
kárt.

Pop-Csicsó István 
a román kamara elnöke

Bukarest, december 23.
Á kamara befejezte a mandátumok iga

zolását.
Pop-Csicsó Istvánt a kamara elnökévé, 

Bratu tanárt pedig a szenátus elnökévé 
választották. A kormány beterjesztette a 
költségvetést. A parlamentnek 
karácsonyi szünete lesz, utána 
a költségvetés tárgyalását.

kétnapos 
megkezdik,

— Élesre fent késsel támadt 
Németh Ignác ötvennégyéves 
vasárnap este Kispesten a T „o„__ ___
körút 25. szám alatti lakásán karácsonyfa
díszítés közben feleségével összeszólal ko
pott. Az asszony, aki éppen konyhakést éle
sített, az összeszólalkozás hevében az 
élesre fent késsel férjére támadt és annak 
alsó ajkát átmetszette. Német Ignácot a 
mentők életveszélyes állapotban a Szent 
István-kórházba szállították. Az asszonyt 
előállították a kispesti rendőrkapitányságra 
és letartóztatták.

a férjére, 
géplakatos 

Nagy Lajos-

— A csodák szigete. Palásthg Marcellnck az 
ismert Írónak, a karácsonyi könyvpiacon meg
jelent kalandos ifjúsági regénye, egy díszes ki
állítású és értékes könyv, viseli ezt a címet. If
júsági könyv ez ,de abból az igazi fajtából; 
amelynek művészi megírása és érdekfeszitő 
meséje teljesen lebilincseli a felnőtt olvasó ér*  
deklődését is.

— Felhívjuk a közönség ügyeimét ■ 
Gsehwlndt-félc rt.-nak lapunkban közzétett hir
detésére, mely vállalatnak elsőrendű likőr- és 
konzervgvártmányai minden csemege- és fű
szerkereskedésben kaphatók.

— Érettségizett zsebtolvajt fogtak a villamo
son. Vasárnap reggel a Rákóczi-uton haladó 
egyik zsúfolt villamoson zsebtolvajlás történt 
Egy hölgy rediküljéből lopták ki a pénztárcát 
és abban a pillanatban egy fiatalember ugrott 
le a robogó villamosról. Nyomban üldözőbe 
vették cs amikor elfogták, megtalálták nála a 
pénztárcát. Az őrszemes rendőr a fiatalem
bert bekísérte a főkapitányságra, ahol megálla
pították, hogy Fodor Imre 32 éves magántiszt
viselővel azonos. Fodor, akinek kereskedelmi 
érettségije is van, két évvel ezeelőtt elvesztette 
állását s azóta mindjobban elzüllött és az utóbbi 
időben lopásból és zsebmetszésből tartotta fenn 
magát. Fodort a rendőrségen letartóztatták.

— A gyulai rendőrség letartóztatott egy an
gyalcsináló asszonyt A gyulai rendőrség vasár
nap délután előzetes letartóztatásba helyezte a 
Kossuth-iéren lakó Diószegi Lászlónál, akt 
ellen az a gyanú merült fel, hogy tiltott mű
tét következtében halálát okozta Ficsere Gyu- 

'lánénak. A nyomozás során kiderült, hogy 
Diószegivé hivatásszerűen foglalkozott angyal
csinálással és néhány nappal ezelőtt Ficscrénén 
tényleg tiltott műtétet hajtott végre, minek kö
vetkeztében a szerencsétlen asszony szombat 
délután meghalt. Diószegi Lászlót — akiről 
megállapították, hogy hasonló bűncselekmény 
miatt már több ízben volt büntetve — átkisér- 
ték az ügyészség fogházába.

— Megjelent a Külügyi Szemle. A Külügyi 
Társaság kiadásában most hagyta el a sajtót a 
Külügyi Szemle cimü folyóirnt rendkívüli gaz
dag és bő tartalommal, 180 oldalas terjedelem
ben.

— Férfi, nő és gyermek ma már egyaránt 
tisztában vannak a bőrápolás fontosságával. Rég 
elmúlt az az idő, mikor a kozmetikát a nő ki
váltságának tekintettük. Azóta mór tudjuk, hogy 
szépség és ápoltság egyet jelentenek ésmindkel- 
tönek alapfeltétele a tisztaság. Az Elida Favorit
szappan csodás tisztitó ereje mellett egy arc
krém enyheségével és finomságával rendelkezik. 
Már a gyermek számára is üdvös hatású, mert 
megóvja arcát sokféle káros behatásoktól. De 
áldás a modern borotváltarcu férfiakra is, mert 
a gyakori borotválás következtében érzkenhyé 
vált bőrt megpuhitja. Az asszonyok pedig jól 
tudják, hogy tiszta, üde arcbőrük titka az Elida 
Favorit-szappan.

— A sikkasztó csorvásl Jegyző bflnperének 
a főtárgyalása. A gyulai büntetőlörvényszék 
Sós-tanácsa január 14-én kezdi meg annak a 
nagyarányú bünpernek a főtárgyalóját, amely
nek középpontjában Achim Mihály adóügyi 
jegyző áll, aki — a vádirat szerint — ez év 
nyarán a csorvásl adóügyi hivatalból több mint 
ötvenezer pengőt sikkasztott el. A bíróság te
kintettel arra, hogy több mint kétszáznyolcvan 
tanút kell kihallgatni, a tárgyalást a csorvásl 
községházán tartja meg.

Dr. KAID ACSYszakorvos 
rendel KM óh 7-S-ig 

Vili- Jóaaet-körut >. az. férílés női betegeknek

Szakorvosi rendelő vér- nenvbefe- 
gck részére. tZütl t>l- 
MrUJ!-0ftM. Rendelés 
egész nap. RSF.Oc. 1-1 ISI 
l.em 1 RókuM'l szemben
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Difteritisz járvány miatt 
zár alá vették a Vilma 

királynő-uti fiúárvaházát
A pesti izraelita hitközség Vilma királyné

úti fiúárvaházában nevelt árvagyerekek 
hozzátartozói körében két héttel ezelőtt 
nagy riadalmat keltett az az intézkedés, 
hogy a Vll. kerületi tisztiorvosi hivatal az 
intézetet zár alá vette, mert a gyerekek kö
zött több difleriás megbetegedés történt. Az 
árvaházban százötven gyermek lakik és ter
mészetesen tartani lehetett attól, hogy eset
leg a többi gyermek is infic.iálódik. vagy a 
látogatók révén tovább terjesztik a beteg
séget.

Néhány nappal ezelőtt már ugy látszott, 
hogy elmúlt a veszély az iritézet fölött és az 
árvaházat ismét föloldhalják a zár alól, ami
kor ismét

diftcritlsz-tUnetck között megbetegedett 
két gyermek.

A tisztiorvosi hivatal a betegeket a kórházba 

Egy fiatal lány kálváriája 
a toloncháztól az eljegyzésig 
és vissza-a megsemmisülésig

Ez a furcsa eset itt Pesten történt. Ha 
neon volna róla hivatalos akta, talán el sem 
volna hihető, annyira túlnő a mindennapi 
esetek határain. Pedig megtörtént. Szenvedő 
szereplője, akit teljesen megviselt meghur
coltatása, felzaklatott idegeivel egyelőre nem 
tudja mitévő legyen. Kitől kérje számon, 
hogy megbélyegezték és ezzel elvették még 
a lehetőségét is annai, bogy ebben az élet
ben valaha is boldog legyen. A történet meg
rázó, mert ami megtörtémt G. M.-mel, az 
minden fiatal lánnyal megeshetik.

*
A szenvedő bőse ennek a történetnek G. M. 

25 éves leány. Apja vasutas, áld szerény fizeté
séből nehezen tartja el soktagu esaládját. Ilyen 
körülmények között képzelhető a család öröme, 
amikor három évvel ezelőtt, az akkoriban 20 éves 
G. M. állást kapott. Házvezetőnő lett egy öz
vegy embernél, akinek gyermekeiről is kellett 
gondoskodnia. A fiatal leány boldogan vállalta 
el uj foglalkozását, mert édesanyja elhalálozása 
után a szülei bájthoz került mostoha anya és a 
leány között állandóan napirenden voltak a 
kisebb-nagyobb félreértések. Három esztendeig 
volt egy állásban G. M. Három év után felmond
ták állását, mert az özvegyember föladta ház
tartását. G. M. nem ment vissza a szülői házba,
hanem nagynénjéhez, az Egressi-utcába költö
zött. Nyomban állás után nézett, de hiába... 
Négy héten keresztül bújta a lapok hirdetéseit 
eredménytelenül. Állási nem kapott

Pontosan szeptember 6-án történt. G. M.-el 
két férfi kereste.

— Államrendőrségi detektívek vagyunk — 
mondották. Kezükben egy iratot tartottak. Ké
sőbb kiderült, hogy az irás egy

névtelen levél
és arról szólt, hogy G. M., akinek nines foglal
kozása, mégis nagyszerűen öltözködik, tehát 
egészen bizonyos, hogy

erkölcstelen életet éL
Még fel sem ócsadbatott az első meglepetéstől 

a megrémült leány, máris közrefogták a detek
tívek és bevitték az erkőlcsrendésteti kapitány
ságra. Szégyenkezve várta a további fejlemé
nyeket Hiába volt minden tiltakozása, rendőr
orvosi vizsgálat következett. A tüzetes orvosi 
vizsgálat

eredménytelenül végződött
G. M. abban a boldog hitben, hogy ezután a 

meghurcoltatás után szabad lesz, boldogan ké
szülődött, hogy a nem nagyon barátságos köz
épületből távozzék. Ujahb meglepetés érte. 
Tolonokocsi állt elő és egynéhány nőve együtt 
G. M.-et is

átszállították a toloncházba.
A kétségbeesett leány egy rendőrtiszt elé ke-

lla Keressen lel
mindaddig, mig megbízhatóságunk felől 
nem érdeklődött ismerőseinél, akik 
nálunk már vásároltak.

A legközelebbi hetekben üzlethelyi
ségünket egész szűk keretekre építjük 
le és a még mindig túlzsúfolt raktárun-; 
kát helyezőké miatt csökkentettünk kell. I 
Használja ki ezt az alkalmat, mert árain-' 
kát a legmirimállsabbra redukáltuk, i

KELETI SZÓ X VEGEK.
ANTIK BÚTOROK, 

VITRIN-MÚTÁRG VAK 
mig a készlet tart, - olcsóbban mint 
bárhol — kaphatók.

Gépszőnyeg- osztályunk at 

végleg feloszlatjuk. 

Misi ÜL 2HKSÍ55;
Hatalmas nagy üzlethelyiségünket 

több helyiségre felosztjuk, egyeseket 
azokból bérbe adunk. — Reflektánsok 
kívánságait az átépítés előtt tekintetbe 
vesszük.

szállíttatta és ennek természetes következ
ményeként

a zárlatot továbbra is fentartotta.
Szigorúan megtiltották a látogatók fogadé 

sát és a gyerekeket karácsonyi szünetre 
sem engedték haza.

Beszéltünk ez ügyben Csordás Elemér dr. 
tiszti főorvossal és ezt anniu is inkább 
szükségesnek tartottuk, mert az a hir terjedt 
el, hogy az idén nagyobb méretű difteritisz- 
megbetegedések fordultak elő a fővárosban. 
Érdeklődésünkre a főorvos kijelentette, hogy 
a betiltás iránt a VII. kerület tisztiorvosa 
intézkedett, de megnyugtathatja a közönsé
get, hogy a statisztikai adatok szerint sem 
difteritisz, sem másféle járványos betegség 
az idén nem fordult elő nagyobb számban 
a fővárosban, mint más években.

rült. Egymásután pattogott a gyors kérdés:
— Miért csavarog!
— Miért nincs állása!
— Persze scigemharishya, manikűrözött 

köröm. Az ilyen nem is akar dolgozni.
Hiába volt minden tiltakozás, hogy négy hét 

alatt sem sikerült állást szereznie. G. M. felett 
kimondották az Ítéletet. Tizenöt nap csavargásért 
Most már ősszeroppant G. M.

Toporzckolt, tőrt-zuzott
Ennek aztán meg volt az eredménye: két nap 
szigorított zárkát kapott Külön. Szeptember 
22-én hagyta el a toloncházaL A tizenölnapi bün
tetése alatt végig ment ugyanazokon a tortúrá
kon, amelyen minden toloncházas keresztül 
megy. Újlenyomatot vettek róla és neve beke
rült a bűnügyi nyilvántartóba.

*
A kiállatt izgalmak nem múltak el nyom

talanul. G. M. napokon keresztül idegbetegen 
feküdt nagynénje lakását.

De az idő a legjobb gyógyszere minden 
lelkifájdalomnak. A meghurcolt leány is Las
san felépült, újra állást kapott és most már 
csak az vígasztallá, hogy szégyenét senki 
meg ne tudja.

Különösen egytől félt.
Egy jómódú fiatalember érdeklődött a szór

érdeklődés kíséri az uj angol 
gyártmányú 

Duophone 
tűrhetetlen (jraninphonlemezcinket, 
a zenabarátok körében, úgyhogy a 

Duophone 
gyár első küldeménye napok alatt 

elfogyott
A

Duophone 
tű rhe telIen fúnclemezek 
páratlan sikert arattak, aki még 

nem hallotta a

Duophone 
törhetetlen lemezeinket, 

keresse fel

Bramoplion-salonunkat, 
ahol a legkiválóbb gramofonokban 

is gyönyörködhet.

IV., Kítíyó ucca 2.

galmas és szerény leány iránt és csakhamar 
megkérte a kezét. Kitűzték az esküvő napját 
is és ezzel újabb tragédia zudult az ártat
lanul meghurcolt G. M. fejére. Mig az es
küvő előtt a vőlegény útlevelei akart vállárig 
bogy külföldre utazzék feleségével nász
úira. Az utlevélszerzésnél aztán

mindent megtudott a vőlegény 
és erre levélben értesítette menyasszonyát, 
hogy az esküvőből nem lesz semmi.

*
Ez volt a kegyelemdöfés. Újabb idegizgalinak. 

G. M. összeroppant. Idegei felmondták a szolgá
latot Szegény beteg lelkének nem hoz a ka
rácsony seni enyhülést. Nyugtalan lelke ke
res. .. egyre keres megnyugvást.

*
A hivatalban meg rárótták az ügyiratra a 

hivatalos számol: 12622/928. fk. Hl. Csak 
egy számot, mely könnyből és fájdalomból 
született...

Á
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Fórj a ;nas Karácsonyi Két asszonyt leszúrt egy dühöngő lovász
vásár vasárnap a pesti 

üzletekben
A kízínsíg elve: prakiliussán

Vasárnap délelőtt végiglátogattuk az üzle- 
leket és megkérdezi ük. hogv az idén valóra 
váltak-e a karácsonvj vájárral ka|>csolutb:in 
tú| Iáit kedvező várakozónak.

A közönséget a vásárlásoknál ugylátszik 
most már teljesen

■ praktikusáig elve
vezérli, mert n legmegelégedeflebb válnszoknt 
■ kötött szövöttáru üzletek részéről knptnk. 
amelyekben különösen sok jim pert, kötött 
mellényeket, szvetlcrekcl. meleg gvnpju haris
nyái adtnk el. A nőt divatárusok forgalma is 
emelkedő tendenciát mutatóit az elmúlt évi 
forgalommal szemben, amit ugy magyaráznak 
meg a kereskedők, hogy a hölgyeknek sokszor 
élalakitott ruhái már nem bírnak ki még egy 
„njitátt". Ezzel szemben a férfidivatán: üzle
tek tulajdonosai nem várnak nagy forgalmat a 
karácsonytól. Az ő közönségük már a tél beáll
tával beszerezte azokat a cikkeket, melyre ége
tően szüksége volt.

Most már csak jórészt hölgyek vásárolnak, 
férfidivat üzletekben is — néhány nyakken
dőt, sálat, zsebkendőt. A clnőiizlctekbcn állan
dóan nagy közönség tartózkodik, 
cipő fogy el, de jórészt

as olcsóhhakaf veszik, 
azzal ar elvvel hogy csak a telet 
aportártibázak látogatottsága az idei 
vásár alkalmával kulminált. Rengeteg skit és 
ródlil adtok cl n téli sportok hódolóinak.

Az ékszerüzletekben a közönség az olcsóbb 
escrscbecsékel vósároljn. dr azt igen nagy mér
tékben. Nem panaszkodhatnak

a drógérla, parfüméria cikkek
árusítói sem. bár itt is jórészt csak olcsóbb 
dolgok iráni mutatkozik érdeklődés. A kará- 
esonvfndhzek és az ehhez szükséges cukorkák 
temérdek mennyiségben fogynak el,

a Játékáru Üzletek
forgalma is meghnladjn n mull év karácsonyi 
bevételi. Az élelmiszerüzletek nz ünnep előíti 
napra, hétfőre várják a vásárlás kuhnin' <<'Jót.

A kereskedők általában meg vannak elégedve 
a karáctonyi vá»ár eredményével és remélik, 
hogy a tendencia egészen újévig fog tartani.

az . „ . .
Hangi Zsófin szövőnő,aki közös háztartásban 
él Bodnárral. Néhány lépésnyire követte őt a 
lov á szín est er.

kezében hatalmas véres konyhakéssel.
Hangi Zsófia kiszaladt a házból és a SrŐnvi- j mestert. A súlyosan megsérült Danyi Z'óflál és 
utca 10 szám aluli Inkó barátnőjéhez Nagy' Nagy Andrásnét a mentők n Rókus-kórházba 
Andr. silóhoz menekült Néhány pillanat múlva 'száUitották. Bodnár Jenőt bevitték a főknpi- 
l<le is követte őt Bodnár, akit azonban nem I lányságra, ahol letartóztatták.

Igen sok

<•

A

ÉKSZERÉSZEK

TELEFON: AUT. 8S0-33.

kibír fa. A 
karácsonyi

TELEFON:
AUTOMATA 30108, 210-XX

Leszállított Karácsonyi csillár árán
* lAngu masszív KronzC2lll0r, kom
plett - p
l lAngu maw.lv t>pe**rC8f1?ar. kom
plett. InkAnhnn felszedve 60.— F 

ílAd ócikkek!
„METEOR RT.* 

t'odmanlczKy u. 21 (Térés körút e.) 
Fiók- VAmiiAz kftnil 11

ornai választón, untaira tárám 
Holnap nvltvnl

jSSSgSH

LdtoJfcáiEaSi

BRAUN

Családi civódás - két sebesülttel
Szombaton este ■ Szőnyi-ulca 11 számú ház engedtek be a lakásba.

lakói hangos veszekedésre lellek figyelmesek. I A hatalmas termetű ember bedöntötte a la- 
Bodnár Jenő lovászmester lakásából hallnlszotl |kás bezárt ajtóját. Amikor belépett szembeke- 
ki a kiáltozás. A kővetkező pereben felpattant | i tilt Nagy Andrásnéval, aki el akarta állni az 
-- ajtó és véresen támnlygoll ki a lakásból uljút a dühöngő embernek. Bodnár erre

l három késiszurást ejtett Nagy Andráanén,
akinek segély ki állnzásalra végül is a házbeliek 

Iberohanlak a lakásba és nagynehezen megfé
kezték a késével állandóan hedonószó lovász-

BUDAPEST
V., BÁLVÁNY UCCA 7. SZÁM

FABANK R.-T
Bi'DAPEST.V., NÁBOB-UTCA 31

MAGYAR KERESKEDELMI HITELBANK
SCHOPPER J. G. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

BUDAPEST, IV. KERÜLET, PIARISTA-UTCA 12. SZ.

A kormányzó kitün ette 
ízokodl Elek kázrendfirt, a margit

szigeti életmentőt
A kerepesl-temetö haloltnsházában felravata

lozva fekszik Ctizmazia III. József rendőr, akit 
egy elfogott betörő gyilkos golyója terített le. 
A kőleíességteljesités mártírjának tragédiája 
eleveníti fel egy másik rendőrhős, Szokódl 
Elek esetét, aki élete kockáztatásával menteit 
meg a biztos haláltól egy kis gyermeket.

Még a nyáron történt, a margitszigeti lovat*  
játékok alkalmával, bogy egy kisgyermekei a 
pályára sodort a tömeg. Ugyanekkor győri 
vág tat átutal közeledett arra lován egy arizzto- 
krata hölgy. A pálya közönsége megdöbbenve 
látta, hogy a kisgyermek a vágtató ló elé kerül és 
mór-mór menthetetlen. Ebben a pillanatban 
vakmerőén odaugrott a pályán szolgálatot tel
jesítő Szakadt Elek közrendőr, a vágtató ló elé 
vetette magát, megragadta és elrántotta előle 
a halálra vált kisgyermeket

A gyermek megmenekült, Szoknál azonban 
a ló alá került,

fejberugta, patája tátongó mély sebet 
a homlokán és a bátor rendőr vértől 
összeesett. A közönség megdermedve 
hős életmentőt, csapatosan lódult a , . .
hogy segítsen Szokodi Eleken. Horthy Miklós 
kormányzó is, aki véginézte a versenyt, szem
tanúja volt az esetnek.

A kormányzó elhagyta páholyát, odasietett 
éa füléje hajolva várta, míg segítségben ré

szesítik az önfeláldozó rendőrt.
Szokodi Elek sulyos sérülésével hetekig feküdt 
a kórházban. Mikor felépült,

■ kormányzó az ezüst érdeméremmel tün
tette U

A főkapitány adta át a kitüntetést, Törők 
János dr. rendőrfőpnrancsnok pedig napipa
rancsban dicsérte meg a bátor rendőrt, akit 
mint a kötelességteljesités és önfeláldozás 
mintaképét állította a legénység elé.

szakított 
boriivá, 
nézte a 
pályára.

Budapesti űgelőversenyek
A zord, hideg időjárás erősen megtizedelte 

az Erzsébet királyné-uli pálya közönségét. 
Akik azonban megjelentek, érdekes és szép 
sportban volt részük. A nap fő versenyét a 
Téli dijat Horpact nyerte 1.26.4-eo kitűnő idő*  
ben Avantl I. előtt.

A részletes eredmény a következő:
I. futam. 1. Juhi (3V4) Maszár F. 2. Radnfla (1H) 

Feiser, 3. Rabonbán (16) Novák Indul mén: Malvin*,  
Néha, Orgazda, Dlaboló. 10:42. 15, 13. 29. Olasz 10 33. 
— II. futam: t. Rámás tv) Novák. X Bencdict Junior (2) 
Feiser, 3. Napred <2W Wiesner. Indult tnéa: , Csibész,' 
Magdua 1. 10:64, 21. 14. Olasz 10:22. - III. futam. 1. 
Codero (tH) Kailinka, 2. Mcdea (2) Zwillingcr. 3. Clay*  
Ion (8) Wiesner. Indull még: Alabasler wu Baka. 
Bianka M. 10:26. 16. 19. Olasz 10:45. - IV futam. 1. 
Horpaes (1% re^) Maszár F. 2. Avantt 1. fitt) Fejser. 3. 
Pattantyús (6' Novák. Indult még: Pogány. 10:14. Olasz 
10:22. — V. futam. 1. Guszti (114 reá) HofTmann. 2. Ro
dostó (3) Fried. S. Méta (6) Laudon. Indult még. ad 
DufTza. 10:15. Olasz 10:29.

BÁLINT & DÁNN UTÓDAI

DANN és

IV., KOSSUTH 
LAJOS-UTCA

í
Brilliáns*ékszerek,  órák, 

ezüst dísztárgy és 
evőeszközök

nagy választékban
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Ádáz harc a sok százmilliárdos 

Koburg vagyon körül 
hitelezői tröszttel, törvénymegsemmisftéssel, 
százezer dolláros ügyvédi expenznótával és 

cseh-sziovák barátkozással
Fülöp szász-kob.urg góthai herceg 1921-ben 

bekövetkezett halála óla a perek és családi vi
szálykodás pergőtüzében áll a legendás kóburgi 
vagyon, mely mindenkori urát Európa leggazda
gabb földesurává telte. A mérhetetlen nagy va
gyon az elhalt herceg unokaöccsére, Fülöp Jó
slásra szállott. Ám a gigantikus földbirtoknak 
csupán egy része volt kötött, hitbizományi va
gyon és igy nz örökségnek úgynevezett szabad 
részre több örökös is igényt támasztott. Töb
bek között Cirill kóburgi herceg, Ferdinand volt 
bolgár cár másodszülölt fia is a perek özönét 
indította Koburg Fülöp Józsiás herceg ellen. Mi
vel a Koburg-uradalmak javarésze cseh szlovák 
területen fekszik, könnyű volta bolgár király 
másodflának mint „szláv rokon‘*-nak,  a cseh 
hatóságok segítségével beülni a felföldi Koburg- 
- vagyon dús birtokába, sőt

a esch hltblzományl törvényhez olyan 
záradékot Iktattatott be hatalmas barátai 
óllal, melyet Lcx Klrlll-nek neveztek el.

Ezen a néven szerepelt ez a törvényzáradék a 
későbbi botrányperekben és igy nevezte a cseh 
sajtó és igy emlegették a prágai parlament
ben is.

Mindezzel édes keveset törödött az uj birto
kos. a fiatal Cirill herceg, aki ebcsi az. időben 
kényesen ügyelt a,ra, hogy minél jobb barátsá
got tartson a csch-szlovák hatóságokkal.

Körrendeletben tiltotta meg uradalma ma
gyar tisztjeinek, bogy szolgálatukban ma

gyar szóval köszöntsék egymást,
nehogy az újonnan alkalmazott cseh és szlovák 
tisztviselők nemzeti érzületükben megbántva 
érezzék magukat. Az önérzetes magyar tisztvise
lők nem mindegyike hajtott fejet a rendelkezés 
előtt és közülök többen Halász Albin főintéző
vel élükön elhagyták a szlávositó gazdájukat, 
Grill herceget.

Mikor a világháború utáni zavaros jogviszo

INTERJÚ FODOR BÁCSIVAL, 
a Schadl-tanács teremőrével, aki nem tarifa Erdélyit 
gyilkosnak és elmondja, rríiképen akarták őt „meg
főzni" egy belépőjegyért a pesti szép asszonyok, akiktől 

azonban eddig egy „vasat" sem keresett
Á budapesti büntetőtörvényszék hatalma*.  

•My utcára terjedő épülete komplexumában za
vartalanul tovább működik az Igazság gépezete, 
de ax érdeklődés teljesen elterelődött a kisebb 
Mntető és polgári ügyekről, az Erdélyi-per - 
mindenkit érdeklő bűnügy felé, amely másod
naponként hihetetlen izgalmakat vált ki az es
küdtszék! teremben. A pesti mondainvilágban is 
programváltozást idézett elő az Erdélyi-ügy. 
mert ma már a felső tízezer a Gerbaudban el

nyok ismét tisztázódni kezdtek, az egyre növe
kedő botrány folytán

a Erűimben székelő legfőbb eseh-szlovák 
törvényszék kénytelen volt a legális örö
kösnek, Fülöp Józsiás hercegnek panaszá
val foglalkozni és óriási feltűnést keltő 
döntésében törvénytelennek és semmisnek 

bélyegezte a Lex Klrlllt.
A legfőbb törvényszék kimondotta, bogy a Ko- 
burg-vagyon csch-szlovák része magyar hilbizo- 
mányból származik, tehát a.magyar törvények 
a mérvadók, az örökösödés elbírálásánál.

Így cseppent ki Cirill herceg az óriási vagyon
ból és igy indult meg a kétségbeesett perek lavi
nája, melyek során százezerdolláros ügyvédi 
expensnólák szerepeltek. Ilyen óriási kiadások 
lerfnészetesen a legszilárdabb vagyonokat is 
megingatják és Cirill herceg trösztje állt a fiatal 
herceg mögé, akinek adósságát ma már félmillió 
dollárnál többre értékelik.

Az elkeseredett harc súlypontja egyébként 
most már Magyarországra terelődött. Az oldal
ági örökösök állal indított perek ugyanis jelen
leg a magyar főudvarnagyi bíróság előtt feksze
nek elbírálás végett. A eseh-szlovák kiskirály- 
ságból kibukott Cirill herceg most már

a magyarországi birtokokból remél néhány 
ezer holdhoz jutni.

Ez magyarázza meg, hogy Cirill herceg politi
kájában hirtelen lényeges változás állott be. 
Eszébe jutott, hogy édesalyja, Ferdinand volt 
bolgár cár mindenkor lelkes magyar barát volt 
és most már ezzel a magyar kapcsolattal óhajt 
az itteni főúri körökben rokonszenvet kelteni. 
Elfelejtette, hogy Cseh-szlovákiában eltiltotta 
tisztviselőinek a magyar szót és most már ö 
maga is szívesen hangoztatja azt a néhány tört 
magyar szavat, amely itteni látogatásai során 
ráragadt. A harc pedig keményen áll és jogi kö
rökben nagy érdeklődéssel tekintenek annak ki
menetele elé.

fogyasztott szendvich és aperitif után nem a 
Váci-utcába siet, hanem a fényes, prémmel bé
lelt női lakkcsizmák és csilolgó monoklik a 
Markó-utcai büntetőtörvényszék felé igyekez
nek, ahol a második emeleten nap-nap ulán 
formális korzó és pletykaséta fejlődött ki, 
akárcsak a Váci-utcában napsütéses délelőttö- 
kön. Színésznők, színészek, politikusok, jogá
szok, kétes egsziszlcnciák, monoklis dandyk, 
soha meg nem állapítható jövedelemforrásbó*

élő prémes kis nők, szakállas nagyképü öreg
urak, bakfislányoknak sminkelt lipótvárosi 

bankárnak fel- és alá sétálva, éhes szemmel, 
irigyen nézik azokat a boldogokat, akik Schadl 
tanácselnök jóvoltából bekerülhetnek az esküdt
széki terembe.

Itt mindenki ideges, mindenki izgatott Csak 
egy ember nézi stoikus nyugalommal a tárgyaló 
terem felé özönlő áradatot:

Fodor Lajos,
a teremőr, a közkedvelt Fodor bács, aki hu
szonöt esztendeje teljesít szolgálatot a törvény
szék komor birodalmában.

Fodor bácsi, akinek barátságos és kedves ter
mészete szinte városszerte ismeretes, a törvény
széki „sajtótanács**  elnökének a ..jobbkeze", 
aki évről-évre fáradhatatlanul és soha nem 
csökkenő udvarias készséggel kalauzolja az 

újságírókat a vádlottak padjára.
— Kérem tisztelettel, — szokta a feleknek 

mondogatni tárgyalás elölt — tessék kibékülni. 
„Nálunk” nem lehet pereskedni és régen meg
állapított tény, hogy legjobb a békülés.

Az intelem Iegföként a főmagánvádlónak szól 
és ilyenkor az újságíró rögtön átengedi a tere
pet Fodor bácsinak, aki teljes aktivitással puhí
tani kezdi a harcias ellenfelet És ha a békités 
még sem sikerül, — ami bizony nagyon ritka 
eset — Fodor bácsi teljes közönnyel felhívja a 
vádlottként megjelent újságírót:

— Kérem tisztelettel, szíveskedjék a vádlot
tak padjához fáradni...

— Fodor bácsi sohasem dühös, sohasem ha
ragszik, mindenkihez van kedves szava, minden
kinek készséggel áll a rendelkezésére. Csak 
most, most nagyon, de nagyon dühös, amikor 
száz- és százfőnyi tömeg ostromolja az esküdt
széki terem ajtaját.

Élénk tiltakozással emeli fel a kezét és magá
ból kikelve szemrehányó hangon mondja: 

Kérem tisztelettel, kint méltóztassék egy
mást agyonütni...

— Én nem értem, hogy mi lehet érdekes egy 
ilyen bűnügyi főiárgyaláson, — mondotta kér- 
dezösködésünkre 'Fodor bácsi, szokott nyugal- ' 
mával és örökös udvarias mosolyával az arcán. 
— Ugy rohannak ide az emberek, mintha leg
alább is pénzt osztogatnának ki köztük. Körül
belül két évtizeddel ezelőtt Havcrda Mária gyil
kossági főtárgyalásánál is tolongott a nép, de 
azt az érdeklődést, amit az F.rdélyi-ügy iránt 
mutat a közönség,

még sohasem tapasztaltam.
Szintp hihetetlen, hogy az emberek mire képe
sek, csakhogy jegyhez jussanak ...

Itt megszakadt a beszélgetés, mert megszólalt 
a csengő és Fodor bácsinak egy uj' tanút kellett 
a birói pulpitus elé állítania.

Föuárosi
_ Fasor SzanalMm
Budapest un.

Uilmaklrátpitö-utS

Magyar Általános Kószénbánya Rt 
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— Már jóval a tárgyalás megkezdése előtt se
regestül jöttek hozzám, — folytatja tovább a^- 
után nyilatkozatát — és fül-fát ígérve jegyekért 
könyöröglek. Természetesen senkinek sem tud*  
lám adni, elsősorban azért, mert megtiltották*  
másodsorban azért, mert nem is tudtam

soha egyetlen egy darab jegyet sem xze— 
rezni.

— Elegáns nők illatosán és kiruzsozva vetet*  
lek rám sokat mondó pillantást, — folytatja Fo
dor bácsi é.s széniéből hamiskás nevetés könyö
köl ki — de én figyelembe sem vettem mindent 
sejtető pillantásaikat, mert... hiszen tetszik 
tudni... — ö*z  tarkójára mutatva folytatja; 
némi melankóliával:

— .... Mert öreg vagyok.
— Mit hozott az Erdé/gf-tárgyalás? — kér

dezzük kellő halk diskrécióval.
— Kérem tisztelettel, nem akarok panasz

kodni, távol áll tőlem még a gondolat is, hogy 
sokaljam a munkát, de annyit meg kell monda
nom, hogy az egész ügy csak munkál, megint 
csak munkát és harmadszor is csak munkát 
hozott.

— Egy kis mellékereset csak volt?
Fodor bácsi lemondóan inteti:
— Egy vasat r.e kerestem.
— Mit szól Erdélyi Béláhaz?
— Egyelőre nem nyilatkozom, — mondottá 

némi megfontolás után — határozott vélemé
nyem csak akkor lesz, ha a nagyságos tanácséi-' 
nők ur kihirdette az Ítéletet. Egyébként, — bár 
nagyon keveset hallottam a tárgyalásból — anyr 
nyit megjegyezhetek, hogy

Erdélyi Bélát nem tartom a gyilkosság
ban bűnösnek

és ezért őt el sem Ítélném. Nagy meglepetések 
várhatók, bár a közmondás azt tartja, hogy 
serd sem próféta a maga hazájában. Igaz, hogy 
a fialalembc r sokszor pökhendi volt, néhány*  
szór a tanácselnök urat is kihozta a sodrából, 
de ez még nem ok arra, hogy a legsúlyosabb 
előítélettel legyünk vele szemben.

— Egy nagy örömöm azért volt ezen a tár
gyalással, — csap át egyszerre más gondolatba. 
— Valamikor színházban voltam alkalmazva és 
innen egy-kél színészt é3 művésznőt ismertem. 
Ezek közül találkoztam egynéhánnyal a tör
vényszék folyosóján. De nemcsak a régi isme
retséget újítottam fel, hanem újakat is sikerült 
kötnöm. Ezt azonban meg ne írja szerkesztő ur, 
mert otthon kikapok.

No, no Fodor bácsit Ugylátszik az öreg te
remőr, aki megszokta a tárgyalótermek izgal
mas atmoszféráját, a bűnt, az erkölcstelenséget, 
megöregedetta mások életének viharában, mégis 
csak fél egy kicsit a maga asszonyától.

Kolozs Jenő.

A takarékpénztár érdekkörébe 1’. afüliált pénz
intézet tartozik.

A Belvárosi Takarékpénztár rt. elfogad betéteket 
könyvecskékre és folyószámlára cl’njős kama
tozás mellett. Előlegeket ad értékpapírokra, le
számítol váltókat, jelzálogkölcsönt nyújt föld
birtokra és bérházakra. Elfogad tőzsdei meg
bízásokat. Eszközli hitellevelek kiírását, kfllföldl 
pénzek és utalványok vételét és eladását. Az 
American Express Company utazócsekkjeinek 

eladási és beváltóhelye.
AZ INTÉZET KIBOCSÁTVA NY At:

7’k%-os angol fontra szóló z dog'eselek. 
7'.i%-os angol fontra szóló köcéji kökények, 
7%-os pengóre szóló községi köKéuyek,
7%-os dollárra szóló záloglevelek.
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Negyven elsőrangú házassági aján
latot kapott az idei divatkirálynő 
Beszélgetés a Bér ínbal Budapeslre visszaérkezett „királynővel**

A kél héttel ezelőtt megválasztott divat 
királynő, Szügyi Mária, akit a Berlinben 
megtartói! nemzetközi mannequin bálra kül 
döll.k ki Magyarország képviseletében. Ber
linből tegnap repülőgépen érkezett vissza 
Budapestié. Az élők lő Dorottya utcai női 
divatszülőnkön beszélgettünk ’a rendkívül 
finom megjelenésű, szép kecsesen mozgó- 
divatkirálynővel, aki érdeklődésünkre a kö 
vetkezőket mon.lolla el:

— Tiz napot töltöttem Berlinben, ahol 
részlveltem a Marmorsaalban megtartói! 
„ModebaU"-on. Előkelő, mintegy kétezerfőnyi 
közönség jelenlétében folyt le a bál, ame
lyen a legtöbb állam legszebb mannequinjei 
vettek részt.

Magyarország képviseletében én je
lentem meg a fényes bálon.

Tessék elképzelni lelkiállapotomat, ami
kor testhez simuló aranyszínű uszályos se
lyemruhában — sajnos, nem az enyémben 
— a berlini magyar követség attaséja kísére
tében beléptem a tiindéri pompában ragyogó 
bálterembe. I'iros-fehér-zöld színű selyem
szalaggal bevont folőjbe ültetlek. A főren
dező. egy osztrák báró a bálteremben felállí
tott rádió-megafón elé lépett s francia és né
met nyelven bejelentene, hogy Magyarország 
képviseletéin Szügyi Mária vesz részt a 
nemzetközi bálon, óriási laps követte a be
jelentést. Az izgalomtól vérvörös arccal áll
tam fel helyemről s a kétezer ember előtt 
jobbra-balra hajladozva, köszöntem meg a 
nagy tapsot, amit azonban a következő perc
ben elnyomott a halvantagu zenekar játéka. 
Könnyek csordullak a szemembe, a zenekar 
rázendített a magyar llymnuszra. Idegen vá
rosban, annyi ember jelenlétében felhang
zott a magyar nemzeti fohász ..

— Mit mondjak még el? — folytatja igen

WIMPASSING HÓcip& a -aédefcm, 
cső, íil és sár ellen.

Karácsony reggel 
a főkapitányságon a sóhajok 

és könnyek folyosóján

így megy tovább. Panasz . . . panasz . . . 
panasz . . . Nyomor, betegség, szerelem, Tria
non, családi civódás és minden elképzelhető más 
nyomorúság. Senkisem megy el segítség, vagy 
vigasztalás nélkül.

Alig félesztendeje működik a hivatal, máris 
meglehetősen szép eredményeket ért el. Augusz
tusban 296 öngyilkosról számol be a statisztika. 
Ekkor kezdett működni nz életvédelmi osztály. 
Októberben már csak 137 voH az öngyilkosok 
száma.

A csökkenés ötvennégy százalék.
Az osztály több ágyhelyet bérel a Népszállóban 
A bajbajutott hajléktalan férfiak itt kapnak 
szállást. A nőket a Ferry Oszkár-utcai leány
otthonba helyezik el ideiglenesen. Mind a kél 
hely csaknem állandóan zsúfolva van.

A Ferry Oszkár-utcában különben moil ké
szül az

Főkapitányság I. 58. As ajtón kis tábla: „Az 
átlamrendörség életvédelmi osztálya." Az ajtó 
elölt kopott, fáradt, megtört emberek, öregek, 
fiutalok, nők férfiak. Az. öngyilkosok és öngyil
kosjelöllek légiója tanyát itt az ajtó elölt, a 
Sóhajok és könnyek folyosóján. Egy milliós 
metropolis minden baja, nyomora, bánnia. Mint 
a bénák és nyomorultak Lourdesba, ugy jönnek 
ide az élet ha jó lö rőt tjei. A magukkal és a világ
gal meghasonioltnk. Emberek, akiket megtnpn- 
aoll az élet ... Az élet, amelyet el akarnak 
dbbni maguktól. Az élet, amelynek számára itl 
meg akarják menteni őkcL

At egyik szobában egy azimpatikuz, balkszavu 
evikkeres szőke ur. Szánon István rendőrtaná- 
csos, az osztály vezetője.

Az öngyilkosok apja.
Neki van a legtöbb gyereke. És a legtöbb gondja. 
Ebben a hivatalban nem ismerik a türelmetlen
séget. Gyors, lüktető munka aa van. de türel
metlenség nincs. Mindenkit meghallgatnak. Min
denki számára akad segítség. Vagy legalább biz
tató. vigasztaló szó, ami pedig sokszor minden 
segítségnél többet ér. *

Nyílik az ajtó és egymásután jönnek az „ügy
felek." Panasz. . . panasz . . . panasz • ■ •

Szőke, fialal kis cselédlány, Rendőr kíséri. 
A Dunából fogták ki. Fázósan, reszketve áll az 
íróasztal elölt. Sirvn. könnyek közölt beszél. 
A Jani az oka az egésznek. Szerelmes volt a k:s 
c*»!éd,

megtörténi ■ „baj**
és a Jani most hallani sem akar róla. A faluba 
pedig nem mehet a szégyennel. A következő 
perctan már detektív megy a Janiért. Behívják
• hivatalba. A tanácsos a lelkére beszél. Ki
próbált módszer. A konok fia lassan-lnssan meg
törik. Imponál neki, hogy egy Ilyen aranygalle- 
ros ur nem ugv beszól vele, mintha iparoslegénv 
volna, hanem mini férfi a férfivel beszél. Végül 
is elszégyeli initg.Ú és beleegyezik a házasságba. 
A tanácsos leparoláz vele. Jani és a kis cseléd 
megbékéltcn, mint jegyesek távoznak.

•
Más kíp. Jól állóról! elegáns lány. GÍPiró 

klsassxonv egy bankban. Most anjeólék ki •< 
Rókuskórháxból. Verond/bil mdrgH.-e meg ino
gd/. LÓI,SÓM nvogidlno esóndcen bwól. Jó
módú c,n!ád|» vnn. boxsálórloról axonbnn nem 
sokai lóri illek vele. Sí bm/dm /logghl*  égj «i- 
Cili. Be,túli ne ó'elló tánelíl , li>,’i"] rálé- !>"«', 
mlárl leli fn-sllk-,. El’agrnlotl,'góbén » «'"• 
vellies meneküli. A vllfrg I békái rn <”> •' J“"v 
irvdalmi olvasmányok helycll as ólei problemár

kisasszonynak akarlak szerződlclni. 
kabarék revüben akartak felléptéim

Kedvesen Szügyi Mária. Hányán ostromollak 
,nef? a. •••_«kii|önbö/.őbb ajánlatokkal. Elő
kelő külföldi cégek magas fizetéssel próba 
Kisasszonynak akarlak szerződtetni. Berlini 
kabarék revüben akartak felléptéim Szőke 
Szakáll Bullcvard Thcaerjében fel is léptem 
' gy alkalommal az előadás keretében nieg- 
lartoll revüben száz márka feléptidijért. 
Vagy negyven szerelmes levelet kaptam elő-’ 

i’iclö pozíciójú uraktól .akik közül többen

„házasság reményében**  kívántak velem 
megismerkedni

A legnagyobb magyar mecénás, történelmi 
nevű hercegi család egyik fiatal tagja hatal
mas rőzsacsokrot küldött nekem, majd be
mutatták a herceget, akinek, ugy látszik meg
nyertem a szimpátiáját. Erről azonban töb
bet nem mondhatok ...

Szügyi Mária érdeklődésünkre elbeszéli, 
hogy a niannequin-pá'yán tulajdonképpen 
csak egy év óta működik, azelőtt iparmű
vésznél volt. Egyáltalán nem' szédült meg a 
divatkirálynővé történi megválasztásától és 
attól a többszáz különféle ajánlattól, melyei 
ennek nyomán kapott. Továbbra is egyszerű 
próbakisasszony marad akinek egyetlen 
célja, mint minden pesti lánynak, hogy férj
hez menjen.

Ennyit mondott el a divatkirálynő, 
vább nem folytathatta mondanivalóit, 
lornyonos ......................“* *
hangon — akárcsak a 
ügyelő — bekiáltott a kis 
királynőhöz:

— Kisasszony, próbálni!
S a kővetkező percben 

már előkelő estélyi ruhában hajladozott egy 
főúri kundscbafl előtt.

Román Kálmán.

To- 
Egy 

idősebb hölgy érces, parancsoló 
akárcsak színházakban az 

fülkébe, a divat-

a divatkirálynő

HMPASS1N

öngyilkosok karácsonya.
Hatalmas karácsonyfát állítanak ■ leányotthon 
termében az életvédelmi osztály „kliensei" szá
mára. Bőséges vacsora vár reájuk, utána min . 
denki kis szerclctndomány-csomagot kap. Meleg I 
harisnya, trikó, pullowcr, kis édesség a csalódó- ' 
sok számára. A szeretet ünnepén legalább egy 

! napra legyenek boldogok az élet hajótöröttje: 
•• • - ••••- j a

va| foglalkozó filozófiai könyveket falta. Hivata
los nyelven bátran lehelne leírni

tettének oka: Nietzsche éa Sehoppenhauer.
Cállalunnuk lálju .x élelel. Furcsán ój groleszk-1 „ .... ........
ségíben Is megdobbenlöen buggyan ki árúján M,,„ csomagolják láxas sürgés-forgós,«1 
a sz^: •zereteladománvokat.

— Hol van at Istent
Valóságos hitvita következik. A tanácsos logi

kusan, érthetően, egyszerűen vetíti eléje az élet, 
a lét okszerűségének léteiét. Egy-két ellenvetés 
és már látszik is. hogy csak elolvasta, de nem 
emésztette meg a filozófusokat Félórai beszél
getés után a 16 éves leány becsületszavára fo
gadja, hogy nem lesz öngyilkos. Belátja, hogy 
célja van az életnek. Megígéri, hogy löbl>et nem 
fllozófél. Jókaii fogfa olvasni ét vasárnapon- 
ként koncertre jár. És még valamit. Amint le
hel, férjhez megy.

szereteladoinányokat.

Ujnbb Ügyfelek, njnbb panaszok, bajok. Tria
non kiséri n hivatalszobótan.

Egy erdélyi város volt rendőrkapitánya

Ex'

A Bécsi Harold Lloyd műsora mellett
a karácsonyi ünnepekre 

pompás Betyárcsinyt is el&adják
hím .sn.s...... . o, -’-r. __ l'*  B,! lRn7Hnlóság arra kéri a t. közönséget.
Volt’a7 c«ti rfn7rrnkn< Í7 ma bélfőn hogy a knr rsonyi olöi dósol-ru jegyeit ma, 
n >ai /í h.i n ft 6r iu n vényt r mí g hétfőn szíveskedjen megváltam.

Arra való tekintettel, hogy eddig rcndklvOH 
lotorgás ........ •• 1
délelőtt U tói d< hit n ft ér. ig a pénzt r m< p 
IZilíitús nélkül áll a közönség rendelkezésére 

jelentkezik. A románok megfosztották a nyug 
dijától. Mindenét pénzzé telte és vállalkozásba 
fektette. A vállalat megbukott és ö tönkrement. 
rEdélybe nem mehet vissza, lludapesten senkije 
sincs. a legszörnyübb nyomorba került. Már 
csak egy útja van: a Duna. Rövid utón segélyt 
utalnak ki számára, már meg is indul az akció, 
hogy valahol állásba juttassák. Erdélyi volt sör
gyáros következik. A románok cgvik napról a 
másikra átdobták a határon. Jóit a nyomor. 
Ez is gyorssegélyt kap és egy éppen üresedő 
állásba protezsálják.

Fiatal nö következik. Mindkét karja vastagon 
bepólyázva. Tegnep metszette fel ereit egy csorba 
borotvával. Ok: elhagyta a férje. Már is detek
tív megy érte, hogy felkutassa és behozza a hiva
talba. ahol kiegyengelik majd a békülés útját 
Más eset.

Megtnt csak szerelem.
Egy munkásasszony bejelenti, hogy férjét elcsá
bította egy fiatal leány. Két gyereke betegen fek
szik a kórházban a férj egy fillért sem ad haza. 
Minden pénz a leányhoz vándorol. Rövid nyo
mozás. Kiderül, hogy a csábító leány külföldi 
állampolgár. Tartózkodási engedélye sincsen 
rendben. Holnap rnár indul is a toloncház felé 
és helyreáll a családi béke.

Tovább forog «z élet tarka kaleidoszkópja. 
Fáradt, megtört, öreg ember. A Dunába akart 
ugorni. Beleg. Hozzátartozói nincsenek, nyomo
rog. éhezik. Nem kap hetyet a kórhátba. Egy 
telefonbeszélgetésbe kerül az egész. Megkapja a 
kórház címét. Csak jelentkezni kell az igazgató
nál és ott maradhat. Boldogságában könnyezve 
akar kezel csókolni. Boldog, hogy végre e“ 
hetlc szerencsétlen életének utolsó vágyát, 
tiszta kórházi ágvat

Más . . . ötvenéves iparoseinber. Három 
gyermeke van, ezzel szemben harmadik éve ninch 
rendes állása. Alkalmi munkákból tengeti életéi. 
Most már hónapok óta az sem akad.

Az asszonyt elvitte a nyomor,
a három gyermek koplal. Az utolsó percben vág
ták le a kötélről. Gyorssegély az első. Azután 
hozzáfognak, hogy álláshoz Juttassák. A követ
kező öngyilkosjelölt szintén munkanélküli. Már 
arra sem telt, hogv a menhelven lakjék. Éjsza 
kákon át parkok és terek padjain húzódott meg. 
Beutalják a Népházba, ahol szállást és ebédet 
kap, amig álláshoz nem juL

Így néz ki az életvédelmi osztály karácsony 
reggelén. Estére mindenütt kigyulladnak ■ ka 
rócsonyfók vidáman lobogó gyertyalángjai. 
Mennyi könnyel lehelne letörülni, ha mindenki 
aki a karácsonyi gyertyák boldogsugárzásában 
ál) majd estére, rógondoina azokra a szerencsét
lenekre, akik hosszú sorban állnak afőkapilány 
súg első emeletén a sóhajok és könnyek folyosó 
jón.

Az életvédelmi osztály folyosóján. Itt azon a 
keskeny ösvényen, amely az életet és halált el
választja és amelynek széléről csak szeretettel 
jósággal lehet visszaráncigálni az élet hajótörött 
jeiL

Sági Pál

A karácsonyi ünnepek alkalmával | 

NAGY I
SOFVENIlt ESTÉK I
Mouiln Rougeban

Fantasztikus 
magyar karrierek

Főbb nevek:

Vass miniszter:
az iparos fia 

j Ripka: koldusdiák 
!Csortos: lakás nélkül 
Libertanácsnok: kis árva 
Hátkai: fényképészinas 
Krausz Simi életrajza

Klebelsberg 
Rassay 
Baltazár
Hegedűs Gyula 
Mály Gerő 
Titkos Ilona 
Bajor Gizi 
Végh Károly 
Friedrich 
Gömbös 
Hevesi Simon 
Varsányi Irén

Összesen 89 szenzációs 
karrier-mese képekkel



10 HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, 1928 december 24.

SZÍNHÁZ
Újat, frisset, fiatalt!

Azt olvasom a plakátokon, hogy Gárdonyi 
Géza, meg Mikszáth Kálmán darabot írlak 
a pesti színházaknak. Egyik nagy drámai 
színházunk újévi ajándéka az „Ida regénye" 
lesz, mig a másik a „Besztcrcze ostromát" 
szervírozza minden díszes külsőséggel. Az
után láttam operettszinházunkban egy bé
csi cég operettjét is . . .

Irodalomtörténetünk két nagy old-man-jét a 
airl-ól t; maszlotlf.k fel erre a kél premiérre, a 
bécsi cég pedig sírba feküdt nálunk ‘ezzel az 
operetllibrcllőval.

Mi történik itt? A szlnházirodalmi temető 
hullaszagát parfőmözik. Íróink, rendezőink, szi- 
neszeink és színigazgatóink?

Ezer éve mindig < sak fejlődött a színpad — 
nálunk egy évtized óta megállt ez az evolulio 
és most harminc évre visszafelé megyünk a 
multbat

•
Miért hallgatunk? Miért beszélünk az 

„Ida regényének" és a „Besztcrcze ostro
mának" képletével, mint valaha a Bach- 
korsznkban a régi idők példázgatásóival.

Miért nem nyúlnak Íróink a háború után 
felszínre került problémák százaihoz? Mi 
fogja meg az iró kezét, mikor alkotni akar 
és a színigazgatóét, amikor valami újat, 
frisset visznek hozzá előadásra?

Berlinben hónapok óta játsszák a „Topáz" 
cimü darabot, amelynek egyetlen témája a 
városi panama.

Bécsben a „Leinen aus Island" mással sem 
foglalkozik, mint az osztrák hivatalos copffal. 
A Joscfstűdter Thcaterben" ahányszor műsorra 
tűzik ezt a darabot, elfogy minden jegy, pedig 
a 20 shillingcs helyeket 50 shillingre emelték.

A „Lessingtheater" „Sündcn der Jungeri' 
cimü darabjával a fiatalság nemi problémájá
nál foglalkozik. Már régen száz előadáson túl 
van.

Berlint szinte lázba hozta egy ismeretlen 
fiatalember: Lampel-ne\í darabja, amely a ja
vítóintézetet hozta a színpadra. A kenettcljes 
pedagógia-gyilkos drámája ez a darab. A köny- 
nyelmii nemtörődömség drámája, amivel a ja
vítóintézet ellévelyodctt, megmételyezett, drá
mákat átélt fiatalságát akarják visszavinni a 
„helvcs" útra. Ez a rendszer, amely a javilan- 
dókban csak ütésre és rugósra alkalmas tár 
ggat lát — került a költő tollára és a szín
padra. Berlin tódul a „Theater in der König- 
grőtzerstrasse"-bn.

vígszínház
Karácsonyi előadások:

Kedd délután:

A FÁIK KAS
Kedd este:

A TESTŰK
Szerda délután:

KÖ2CSŰDAE
Szerda este:

NE VÁUI VK EU

Szilveszter estéjén 
két előadás:

7 órakor:

A testőr *
%11 órakor: /

Ne váljunk el! :

NAPLÓ

DZSESZ KABARÉ-PREMIER
Pénteken, december 28-án a

Operák, operettek, paródiák. 
Tőkés Anna opcrcllpriinadonna, 
Fejes Teri tragika 
F.ggert Márta groteszk komikus, 
Békcffy konferál, 
Kertész Dezső hőstenor, 
Rótt Ferenc ballerina.

A Magyar Szinház karácsonya:
25-én, kedden délután 3 órakor VÉRRE ERY URIASSZONY!
26.-án, kedden este 8 órakor .. ■PA.JTÁSBÁZASSÁR
26.-án, szerdán délután 3 órakor VÉRRE ERY URIASSZONY!
26.-án, szerdán este 8 órakor.... PA.ITÁSnÁZASSÁR

A iQiulifóinaiüB 
KARÍCmV ÉS SZ RÁVESZTEK 
az Andrássy-utl Színházban lesz!

A karácsony dé’utáni c őadások helyárai 2—0 pengőig.
Szilveszterkor 2 előadás! 8 és fél 12 órakor

Fővárosi Operettszinház karácsonya
AZ

25-én, kedden dé’után ’/s4 órakor AZ

25-én. kedden este 8 órakor
20-án, szerdán déle ölt 11 érakor
20-án, szerdán délután ‘/»4 órakor 
Xö-án szerdán este 8 órakor

■VZ 
AZ

Beszéltem egy haladó szellemű színigaz
gatóval, aki nem röstclte kimondani az Íté
letet.

— Tudjuk ezt jól Nálunk egy írónak sem 
, üzlet" megírni azt, amit a mai kor szelle
méből érez. Tudja jói, hogy nem kerülhet 
előadásra, ha csak egy kicsit őszintén nyúl 
a témához. Nálunk a fenyegető belügy
miniszteri, illetve rendőri cenzúra döntő be
folyással érvényesül a műsor összeállításá
nál.

Állami hivatalok, rendőr, politikus, sexuá- 
lis probléma, szociális igazságok dehogy is 
kaphatnak szót — hiszen ez „fenyegeti a 
társadalmi rendet." Szóval maradunk Gár
donyinál és Mikszáthnál.

Az operett? Mindenütt a világon halálra ítél
ték. Kétféle rcvíimüfaj lépett az operett trónu
séra. A francia és az angol revü.

A francia revüt azért lehet milliárdos költsé
gekkel Parisban és Berlinben kiállítani, mert 
legalább egy évig látszhatják. Olt még nem Ír
tak olyan revüt, amely háromszázhatvanöt elő
adást ne éri volna meg. Miért?

Hat először, mert ott nem öltözteti fel az 
erkölcsvédelem a görlökel és a revüdarabokal. 
ízléses meztelenség a párisi revü egyik erős
sége. A másik? Minden revü egyúttal politikai 
szatíra, ahol az illető politikus maszkjában 
mondja el a színész a gyilkos igazságokat.

Meztelenség nálunk? Ugyan kérem! Politikai 
szatíra? Nemrégiben tanácsoltak el egy ilyes
mit az egyik kabarénk színpadáról. Tehát ná
lunk a francia revüriek nincs létjogosultsága.

Marad az angol revii amelynek főerősségei 
a oariété számok és a hatvantagu néger kóru
sok. Vnriétészámok túlságosan drágák. A né
ger kórus, amely csodálatosan magas tenor
jaival és mély baritonjaival a legnagyobb él
mények közé tartozik — megfizetetten. Itt van 
lehat mélyen tisztelt publikum a Grünwald et 
Comp. cimü bécsi társaság!

Azt azonban meg kell állapítani, hogy az 
operettszinházak vezetői nem nyugszanak 
a dolog ilyen megoldásába. Kísérleteznek 
az úgynevezett mozi-operettel. A három fel
vonást egy sereg képre bontják, adnak bele 
valamit a mozi lüktető tempójából és „jel
zik" a szint, amit külföldön milliárdos 
költségekkel valóban megépítenek. Legalább 
ez is valami! Vagy talán álljunk meg mégis 

Gárdonyinál? Stób Zoltán.

Fővárosi Operettszinházban
Péchy Erzsi oparénekesnő, 
Szoknlay Olly jazz-karmester. 

Kabos színházi orvos, 
Sarkadl operettbonviván, 
Itadó drámai hős.
Ábrahúm Pál dirigál, 
Békcffy vokálkvartett. 

Jegyek már válthatók.

UTOLSÓ VEREBÉLY LÁNY 
UTOLSÓ VEREBÉLY LÁNY
DtfrmUgü Dtfmtitttr gyermckolőadás) 

UTOLSÓ VEREBÉLY LÁNY
UTOLSÓ VEREBÉLY LÁNY

fl/finden elismerésünk ezé a két tehetséges 
.fiatalemberé, Békcffy Istváné és Lajtai 

Lajosé, akik a Városi Színház ragyogó uj 
operettjének a „Párizsi divatnak" szerzői. Á 
Mesék az írógépről cimü darabjuknál meg- 
cezdett útjukat folytatták a Párisi divattal a 
‘eljes és maradéktalan siker felé. A remek 
liller Irén, a „Párizsi divat" előadásának 
égnagyobb meglepetése. Király Ernő ismét 
>ebizonyitotta, hogy az egyetlen operett bon- 
dyán — játékban. Zilahy Irénről és 
TArrigó Kornélról kell még néhány őszinte 
neleg szót mondani
Bocsánat, hogy a Király Színház Kálmán 

operettjében megjelölt sylvániai ország 
tájszólásán beszélek, de a Csikágói herceg
nőről egyrészt azt kell megállapítani, hogy 
zeneileg a legtökéletesebb munkák egyike, 
másrészt, hogy szövegileg kudarcot vallott. 
Egyrészt tehát teljes elismerésünk Kálmán 
trónt, másrészt meg kell állapítanunk, hogy 
ezen a bécsi férclibrettón még Stella Ador
ján kitűnő és rutinirt átdolgozása sem segít
hetett.

TJ j Móricz darabot próbálnak az An- 
drássy-uti Szinházban, amely a színház 

legközelebbi műsorának egyik főattrakciója 
lesz. Az nj Móricz darab elme a „Fehér 
páva", abszolút finom, hangulatos és színes 
cselekményü történet. A „Fehér páva" fősze
replői Simányi Mária, fíózsahegyi Kálmán, 
Beke Alice és Peti Sándor lesznek.

A Fővárosi Operettszinházban már másod- 
szór halasztják el a „Mist Amerika" be

mutatóját, amelynek végleges dátumát most 
január 10-ben állapították meg. Szilágyi László 
„Miss Amerika" szövegírója darabjáról a kö
vetkezőket mondata:

— A Miss Amerika nem akar operett lenni, 
de nem is operett. A sztnlapon ez a műfaj meg
jelölése lesz: „Tánc a világ körül tizenkét kép
ben”. Nem írtam mást, mint egy színes, ele
ven, keretet húsz ragyogó és kitűnő Eisemann- 
slágernek. A Halló Amerika óta ilyen kiátlitásos 
darab nem volt Budapesten. Gőrlők tömege, 
változatos, színes ragyogó ruhákban, a világí

tási effektusok még soha nem látott nagyszerű
ségében táncolják keresztül a tizenkét képei. 
Bárdos Artúr, az Ismert volt pesti szinigaz 

gató, aki hosszabb ideje Berlinben él és 
ott színházat alapított — ma Pestre érkezett. 
Bárdos Artúr elmondotta, hogy színházi ter
vei Pesten nincsenek és kizárólag csak ma
gánügyben. családja látogatására érkezett Bu
dapestre. 1 berlini színházi élettel is szakí
tott, mert a Theater in dem Palmenlaust 
kénytelen volt feladni. Bárdos Artúr néhány 
nap múlva visszamegy Berlinbe, hogy film
gyáraknál vállait kötelezettségeinek eleget 
tegyen.

PÁRISI DIVAT
varom ÍzinhAz

VILÁGVÁROSI

OPERETT-PRODUKCIÓJA

MINDEN ESTE

ÓRAKOR

r fjzerkettedik éjszaka címén megy két film- 
színházunkban, az Ufóban és az Oamiában 

Gács Demeter költőien megirt kis darabja, 
amelyet a két filmszínház a Kelet titkai cimü 
film előtt játszik. Gács Demeter kis darabja 
minden előadáson óriási sikert arat, de rend
kivül sokat tapsolnak egy most feltűnt fiatal 
drámai színésznőnek, Csillag Erzsinek, '-«•/ 
Seherezádé szerepét alakítja kitünően.

Londonból és Párizs
ból rendelnek helyet 
a Newyork szilveszterére

A Newyork szilvesztere már hosszú idők 
óta társadalmi eseményt jelent Budapesten. 
A művészet, szellem, a pénz és a születés 
arisztokratái már évek óta itt búcsúznak 
az ó-évtől, hiszen egész évben itt töltik leg
kedvesebb és leghangulatosabb óráikat. Ami 
azonban az idén történik a Newyork szil
vesztere körül, az felülmúl minden ered
ményt, amelyet a világmárkáju caffc-restau- 
ránt vezetői eddig fel tudtak mutatni. Úgy
szólván naponként kézbesít a pósta Tarján 
Vilmos igazgató kezeihez sürgönyöket és 
leveleket, amelyekkel Párizsból, Londonból, 
Bécsből és Berlinből is helyet óhajtanak re
zerválni a Newyork tradicionálisan híres 
szilveszterére.

Tarján ma Londonból ezt a sürgönyt kapta:
„Kérek egy négyszemélyes asztalt az ét

teremben és a bárban szilveszterre, üdvöz
lettel Stead ezredes."

Párizsból például 
kért asztalt magának 
nak.

Érdekes, hogy mig _ __________ _____ „
napokkal ezelőtt befutott egyik-másik asz- 
lalrendclés, addig a pesti előkelőségek eb
ben kissé elkéstek. A Newyork irodái most 
azonban már ostrom alatt állanak, ahol is
mert mágnásoktól kezdve a legkitűnőbb 
művészkörökig mindenki azon igyekszik, 
hogy késedelmét reparálva, jó asztalhoz jus
son. Ez a gondos helykeresés indokolt is, 
hiszen a Newyork szilveszteri programija, 
amelynek külön érdekessége Nagy Endre 
konferansza, közismerten a legelső helyen 
áll.

Groedel Dóri bárónő 
és párizsi társasága-

a külföldről már hó-

HEGEDŰTt
valan int az összes bsngszerek IcgotcsAbbM (f|> 

REMEüVi mifilALvM 
tcne-nJ véizotl főiskola hixl hmnseróne azilIlL 'Mfl 
Budaimt, VI4 Rtraiv-utca *7.  szívj
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Ilonthy Hanna súlyos beteg A srtbhegji szanaidriuoiöjo tpoliak — 
rnmadonna nélkül pr6Dai|ak a Belváros 

SziaPAz újdonságát
A művész és szlnészvilág vasárnap dél- 

jelölt őszinte részvéttel értesült arról, hogy

Honthy Hanna, a kitűnő primadonna 
súlyosan ine^beti-gedctt.

Honthy Hannát hetekkel ezelőtt már a 
^Szegény lányt ru m lehet elvenni "cimü da
rab sorozatos előadásai alatt állandó rósz 
szullél gyötörte, mig a múlt héten egyszer 
az előadás után annyira rosszul lett, hogy 
a szinházi orvos kíséretében kellett laká
sára vinni. Honthy Hannát másnap több 
orvostanár vizsgálta meg, akik egyönte
tűen megállapították, hogy Honthy Hanna 
betegsége igen súlyos természetű és öt a 
Belvárosi Színház előadásai és próbáinak 
munkái alól feltétlenül fel kell menteni. 
Az orvosprofesszorok közölték ezt a tényt 
Beöthy Lászlóval, a Belvárosi Szinház ve
zérigazgatójával, aki kénytelen volt prima
donnáját betegsége miatt szabadságolni.

Ma délelőtt érdeklődtünk Beöthy László
nál Honthy Hanna betegségét illetően és a 
következő választ kaptuk:

— Sajnos, a kedves Hannánk igen beteg, 
orvosok tanácsára ma már

a svábhegyi szanatóriumban fekszik, 
ahol olajkurára fogták. Az orvosok azt ál
lítják, hogy december 27-én már részivé- 
het a Belvárosi Szinház próbáin és igy ja
nuár 7-én meg is tarthatjuk a Verneuil- 
darab bemutatóját.

Egyelőre azonban nélküle folyik a 
próba a Belvárosi Színházban.

A Belvárosi Szinház Verneuil-nek a sok 
sikert látott francia írónak „ö és a húga" 
cimü újdonságát próbálja, amelyet Hajó 
Sándor ültetett át magyarra. Honthy Hanna 
eLben a darabban kettős címszerepet ala
kit. Az uj Verneuil-darab hősnője ugyanis 
nagyon gazdiig excentrikus párizsi asszony, 
akibe beleszeret egy egyszerű félszeg fiatal
ember. Ez a fiatalember azonban nem 
mer közeledni a divatos szép asszonyhoz, 
aki erre kieszeli azt a trükköt, hogy egy
szerű falusi tanítónőként mutatkozik be a 
fiatalembernek. A fiatalember most nem 
tudja, hogy a két csodálatosan hasonló nő 
közül melyiket szereti, őt, a párizsi szép 
asszonyt, vagy ennek húgát, a vidéki taní
tónőt. Végül Verncnil könnyít a dolgán, 
mert kiderül, hogy mindkettő kottaképen 
egy személy.

A lll.H KARÁCSOM!
OLGA CSEHOV A

Irta: L AJMER ARIHÜR,
a Royal Apolló Filmszínház dramaturgja

Alig néhány hete, hogy körűnkben járt Olga 
Csellova, Európu egyik legeredetibb művésznője, 
de mindenesetre legérdekesebb asszonya. A Alin- 
világ kiválóságai bankettet adlak tiszteletére, 
amelyen megjelent Tasnády Szües András ál
lamtitkár, a magyar filmvilág egyik vezére. A 
magyar mozikö’önség nevében Tasnády állam
titkár ur pohárköszönlőjébcn többek közöli eze
ket mondotta:

Örömmel és fájdalommal jöttünk mind
nyájan erre a helyre. Örömmel, hogy Olga Cse- 
hovát, a nagy művésznőt -körünkben üdvözöl
hetjük, fájdalommal azért, mert ez a csodálatos 
asszony, az az istenáldotta tehetségű művész, 
nem a mi vérünkből való vér ...

Tasnádv Szűcs államtitkár beszédéhez nincs 
semmi hozzátenni valóm, csak annyi, hogy Csc- 
hova, aki több alkalommal hosszabb időt töltött 
el Magyarországon, nagyon megszeretett minket 
és ígéretet lelt, hogy tavasszal magyar tárgyú, 
magyar szüzséjü filmet fog készíteni hazánkban. 
Addig is a pestieknek újévi ajándékul elküldi 
legjobban sikerült filmjét, a „Parysial".

Mi a „Parysia-?

Cschova tipikusan a Ma asszonya. A nagy
világi nö izgató erotikája egyesül benne a csen
des tüzű polgári asszonnyal. De minden eddigi 
alakítását felülmúlja a most szinrekerűlő 
Parysiában, amelyben sohasem látott művészet
tel csillogtatja felénk ezer arcát: egyszemélyiben

A nagy ágyuk még i
Irta: DÉCSI GYULA, a D«

Jó pár éve annak, hogy filmszínházat vezetek, 
de nem emlékszem még egy olyan szezonra, 
mint az idei. A filmszínházak természetes verse
nyükben most nem apró tarackokkal, hanem 
valóságos 42-es ágyukkal döngetik a közönség 
szivét és a slágerek sohasem látott zuhataga öm
lik a publikum lába elé.

Slágert-slágcrre, világattrakciót-világatlrakci- 
óra — ez a filmszínházak mottója. Szerénytelen
ség nélkül állapítom meg azonban, hogy a 
Décsi-mazgó alaposan kiveszi a részét ebben n 
vetélkedésben, melynek csak egy a célja: minél 
többet, jobbot, értékesebbet és müvészlebbet 
nyújtani a közönségnek.

A Pédti-Fihnszinh^ztMk, csak néhány slágerét 
„lőttük" kj a szezonunk .telében. A nagy
ágyuk még megszólalásra várnak.- **•*-  

anya, démon, feleség, nagy táncosnő és gyengéit 
szerelő.

Ki rendezte ezt a kitűnő filmet? A rendező ép' 
olyan elsőoszlályu klasszis, mint a hősnő, Du- 
ponl, n Varieté mesteri alkotója. Duppnt, aki 
oly nagyszerűen értett a legszázszázalékosabb 
színészi teljesítményt kihozni Putty Lyából és 
Emil Janningsból, most Csellovával eddigi ered
ményeit is megkoronázta: a Parysia remekműi

Ez n film a Ma filmje
A mi dzseszbendes, lázas, lüktető, rohanó éte

lünk keresztmetszete, mindennel, ami vidít és 
ami fáj. Fény és árnyék, szomorúság és Őröm, 
szerelem és csalódás. Ami a dzsesszber. Paul 
Whileman, az a filmrendezésben DuponL

Egy pokoli kórusnak a karmestere.
Ezt a kórust röviden az Életnek hívják.
Dupont minden idegszálál kitapintotta, pon

tos és tökéletes diagnózist adott, akár egy orvos 
Megdöbbentően élethü fotográfiája a film a kor
nak, annak a kornak, amely táncos bárokban 
keres gyógyulást sebeire. És ebben a kísérteties, 
erotikus miliőben, valami egészen rendkívülit, 
sn.iáfosnn egyénit produkál Olga Cschova. Min
denkinek meg kell néznie ezt n filmet, aki rajon
gója a művészetnek és aki felejthetetlen élmény 
nyel akar gazdagabb lenni. És hálásnak kell 
lennie mindenkinek azért a luxuriózus szervíro- 
zásért, amellyel ezt a fllmremckef a Bogai- 
Apollo külön is felékesitetle. Rendkívüli áido- 

. z.atot vállalt, — rendkívüli filmérti

negszólalásra várnak
ícsi Mozgószinház igazgatója

A sort a legközelebbi nagv műsornak a 
„Csikagó"-'iu\ kell kezdenem, C. B. de Mille, 
a legnagyobb amerikai rendező teremtette ezt u 
filmet, — amely érdekességénél, újszerűségénél 
fogva n szezon legnagyobb attrakciója lesz. Ránk 
nézve különösen értékkel bír, hogy a férfi fősze
repében a világsztárrá avanzsált inagyar Vdr- 
konyi Mihályt látjuk viszont.

I'ola Negri az uj idők legmegrázóbb erejű 
drámai starja a „Kísérletek háza" cimü film
remekével szerepel nálam. Adolf Menjou-val pe
dig cgv aranyos bécsi történetet készített el a 
„Paramount". Egy tehetséges bécsi zeneszerző 
ennek a filmnek. ,,A bécsi keringönek" a hőse, 
oki a csendes.- békés boldogságból kiruccan egy
szer..— a primadonnához. Romantikusan végte
len bájos történet a zeneszerző keringőjével ol

közvetlenül

a gyártól
Ki salakú................P 29.50
Jobb..................... P 80.—
Elegáns................P 45,
Lemez ártóval .. P 62.50
Még finomabb .. P OO.—

„Musicalor lealökÉletesebl) láskagÉpönk
Ara adóval P 187.50

Hz összes hangszerek gyári beszerzése!

ME|S Kjqj) 
hangszer-, beszélőgép- és barmon ik agyár 

magyarországi fióktelepe 
Budapest, 1X478 Olldl.ut 10. az. 

gp [Mrjegyzék üdékre ingyen! s ma nettón rney lehet Karácsonyra vasaro.nl
dódik meg.

Olive Brook, Evelyn Drent a nagyváros sötét 
alvilágának hősei. „A bostoni banditu" az a film, 
amely a végtelenségig fokozott izgalom köze
pette is gondolkodásra kényszerít. A megtért 
bűnösök csodás metamorfózisa „zl bostoni ban
dita".

Sok más filmcímet és sztárt felsorolhatnék, 
hiszen hétről-hélre más attrakciókat adok. ígér
getésnél azonban szebben beszél a valóság. Te»s 
sék megnézni...

A Noszty fiú
egyik magyar főszereplője, a bájos szőke Szi
kéig Ibolya Pestre érkezett, hogy részt vegyen a 
Palace és a Fórum filmszínházak Noszty-fiu elő
adásain Székely Ibolya különben Rcx Ingram- 
hot szerződött el Berlinből és legközelebbi 
filmjét már Nizzában fogja esinátni.

A „Noszty-flu", amint előrelátható volt, óri
ási sikert aratott a Fórum és a Palace film
színházakban. amelyek mindten valószínűség 
szerint a karácsonyi hét után jí*  műsoron tart
ják a Mikszáth Kálmán és Hansányi Zsolt szín
müvéből átdolgozott magyar bárgyú filmet. .4 
Noszty-flu magyaros szépségét*  költőt hangula- 

\tát és pompás cigányzene kíséretét minden elő
adáson zsúfolt nézőtér élvezi és méltányolja A 

'Palace és a Fórum filmszínházak valóban jól 
'.gondoskodtak közönségükről, mikor karácsony-. 
'ra ezt a bűbájos, finom és művészien elkészí
tett filmet tűzték műsorukra.

ANUÁR

DABABMELLÉXLET

AZ UTOLSÓ,

LESZ A

MISS
MAGYARORSZÁG- 
VÁLASZTÁS
RÉSZLETES PR0GRAMM A

SZÍNHÁZI ÉLET
ÚJÉVI SZÁMÁBAN

vasaro.nl
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Kedves Ismeretied 
' Ismerősöm!

A Palace filmxJnhdz tfiaznatrija Darócru Jártéi, 
a kővetkező levelet intézte a közönségéhez. 

Nagyon sok közölni valóm van az Ön szá
mára, kedvei Ismeretlen Ismerősöm, annyi, 
hogy nem fér többé az előzetes jelentések heli 
adagolásába. Másrészt ugy vagyok vele, mlnt 
az az ember kinek sok jó hire van és azt mind 
egyszerre szeretné elmondani. Ezért folyamod
tam ismét a levélíráshoz.

Nem akarok szerénytelenül kérkedni az , ön 
barátságával, de a kasszaraportokból azt kell 
látnom, hogy ön tavaly óta hű maradt 
hozzám, illetve a színházhoz, ame
lyet vezetni szerencsém van.

Ennek az anyagi támogatásban megnyilvá
nuló hűségnek köszönhető, hogy az idén mó
domban állott a Budapesten megjelenő repre
zentatív filmeknek imponálóan nagy számát 
megszerezni a Palace közönsége számára. 
Március végéig, sőt azon is túl olyan műsoro
kat sikerült a szinház részére biztosítanom, 
amelyek minden mozigurmadot örömmel tölt
hetnek cl. íme:

Derembcr 20-tól Mikszáth-Hars&nyi 
•ikeré a

NOSZTY FIÚ, 
amely sínre megkezdi filmkarrierjét ii, 
aóget szerezzen a magyar géniusznak.

Január 10-én. Először egy műsoron 
világbajnoka

LAURA LA PI.ANTF. ÉS REGINAM) DENNY 
egy-egy szédületes vígjátékkal.

Január 17-én. Jván Mosjoukin ismét egy 
téré irt1 nionuinctóli*  szerepben

A CÁR GÁRDISTÁJA bán.
Január 31-én. A filmszínészei fejedelmének John 

Barrymor c-nak és C a in i 11 a Horn n a k idei 
egyetlen noty filmje

hogy uj dirső- 

a humor két

iéi-

A VIHAR.
•mely at egész világon óriási sikert aratott

Február 28-án. A v ílá« legtökéletesebb színésznőjé
nek Dolores d c 1 Rio nak

RAMÓNA 
eimfl csodafllmje.

Máreius 14-én. A magyar filmszínészet büszkeségének 
Várkonyi M i ti A ) y-nak és Leatrice Joynak 

A •
Móréios 28-án. P 

milliós filmje

A BROADWAY ANGYALA.
-in. Petr.ovicb Szvetiszláv első 
a most készülő

CÁREVICS.
remélem, hogy újabb levelemmel 
vettem túlságosan igénybe és szív
önt, kedves Ismeretlen Ismerősöm, 

további barátságá-

őszintén 
idejét nem 
bál kérem ........ ...........
hogy a Palace színházat 
bán megtartani szíveskedjék.

Igaz tisztelettel
Daróczy József
Palace filmszínház 

igazgatója.

Az én újévem
Irta: SZEKRÉNY ESSY BÉLA,
a Fórum Filmszínház vezérigazgatója
Ha csak azon megtisztelő felszólításnak akar

nék eleget tenni, hogy cikket Írjak a Belváros 
legelőkelőbb és legnagyobb fényűzéssel beren
dezett tilmszinhizának jövőjéről és programjá
ról, elég lenne felsorolni a saison első felében 
lejátszott slágereinket. „Nevelő ember", ti
tokzatos futár", „A magyar rapszódia" és most 
a ,.Noszty flu", elég garancia arra, hogy saison 
végéig is hasonló nívón tartom a filmszínházam 
műsorát, azonban néhány attrakció, amelyet be
mutatni lesz szerencsém, arra is kötelez, bogy 
nevén nevezzem a gyermeket.

Cecil B. de Millc uj világfilmjével, a „Chika- 
fiával" kezdem. A film főszereplője a magynr 
Várkonyi Mihály, főszereplőnője Philipp Haver. 
Cecil B. de Miile ebben a filmjében rádupláz 
minden várakozásra.

loan Mosjoukine régi barátja a pestieknél. 
M cár gárdistája" cimü filmje fog a Fórum 
Filmszínházban futni. A snison második felénes 
azonban nagy eseménye lesz a „Vihar" cimü 
film, amely John Barrymore idei egyetlen sze
replése. Ha a sor! folytatni akarnám, nem ma 
radhat megjegyzés nélkül a „Császár csókja' 
cimü fiinirernck sem, amely a napóleoni idők 
ben játszódik le és amelynek főszereplői: Con 
rád Nagel és Dolores Costcllo. Azt hiszem eny- 
nyi elegendő, hogy Ízelítőt kapjon a közönség b 
Fórum-Filmszínház újévi programjáról.

Nagy Endre

IN

»Ncin Iiirdet.íik oroszlán
mondja Pásztor Béla, 

az Ula Filmszínház Igazgatója

Ennek n kis karácsonyi cikknek keretében az 
UFA-filmszínházról lesz sző.

Abban a nemes vetélkedésben, amelyet a peát; 
mozgóképszínházak folytainak az elsőbbségért 
é*  a népszerűségért, azt hiszem szerénytelenség 
nélkül mondhatom, hogy az UFA szinház ebben 
az évben az élre szökkent. Igaz, hogy ebben 
Fortuna istenasszony is kegyeiben részesítette, 
in.kor három olyan, hogy ugymondjam „Jollv 
Jokert" pörgethetett le, mint a Spinné, a „Világ
háború", a „Magyar R pszódia", no meg a ka 
rfiisonyra előadásra tűzött, nagy siker kilátó 
Mtival nduló „Kelet titkai". Túlságos szerényle 
fenség lenne azonban, ha az UFA-szinliáx sike
rét c.sak az előadott filmeknek tulajdonítanám, 
mert abból jelentős szerepel kér az n vá’lvoleíl. 
szakadatlan munka, amit a szinház minden 
alkalmazottja végez Ezek után büszkeség
gel — és azt hiszem jogosan — lölt el a ber
lini UFA konzernnek az a mcgállapitósn, hogy 
a kis, 750 személyt befogadó pesti UFA-Szinh&z 
a konzern leglátogatottabb színháza.

A további programból, nz újév filmjei közül 
elsősorbnn a „Hazatérés" az, amely a legna 
gvobb sikerre számíthat. Ez n mcskrmü. ameh 
a híres ..Károly é-, Anna" cimü regény alapján 
készült csupa szis vei, lelki jósággal fclruházoll 
bárom igaz c "her története. Két katona két lal- 

férfi küzdelme a nőért Főszereplők: Dita 
l’urio, Lars Hanton és Guslav Frőhlich. A „Nina 

Petrovna csudálatos hazuksdgai" scenáriumát 
magyar ember:. Székely János, az UFA drama
turgja készilelle. Főszereplője a Metropolis hőt 
nője: Bugitta Helm. A harmadik film, Mosjoukin 
UFA debűje a „Maniulescu, a szélhámosok 
királya", amelyet az. emlékezetes sikert aratod 
..SztrogofT Mihály" zseniális rendezője: Mosjou
kin honfitársa Trturansky rendezett.

A negyedik nagy sláger Erich Pommer műve, 
amelyet Joe May-el közösen alkotott. Az 
...taz/o/f" film egészen újszerű eszközök igény-

magyar világ

Ma, hétfőn délután a gyertyagyújtás előtt 
gyermekek legjobb szórakozása

Városi Szinház látványos gyermekelőadása

Pista-Miska kalandjai
Kezdete 3 órakor. Vége 5*/«  órakor.

Legdrágább hely 8 pengő. Legolcsóbb hely 24 fillér.

Hogy „födöztem fel“Németh Máriát?
Mos már elmondhatom az esetet, ugy. 

ahogy történt. Én már nem írok szinházi kri
tikát, Németh Mária világhírű énekesnő: sen
kinek sem ártok vele.

Egy esti lappal volt akkor szerződésem, 
naponként szinházi kritikát kellett bele ír
nom. Bemutatókról, felújításokról, szürke 
előadásokról, szinházi dolgokról: amiről ép
pen akartam. Hogy miről: mindegy volt, 
csak reggelenként szállítsam a cikket.

Bevallom: az ember mégse mehet minden 
este színházba. Nem mondom: néha szórakoz
tató, néha élvezetes, néha unalmas, de minden 
este: az idegekre megy. A régi, öreg, tapasz
talt szinházi kritikus mégis segit magán 
egyszerűen nem megy el a színházba. Vég
iére is a Réclus irta a világ legnagyobb föld
rajzkönyvét, mégseJátta soha Amerikái.

Egy nyári estén a feleségem a Városi Szin
ház egyik operaelőadásáról jött haza. Erő
sen a szezon vége volt már, ugy emlékszem, 
afféle vendégjátékok korszaka. Ahogy haza
jön, lelkesedéssel mondja:

— Na hallottam egy uj énekesnőt, hason
lóan tiszta bársonyos hangot még alig hallot
tam ... Sokszor Galli-Curcira emlékeztet.

Másnap reggel állok a szerkesztőségben : 
meg kell írnom a színházi ciket. Abban az 
időben elég sok harcot»folytattam a magyar 
dráma érdekében. Sokat támadtam, sokat 
hadakoztam. Hadd dicsérjek meg végre va
lakit . .. Ki is volt az az énekesnő, aki az este 

bevételével rendeset! mestermü.
Azt hiszem, ez elég mutatóba a tavaszi szezon

ról. Az itt elmondottakhoz méltán sorakozik az 
L'FA-Szinház eredetien d ckorativ külső rek
lámja és a hírlapokban közétett hirdetések, 
kommünikék, melyeknek mottója: „Nem hir
detjük, oroszlánnak az egeret." Csak jó filmet 
reklamirozunk.

Végezetül még csak annyit, hogv az elmondott 
értékes eredményeket kiváltó, célkitűzéseinkhez 
a jövőben is ragaszkodni fogok.

a Városiban föllépettf ... Németh Mária... 
így írtam meg azt a bizonyos első cik

ket Németh Máriáról.
amelyben mindjárt azt is megírtam, hogy 
az ilyen tehetségnek az operában van a 
helye, s hogy az ekkora tehetséget támo
gatni kell.

Délután találkozom Márkus Miksával. Azt 
mondja:

— Teljesen igazad van. Én is hallottam a 
fivéremnél énekelni ezt a Németh Máriát, ö 
lesz a jövendő nagy énekesnője.

Este a Színpadi Szerzők vacsoráján igy 
szól hozzám Huszka Jenő:

— Igazán örülök, hogy végre szót emelt 
valaki egy igazi nagy tehetség érdekében.

Másnap reggel levelet kapok az Opera 
igazgatóságától:

— Próbát énekeltetünk Németh Máriá
val és fölléptetjük. . .

Föl is léptették. Az előadás előtt egy-két 
nappal, kedves, finom levelet kaptam Né
meth Máriától, amelyben megköszönte mind
azt, amit inam róla.

Bevallom: most már én is elmentem és 
meghallgattam Németh Máriát. Aidát éne
kelte és a közönség egyszerre fölismerte pá
ratlan tehetségét. Apponyi az első sorban 
állott a tapsolók között.

Megtörtént a szinházi kritika történeté
ben egyedülálló eset: az énekesnő igazolta 
a kritikust. Balassa József

Január 1-én 
Budapest szenzációja 

STAILT**9
markus Alfród Bekeni László négy -evoiti

Royal Orfeumban

A

Főszereplők:

Nina Pa.vne
a világ legelső táncosnője

Bolgnroffs Bürke and Head
orosz bravúr táncosok a-nerlkal tónehumoristák

Academl Glrls
a Caelnu de Paris revütáncosai

Bekeni Lásziö, Dénes Oszkár, non Ferenc, 
Dezsötty Laszin. Dsiia’i mintás, sarossy mi- 
naiy, roixo jjzssi. Morva íi bösko, luöay nusi. 
Paioiay Erzsi, Lorand na, somos trzsl, som*  

tar síén.
5 nagyszerű Békeffi tréfa

10 szenzációs IVIÁrkus-sláger
20 igazi világattrakció
30 uj disz let

100 szereplő
200 uj jelmez

1000 móka
revü dalszövegét Dr. Uletter István irta 

A revüt megelőző varieté-attrakciók; 
Gordon a drótkötél királya. 
Sdlerno mester zsonglőr.

Bella Hlnsler fox terrier dresszura. 
2 ClOVers modern akrobaták.

A nagy érdeklődésre való tekintettel, a jegyek 
árusítását a szinház jegypénztára megkezdette.

Nagy karácsony 
Szilveszter-est

Fedák Sári
Commedia del’arteja a

Terözhörűti Színpadon!

• Nevető orkánok és taps. Ha ön ragyogd 
jókedvet és pazar mulatságot akar családjának 
szerezni, ne mulassza el idejében karácsonyi 
jegyről gondoskodni a Décsi Moziba, ahol 
Harold Lloyd Gyáva hőse és a pompás Betyár
csíny van műsoron. Jegyelővétel délelőtt 11-től 
délután hatig.

N e m zc t

TAB
Decemberi műsorának 

slágerei:
L. Kremo-c oporí

világh'rü akroba'ák

Gray & Clifford
amerikn' '.Anckcttőa

Katja & Nadja
a szőke Ikrek

Duó v. Sarter
klasszikus láncuk

L’s Thratiboiö, Ma Sears, 
Wary & Anjlta slb 
Karácsonykor
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S PORT
Lejátszották 

a második liga utolsó 
őszi mérkőzését 

Húsos - Turul 3:0 (2:0) 
Nivóllan, csapkodó, igazi, szezonvégi játék, 

mely a játékosok fegyelmezetlen viselkedése 
miatt bővelkedett a zajos jelenetekben. A nagy 
hidegben mereven mozgó két csapat közül a 
Húsos szerezte meg lelkesebb és gyorsabb játé
kával a győzelmet, anélkül, hogy valami külö
nösebb teljesítményt nyújtott volna. A Turul 
már az első percekben elveszítette győzelmi 
sánszát, amidőn Senger kiállítása után tiz fő
nyire csökkeni legénysége. A csonka csatársor 
fejnélküli, össze-vissza játékával az ellenfél 
gyorsabb védelmével szemben képtelen volt 
igazán veszélyes helyzetet teremteni, védelme 
viszont gyakran kihagyott, amit Húsos kihasz
nálva, három góllal terhelte a megbízhatatlan 
Spindler kapuját, biztosan verve a mezőnyben 
vele egyenrangú ellenfelét.

A győztes Húsos csapatában csak az igyeke
zet volt nagy, de igazi tudásról nem beszélhe
tünk sem technikában, sem stílusban. A kapu
ban Berccki kevés dolgát hibátlanul végezte. A 
hátvédek energikusan dolgoztak, de helyezke
désük erősen kifogásolható. A halfsor szorgal
masan rombolt, viszont alig volt egészséges át
adása. A csatársor gyorsaságával tűnt ki, ossz- 
jálékhan azonban nagyon fogyatékos a tudo
mánya. Ányos és Pápai játékát lehet kiemelni

A Turul, dacára annak, hogy tiz emberrel 
játszott, legalább annyi támadást vezetett, mint 
ellenfele. Játéka azonban még tcchnikátlanabb. 
fejetlenebb volt. Vereségében nagy része van 
gyenge, teljesen megbizhalatlan kapusának, 
aki inferioris stílusban szedte be a gólokat. A 
hátvédek jó momentumaikat lerontották köny 
nyelmü és hibás helyezkedésükkel. Ugyanez 
volt a hibájuk a fedezeteknek is. A csatársor 
bán csak Vacek tűnt ki igyekezetével.

A Húsos kezdi a játékát. A 4 percig hullámzó 
akciók, de miután a biró Sengert után rúgásért 
kizárja a játékból, a Turul visszaesik. A Húsos 
támadásai csak a 15. percben hoznak ered
ményt, Juhász révén, aki átadásból gólt lő 
(1:0) A Turul nagy igyekezettel tör a kiegyen 
ütésre, tervszerűtlen akcióit azonban csirájá 
bán elfojtja a Húsos gyors, rámenős védelme.

A II. félidőben a Turul diktálja a tempót, 
ennek ellenére is ő kap újabb gólt. Karazsi be 
adását Spindler kiejti és a szemfüles Pápai kö
zelről a 3-ik gólt lövi. Húsos a gól után lefékez 
és fölénybe kerül a Turul, amelynek támadása 
azonban a csatárok ügyefogyottsága miatt nem 
járnak sikerrel. Durvaságok, protestálások 
miatt gyakran szünetel a játék. Húsosnak mód
jában állna a gólok számát növelni, a megítéli 
11-est azonban mellé rúgják.

Az előnytadó Eötvös Zoltán 
jó idővel ötödik lett 

A BKE 1500 méteres háziversenye
Vasárnap reggel futották le a nagyjégen a 

BKE 1500 és 1000 méteres házi előnyverse- 
nyeit. A múlt heti szélviharban pechesen ver
senyző Eötvös Zoltán nem állott könnyű fel
adat előtt, amikor az újabb gyorskorcsolyázó
generációnak adott előnyt kellett behoznia. Bár 
Eötvös ötödiknek futott be, 2 pere 34.4 mp-es 
ideje aránylag jónak mondható. Gyönge napja 
volt Kauser Istvánnak, aki tizedik lett. For
máján alul szerepelt Erdélyi és Bihari is, mig 
Windtner feladta a versenyt.

A két házi elönyverseny eredménye a kö
vetkező:

1500 méter:
1. Mérő 2 p. 30.8 mp. (előny 17 mp.). 2. 

Schncller 2 p. 32.6 mp. (9 mp. e.J. 3. Tóth 2 p. 
33.7 mp. (17 mp. e.). 4. Schneider 2 p. 34.1 mp. 
(19 mp. e.). 5. Eötvös 2 p. 34.4 mp. (előny nél
kül). 6. Vida. 7. Kárpáti. 8. Piakor. 9. Bihari.
10. Kauser. 11. 12. Erdélyi. — Windtner fel
adta.

1000 méter:
1. Sebestyén 1 p. 47.4 mp. (19 mp. előny). 2. 

Boros 1 p. 48.3 mp. (il7 mp. e.). 3. Rulf 1 p. 
49.1 mp. (16 mp. e.). 4. ifj. Kauser 1 p- 49.9 
mp. (9 inp. e.). 5. Sógor 1 p. 49.8 mp. (3 mp. e.).

Mükorcsolyázás.
Férfiak részére: 1. Kertész Ferenc. 2. Torpák 

Elemér. 3. Pataki Dénes.
Hölgyek részéről: 1. Szilassy Madine. 2. Witt- 

mann Lici. 3. Imrédy Magda.

Vasárnapi sporthírek
X A jégsport karácsonya. A BKE valóban 

pompás karácsonyi programmról gondosko
dott. Kedden, karácsony első napján a bécsi 
Colinge Eislauf Vérein kitűnő csapatát látja 
vendégül a BKE, amelynek első csapata délelőtt 
háromnegyed 11 órakor mérkőzik a bécsi 
együttessel. Szerdán, karácsony második nap
ján a hagyományos nagyszabású keretek kö
zött fog lefolyni a BKE karácsonyi jégünne
pélye, amelynek programmján ezúttal Charlotte, 
a newyorki star. továbbá a berlini Curt Neu
mann és Eugen Masurat fognak szerepelni. A 
tűzijátékot a müncheni Gcorg Klcmm szolgál
tatja, a megnfonon pedig Pethes Sándor 
a Nemzeti Szinház tagja konferál. A legnagyobb 
érdeklődés kiséri a programnak nzt a számát, 
amelyben Charlotte szólócsárdást fog bemu
tatok

X Az év utolsó uszőeseménye a MUE ha
gyományos, karácsony másodnapján rende
zendő nagyszabású uszóversenye lesz, amely az 
eddigi hírekkel ellentétben délután 4 órakor 
kezdődik a Iludas-uszodában.

X Uj négyszáza*  hölgy úszó világrekord. Pá
rizsból jelentik: Braun kisasszony, hollandus 
hölgyuszó ma 400 méteren 6 p. 16.8 mp-cs idő
vel uj világrekordot állított fel.

Egy nagy győzelem, egy döntetlen, 
és egy vereség 

túrázó csapataink első napi mérlege
Külföldi túrára indult csapataink közül 

három már vasárnap megvívta első ütköze
tét. A BSE a németországi Schnccbergbcn —! 
úgy látszik, gyönge ellenféllel szemben—

Újpest - FC Spezia 2:2 (0:0)
Újpest olasz turnéjának első állomásán Spe- 

ziában az FC Spezia legénységével mérkőzött 
és eredménytelen félidő után 2:2 arányú dön
tetlent ért cl közepes ellenfelével szemben. A 
lila-fehéreket hallatlan balszerencse üldözte a 
mérkőzés folyamán és a közönség melegen ün
nepelte a kitünően játszó magyar csapatot.

US Ancona Budai „33" 2:1 (1:1)
Az olaszországi hófúvások folytán beállott 

lávirdai zavarok miatt szűkszavú jelentés szá
mol be a Budai 33-ajok első luramérkőzésé- 
ről, amely a budai csapat minimális gólkü-

nngy gólaránnyal győzedelmeskedett, a bal
szerencsétől sújtott Újpest csak döntetlent 
ért el Speziával szemben, a Budai 33-as 
azonban vereséggel vonult le a pályáról.

lönbségü vereségét hozza hírül. A mérkőzést a 
hózivatar miatt nem lehetett befejezni.

BSE-Leibesübungen Schneeberg 
10:4 (3:3)

Schneeberg, december 23.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) A BSE az 

első félidőben tartalékosán állt fel és a mér
kőzés első részében a német csapat egyenlő 
erejű ellenfélnek mutatkozott. Szünet után a 
BSE már komplett csapattal lépett pályára és 

I valósággal kapujához szögezte a német csapa
tot. A közönség lelkesen ünnepelte a magyar 

| vendéget.

Óvás a meg nem adott huszonnegyedik gól miatt

Milyen címen óvta meg az ÜTE a BSzKRT ellen megnyert 
téli kupa mérkőzését? — A középiskolások polócsapata 

legyőzte az FTC-t
A Magyar Úszó Egyesület által kiirt Téli 

kupáért az elmúlt vasárnapon három mér
kőzés került lejátszásra a Rudasfürdő uszodá
jában.

A jól látogatott vizlpóló-délután eseménye, 
hogy a középiskolások csapata legyőzte a 

tartalékosán kiállt FTC-t.
A KISOK első mérkőzésén 13 gólt kapott az 

UTE-töl, mely viszont 6 : 4-re verte meg ugyan
azt az FTC-t, amelyet tegnap délután a diák- 
csoport késztetett kapitulációra. A középiskolá
sok tegnapi sikere első gyümölcseként tekint
hető annak az önzetlen, lelkes munkának, ame
lyet a középiskolások érdekében a MUSz, de 
talán elsősorban Komjádi Béla vizipolókapi- 
tány kifejt.

A mcglepetésszerii kezdet után következett az 
UTE—BSzKRT-mérkőzés, amely még vaskosabb 
meglepetést hozott.

23:2-ré győzött az UTE,
amely azonban korántsem volt megelégedve a 
gólaráiirtyal. A huszonnegyedik gól fölött kon- 
troverzia támadt a biró és a játékosok között, 
miután

a btré nem Hélte még mÜTE utoljára- el- 
ért gólját, atnely meglehetősen vitás volt. 

Az Öfo’ ö mérlMrés után emiatt óvással élt. 
Első pillanatra talán mulatságosnak tetszik az 
UTE eljárása, amely azonban tüstént érthetővé 
válik, ha rátekintünk a Téli kupa helyezési 
tabellájára, amely kifejezésre juttatja az UTE 
és az MTK elkeseredett harcát a Téli kupa idei 
birtokáért. A két csapat egyenlő pontszámmal 
vezetett, de

az UTE-nek sikerült tegnap behozni az 
MTK gólarányát és Igy a tabella élére 

került.
A harmadik, egyben a nap legszebb mérkő

zése az MTK—MAC-mérkŐzés volt. Az izgal
makban bővelkedő meccset kemény küzdelem 
után nyerte az MTK a MAC tartalékos legény

Az 1924. évi XVIII. te. alapján szervezett 

iparosok országos 
Központi Szöveikezete 

Központja: Budapest, V., Nádor-utca 22. III. emelet 
Telefon: 53-35, 53—37, 151-35. L. 212 -30. Táviratcím: Ipkttzpont

MAGYAR PAMUTIPAR RT.
Fonó-, cérnázó-, szövő-, fehérítő 
festő-, appretura- és konfekciógyár

V. KER., ARANY JÁNOS-UTCA 31. SZÁM. 
ALAPITTATOTT 188 2.

Gyár: . Telefon,
... . r< ■ ■ -AUTOMATA 2SO ««Uinest, Erkel-u. 39. v automata 120-00Ufpvoi, Ul nv, u. ve. ’ AUTOMATA 2S0-0S

D" (dlí VW tl I) EMIL
bamkCzlete

Tiiaioi:
UPMSM X7.

BUDAPEST, V., T.
BÁLV ÁM-ITCA 13. UMIMS-X7.

HOSSZÉ- ÉS nÖVIDEEJÁRATU KÖT CSÖS'ÖK, 
TŐZSDEI MEGBÍZÁSOK: BUDAPEST, WIEN, PÁBIZS.

ségével szemben.
A Téli kupa állása a vasárnapi mérkőzések 

után a következő:
1. UTE 8 pont (47—8)
2. MTK 8 pont (44—11)
3. MAC 4 pont (21—23)
4. KISOK 2 pont (7—27)
5. BSzKRT 2 pont (11—45)
6. FTC 0 pont (11—27)
A vasárnapi mérkőzések eredményei;

KISOK—FTC 5:2 (2:2)
Biró: Schlenker.
KISOK: Ferenczffy—Magassy—Petüs—Bozsi

—Dezső.
FTC: Feuchtinger — Farkas — Friedmann—

Haász—Wenczell.
A gólokat Dezső (4) és Bozsi .illetve Wen

czell és Farkas dobtak.
UTE—BSzKRT 23:2 (8 : •)

Biró: Méray.
UTE: Wagner—Kaufmann—László—Németh

Halasi.
BSzKRT: Grosz—Reich II.—Gábori!—Reich

L—■Keserű IV.
A BSzKRT a második félidőben nem is ju

tott labdához és az UTE-lsták mindén egyes 
lövészből ’ gól léft. Németh egymttga tizenhét 
gólt dobolt. Halasira négy, Lászlóra két gól 
esik. A BSzKRT két gólját Gábort! és Reich II. 
dobták.

MTK—MAC 13:5 (6:3)
Biró: Tichy.
MTK: Bory—Homonnai—Szobó — Keserű—

Schlenker.
MAC: Becker—Csorba—Pctzold—Turnovszky 

—Krecsmer.
A győztes MTK góljait Homonnai (2), Szabó 

(4), Keserű (6) és Schlenker dobták, mig a MAC 
góljain Turnovszky (4) és Csorba osztoztak. 
Homonnait és Csorbát a biró 4 perc 35 másod 
percében végleg kiállította.

December 25-én d. e. %11 óra
kor Cottage Wien-BKÉ I. Hoki
mérkőzés. 20-An délután 6 órakor

" városliget! műjég- 
pályán. Fellép cuarioiie, 

a newyorki Madfson Square Marja, 
Curt Neumann és Ma-urat Berlin. A megalonon 
konferál PethM Sánuor, a Nemz Szinti mii vésze 
tűz játék, rendezi Klemm, München. Jelmez
verseny. Jegyek kedvezményesen ‘'löreválthatók 
P1.—tői 3.HO-lg az egyleti csarnokban, Városliget. 

Telelőn : Lipót 919-22 és 23. Jl
Külföldi futbaileredmények

München: DFC (Prága) — Unión Böcklined 
4:3. — Bayern—WAC (Bécs) 4:2.

Hannover: Braunschweig—Hilversum (Hol
landia) 5:2.

Berlin: Hertha—Südestren 2:2. — Berlinét 
Kukéra—Minerva 0:0.

Nürnberg: IFC Nürnbcrg—ASV Nürnberg 
3:2. — Eintracht (Frankfurt)—Viktória 3:2.

Bécs: Hertha—Ausztria 1:0 (0:0). Bajnoki
mérkőzés.

Páris: Slavia (Brűnm)—Stade Ronnais 5:1. —< 
Montpelier—Rapid (Bécs) 3:1.

Szabados veresége 
Budapest asztali tenniszbajnok- 

ságának döntőjében
Fokozott érdeklődés mellett vasárnap « 

késő esti órákban vívták meg Budapest asztali 
tennisz bajnokságának döntőit.

A föérdcklődés természetesen a Szabados—< 
Barna mérkőzés felé irányult.

A két fiatal krekk veretlenül küzdötte fel 
magát a döntőig, amelyben ez alkalom

mal Barna győzött pompás stílusban. 
Szabados vereségét menti, hogy három hétig 
beteg volt és igy kevés tréninggel rendelkezett.

A hölgy bajnokságot biztosan nyerte K. 
Mednyánszky Mária világbajnoknő, de kellemes 
feltűnést keltett a szegedi Gál Magda pompás 
szereplése.

Férfi egyes: Barna (KISOK)—Müller (NSC) 
21 : 19, 21 : 15, 22 : 20. Szabados (MTK)—Glanca 
(NSC) 21:16, 21:09, 22: 20. Barna (KISOK)-, 
Szabados (MTK) 21 : 17, 21 : 15, 21 .13.

Női egyes: K. Mednyánszky Mária (MTK)—< 
Gál Magda (KEAC) 21:11, 21:14, 21:10.

Vegyes páros: Földi-Zádor Ica—Gyémánt- 
Rosenbergné (MTK) 23:21, 14:21, 21:18,
21 : 7.

A bajnokságok végső eredménye:
Férfi egyes: Bajnok: Barna (KISOK). 2. Sza

bados (MTK). 3. Kelen (UTE) 4—5—6 holtver
senyben Bellák, Gláncz és Müller (NSC).

Női egyes: Bajnok: K. Mednyónszfcy Mária 
(MTK). 2. Gál Magda (KEAC). 3. Zádor Ica 
(MTK). 4. dr. Rosenbergné (MTK).

Vegyes párost Bajnok: Szabados—K. Mód- 
nyánszky Mária (MTK). 2. Földi—Zádor Ica 
(MTK). 3. Gyémánt—Rosenbergné (MTK). 4, 
Csányi—Gál .Magda.

X A MILL karácsonyi körmérkőzései elsft 
napján az I. osztály 4:1 (1:0) arányban le
győzte a IV. osztályt, a II. osztály azonban 
nagy meglepetésre 1:2 (0:1) arányban veresé
get szenvedett a III. osztály válogatott csapa
tától

X Bárány István karácsonyra hazajön. 
Egerből jelentik: Bárány István, a világ
hírű egri úszó szombaton délben hat hó
napi londoni tartózkodás után Doverben 
hajóra szállt és hétfőn este érkezik. házit 
Egerbe. Bárány most itthon marad, leteszi 
a harmadik alapvizsgáját az egri jogakadé- 
mián, majd Pécsre megy szigorlatozni.

Alapittatott 18M

LEGJOBB

D A D LEGOLCSÓBBrOTLAN |)ij)
I zll LAN

Kárpltosúru, vas- 
és rézbutorgyúra

Szőnyeg, pokróc, függöny, ágy- és asz
talterítők minden kivitelben kaphatók 

dlCHNElt JÁNOS 
Budapest, Erzseöet-korut 20.

Nagy katalógust 40 HU. ellenében postán bénuentro küldő
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A.UTONAPLÓ Az angol ottoriana gyár i8guiaDDW28-es moneiile
Kél szakember véleménye 

az ó- és újvilág1 autó
gyárainak harcáról

Nehéz eldönteni, hogy melyik automobil 
jobb, melyik kellemesebb: az európai gyárt- 
mányit. vagy az amerikai. Azt mondják, hogy 
uz 6- és újvilág autógyárai hatalmas hatról 
folytainak egymás legyőzésére. Ezt a küz
delmet egész' biztosan a nagyközönség fogja 
eldönteni végső soron, aszerint, hogy mi
ként értékeli majd u különböző autómárká
kat. Amerikn és Európa nutomobilgyárainak 
harca ügyében Bállá Ernő, a kitűnő hírlapíró, 
aülósporlrovatvezető több hozzáértőhöz eb
ben'az ügyben kérdéseket intézett, amelyekre 
nagyon érdekes válaszokat kapott. Mutatóba 
köziünk néhányat:

Az amerikai A’os/i és Packard-autök kép
viselői, nz
URBÁN ALFRÉD és BARNA FRIGYES Dr. 
cég a következőket mondották:

— Mi ma az automobilgyártás győzelmét 
biztosítottnak látjuk. Az amerikai gyárak 
nagy teljesítőképességük folytán sokkal töb
bet tudnak nyújtani kevesebb pénzért, mint 
az európai gyárak. És ezt is természetesen 
anélkül, hogy n minőség szenvedne, mert a 
tömegprodukció ma már nem jelenti az elő
állított cikk rosszabb kiállitását. Hiszen az 
európai gyárak, amelyek

10.000 kocsit produkálnak 
éppen ugy gépekkel dolgoznak, mint az ame
rikai gyárak, amelyek

300.000 kocsit állítanak elő évente.
— Az európai gyárak nem sokat törődnek 

képviselőikkel, mig Amerika ellátja őket ta

náccsal, tippekkel és mindennel, ami a kép
viseletek munkáját elősegíthet. Az amerikai 
automobilprodukció belátható ideig feltar
tóztathatatlan és mindaddig folytatódni fog, 
amig ki nem egyenlítődtek a kocsi elhelyez- 
hetőségi viszonyok. Amerika győzelme nem 
kétséges.

REIMANN ANDOR Dr.
véleménye igy hangzik:

— Nézetem szerint: áll a harc és atekin- 
letbcn, hogyan fog ez eldőlni, ma még korai 
volna jóslatokba bocsátkozni. Tény, hogy 
Európa — miután átvette az amerikai kocsik 
előnyeit — pompás kocsikat produkál. Az 
európai kocsiknak sok előnye van, főleg, 
hogy gyorsabbak é.s megfelelően az európai 
utaknak, feltétlenül tartósabbak. Ha . az 
európai automobilgyártás átveszi az amerikai 
autógyártás előnyeit és ugyanakkor saját 
hátrányait elhagyja, ugy

fiiléje is tud majd emelkedni Anieriká- 
uak.

Hiszen teljesen bizonyos, hogy az európai 
kocsi jobban bírja a rossz utakat, jobban 
fekszik rajtuk és ezzel jobb átlagsebességet 
ér el. Azonkívül a fogyasztása is kisebb az 
európai kocsiknak. Vonatkozik mindez pedig 
a kis európai és amerikai kocsik viszonyára. 
Nagy kocsikban — 2000 dollár felett — 
Amerika vezet Európa előtt és ebben a vi 
szonylatban nem kétséges harcának diadala. 
A drága, nagy amerikai luxuskocsik kétség
telenül jobbak a hasonló áru európai ko 
csíknál.

rA A Méray-motorkcrékpárok váciuccai 
üzletében

Méray Endre
BÓhány kérdésünkre tömören így válaszolt:

— Ha visszapillantunk a magyar gyárt
mányú Méray-kocsik kelendőségére és az 
elmúlt évben való sikereire, megelégedetten 
mondhatom, hogy a most bevégzödő üzleti 
év a motorkerék pár-kereskedelem szempont-

GOODRICH PNEÜ 
az utak kiríva 

SZILÁRD BÉLA

Telefon
T M3-84

HíOlmUO-UtM IS

jából nézve kielégítő volt.
— Miután a Méray motorkerékpár-tulajdo

nosokkal állandóan a legélénkebb üzleti, 
összekötetésben állunk és velük mindenkor 
továbbra is együtt működünk, n jövő évben 
is előkészületeket teszünk arra, hogy az új 
Méray motorkcrékpárvásárlókat még na
gyobb gonddal és nagyobb pontossággal 
szolgálhassuk ki.

— Persze nekünk, mint motorkerékpár
kereskedőknek s mint motorkerékpárosok
nak is volna jó egynéhány kívánságunk, 
amit sokak nevében legrövidebben így fe
jezhetek ki: Több segítséget kérünk és ke
vesebb bírságot!

)( A John Fowler cég oj képviselete: a Morris 
■Minor. Az angol kisautomobilipar ezévi „slá
gere". ti Morris Minor megjelent n pinco*  Az 
első kocsit Aigner-igazgató hozta le Budapestre 
•■s mint halljuk, az elsőmagyorországi Morris 
M nor útja kitünően sikerült. A 6—20 lóerős 
kocsi 100 km ként 6 liter benzint fogyasztott és 
00 km-os sebességet ért el. A Morris Minor 4 
hengeres, vízhűtéses motorjának köbtartalma

Cl YORSTEIIER AIT<>JIOBIT4
A typus 1</2 tonnás B typus 2 tonnás

E súlykategóriában a legtökéletesebb l
Minden alkotó része a gyors teherszállitás nagy 
igénybevételének megfelelően túlméretezve készült

Műszaki tájékoztatás:
A nehéz teherkocsi typusu 4 hengeres monobloch motor, furata 95 mm, löhete 
tíf mm, űrtartalma 3’6 I. és 43 HP erős. Levehető hengerrel és hengerfelJeL A 
főtengely ötszörösen csapágyazva. A differcntial és kardántengely extra erősen 
méretezve. Tagozott hütő, előtte ütközővel ellátva. A hosszú és erős alváz kereten 
túlméretezett öntött acél felfüggesztő bakokon nyugszanak az 1350 mm hosszú 
és 76 mm széles hátsó hordrugók. Levehető nehéz typusu acélküllős kerekek, 
angol DUNLOP pneumatlkokkal szerekre. AUTOLITE dynamo öninditó, villamos 
világítási berendezés és villanykürt Óránkénti sebessége teljes teherrel 70 km.

Minimális üzemanyag fogyasztás. Alváz önsúlya 1250 kg.

Raktárról azonnal szállíthatóI Kívánatra bárhol bemutatják!

Árajánlattal ós felvilágosítással készséggel szolgálunk!
Magyarországi vezórkópvisolot:

Róka és Társa Automobil R.-T.
Budapest, VI., Aréna-ut 87. Telefon Lipót 908-09, 916-17,

847 köbcentiméter. Az alváz az angol precíziós 
munka mintaképe, speciálanyagok felhasználá
sával .Dacára aránylag kis méretezésének, a leg
nagyobb erőpróbát is játszva kibírja.

A Morris Minort, ezt legmodernebb kiskocsit, 
egy régi, konvervativ cég. a 10 éves John Fowler 
fogja terjeszteni. A Morris Minort a Fowler-cég 
a tavaszi automobilpiac szenzációjának szánja. 
A Minor ára 6000 és 7000 pengő között lesz.

)( Az Overland angol automobilgyár a ná
lunk is oly előnyösen bevezetett gyorsteher- 
autocnobilokban Manchester néven új típussal 
jött ki. A külföldi szaklapok már hetekkel ez
előtt ismertették teljes részletességgel az új 
típus előnyeit. Ez főképpen u 43 HP-s nehéz

típusú teherautó-motorban, a nehéz önsúly
ban, a 70 km.-ig fokozható sebességben, új 
acélküllős rendszerű kerekekben csúcsosodik 
ki. Ha figyelembe vesszük a régi típus eddigi 
elsőrendű teljesítményeit, úgy megállapíthat
juk, hogy a gyár a Manchester gyorsteheraulo- 
mobillal a magyarországi útiviszonyoknak, 
megfelelő tökéletes teherautót hozott ki. A 
Manchester gyorsleheraulökban két típus van, 
és pedig 1500 és 2000 kg. hordképességű A 
magyarországi vezérképviselet (Róka és Társa 
Automobil Rl.) már avizálja is az új típusú 
Manchester megérkeztét. Meg vagyunk róla 
győződve, hogy ez a jókezű képviselet az 
eddigi szép teljesítményeit az új típus előnyei 
folytán hatványozottan tudja majd fokozni.

az uj 1929-es modellek
kizárólag a magyarországi vezérképviseletnéll

Jóim fowtep & Co.
Budapest, VI., Jlndrássy-út 28.

Tőle font Xitpót 983-20.

Hl li W»
)( A Franklln-koeslkról. A Midor autókeres

kedelmi részvénytársaság, melynek székhelye a 
régi jónevü MMura-gyárban a Thék Endré
iden 8. sz. nihil van, átvette hónapokkal ez
előtt a híres amerikai „Franklin" automobilok 
vezérképviseletét. Nálunk Magyarországon még 
igen kevesen ismerik ennek n kitűnő kocsinak 
mótorberendezését, mert hathengeres léghűté
ses kocsikat Amerikában is csak egyedül n 
„Frankliu"-gyár állítja elő. Hisszük és
reméljük, hogy a „Frnnklln‘‘-kocsik Mn-
gynrországon is igen rövid idő alatt, ha az 
autókedvelő közönség megismeri, amerikai mé
retekhez megfelelő .karriert fognak elérni, mert 
hisz nem keli magyaráznunk bővebben Uz autó
szakértőknek, hogy mi nz óriási előnye a' lég
hűtéses kocsiknak. Mlsura Mihály és Dörjler 
nyugalmazott Bszkrl. műszaki főtanácsos veze
tése alatt a ,,Franklin"-kocslk
nagy jöv*t  Jósolunk, E két kiváló

egész csöndben dolgozik és hisszük, hogy ennek 
a tervszerű munkának meg lesz a kellő hatása 
az automobilt vásárló közönség körében.

Az Amerikúbanó gyártóit Franklin-aulomo- 
hil olyan berendezéssel van ellátva, amely biz
tosítja a motornak még n legnagyobb hideg
ben is, néhány másodperc alatt való azonnali 
elindulását. ■ A Frnnklin-automobll megfelelő 
fűtőkészülékkel is fel van szerelve. A fűtő
készülék elmés szerkezete lehetővé teszi, 
hogy a kocsi a kívánt hőfokra felfüthctő le
gyen. A motor hathengeres, 82.5 mm furattal 
és 120.6 mm lőketlcl. Hengerűrtartalom 3.7 li
ter. A hétszemélyes zárt limousin súlya 1750 kg.

)( A téli Időszakban, n nedves, csúszós uta
kon különösen jó szolgálatokat tesznek a Go- 
odrich pnr.uk, minthogy gummiszögcs íutófe- 

révén abszolút csuszáltgátló hatástelterjedésének lülelük 
szakember eredményeznek,

pnr.uk


IS
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Ot osztályba sorozza 
az „autoclubok nemzetközi 
szövetsége a versenyeket

ktTFÖl ÍIADIÓ

Az auíomobilpiac szenzációja a
6 hengeres léghűtésű

Az Elismert Automobil Clubok Nemzetközi 
Szövetsége közgyűlésén a jövő évi versenyek
nek újfajta osztályozását rendelte el. A most 
crvénybelépő osztályozásában egyes országok 
sporteseményeit nemcsak fontosságuk szerint 
bírálják majd el, hanem az uj sorrend tisztázza 
azt is, hogy a versenyzők és motorvezetők me
lyik versenyeken vehetnek részt, paragrafusaik 
közé iktatták azt is, hogy mely egyesületek és 
autószövetségek rendezhetnek automobil ver 
senyéket. Az uj nemzetközi szabályzatok értel
mében ezentúl a versenyeket öt csoportba osz
tályozzák, még pedig:

1. Nemzetközi versenyek, ebbe az osztályba 
tartoznak mindazok a versenyek, melyeket az

zással kell rendelkeznie.
2. Nemzeti versenyek. Ide tartoznak minazok 

a nemzeti automobil versenyek, melyeket az 
illető nemzeti automobilklub rendez, amely az 
illető nemzet automobilverseny naptárában a 
megfelelő évben felvan véve. Nemzeti automo
bil versenyt csak az illető ország automobil 
klubja rendezhet, vagy külön felhatalmazd*  
alapján a nemzeti klub valamelyik csatlakozott 
alosztálya esetleg egyes külön szervezetek is.

3. Nyilvános versenyek. Minden nemzetközi 
és nemzeti versenyt nyilvánosnak kell tekin
teni, ha azon minden fizikai és jogi személy 
tekintet nélkül nemzetiségére rfsztvehet. Az 
illetőknek nemzetközi versenyvezetői igazol-

automobil
VuzArMpoltalot 1 MIDOR AüTOMOBILGYAR BÚDAPEST. V/H., THÉK ENDRE-UTCA !-<•»

RENAULT
legújabb tlpmn 

teherautóit és mezőgazdasági traktorait 
raktárról szállítja a vezérképviselet;

Rei
Budapest, V, Vörösmarty-tér 3.

■t,Association Internationale des Automobilé 
Clubs Reconnus**  az illető év nemzetközi au
tomobil versenynaptárába felvett. E nemzetközi 
autóversenyeken résztvehetnek mindazok, akik
nek arra az évre érvényes nemzetközi verseny
engedélyük van. Nemzetközi versenyek minden 
országban csak egy nemzeti klub által rendez
hetők (nálunk például a KMAC rendezhet 
csupán). Kivételes esetben az illető nemzet 
klubja valamelyik társegyesület által is rendez
heti versenyét, de ez esetben külön felhatalma-

Budapest 
autos- 
HOzönsége

körében ma az

újjáépített
5 emeletes 

Cyklnp Garage 
képezi a közérdeklődés tárgyát 

M,nd8|atn!,akarj,a.0,,0S

ezen látványosságszámba menő, a tech
nika, minőn vívmányával felszerelt,

rendelkező autopalotát a város szivében 

meg Ön isi 
he kocsiját On lel

A garage vezetőségo készséggel áll 
rendelkezésére.
Úrvezetők kocsiját bérletben rendben 
tárt uk, kiküldjük és elhozzatjuk.

Fa&zarsióssk 
es alkatrészek. pnaumaUk.

Cyhiop sarasé Rt.
U!L. H8PISBZ ucca 2U-2B.

Telefonszám József 3/2—'J5.
Portás (611c! is hívható) J. • 72—94.

— A Budapesti Helyiérdekű Vasúink revideál
ták azcmélytarlfájuknt. Köztudomású, hogy a 
Budapesti Helyiérdekű Vasúinknak a főváros 
területéről kiinduló négy vonalán eddig egy és 
ugyanazon kilométcrlávolságra különböző me
netdijak voltak érvényben, ami ellen a helyi ér
dekeltségek állandóan panaszkodnak. Most a 
vasút egységes tarifarendszert létesített, amely 
mind a négy vonalra 1929 január L étől kezdve 
egyenlő menetdijakat állapit meg. A tarifa meg
állapításánál különös súlyt helyezett a társaság 
arra, hogy a vonala' mentén lakó és a vasutakat 
naponta állandóan igénybevevő közönség kívá
nalmat a lcgmesszcbbmenöleg teljesüljenek. Az 
uj díjszabásban jelentékenyen leszállította a 
havi bérletjegyek, tanuló-bérletjegyek és mun
kás hetijegyek árát. Ezentúl a havi bérletjegyek 
napi akárhányszori utazásra jogosítanak. A havi 
bérletjegyeknél — havi 60 utazást számítva — 
a rendes jegyek áraiból 50—70 százalék, a ta 
nuló bérletjegyeknél 40—90 százalék, a munkás
hetijegyeknél pedig 40—80 százalék kedvez
ményt ad a vasút. A havi bérletjegyek kiadására 
a vasút egyáltalán kölelezvo nincs, a tanuló bér
letjegyeknél 33 egyharmad százalék, a munkás 
hetijegyeknél 40 százalék kedvezmény adására 
van kötelezve. Az egyszeri utazásra szóló menet
jegyek árai 10, 15, és 20 kilométer távolságban 
némileg emelkednek ugyan, de ezzel szemben a 
főváros területén és a 20 km-en felüli távolság
ban lényegesen alacsonyabbak lettek. Ezen a

kedvezményen felül fovóbbn is érvényben ma
radtok a főváros területeire szóló BESzKRT át
szálló menet-, menettérti, havi és hetijegyek ih

A szerkesztésért éa kiadásért tóéi: 
Dr ELEK HUGÓ.

Kiadja
Jk Hétfőt Lapok' ttliáavónató

Karácsonyra
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GSCHWINOT 
GSCHWINOT 
GSCHWINOT 
GSCHWINOT

lw ittK liiirt

Corílal

romolat
hfimMiWrtuUi poi lOivBui

nífimölcssírlatfikaly 1U111U1 vvy u > 1 u tu au t

mi fimM fi tinim tinta!yjUliilJlwIlliliCnClCi
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cukrozott (Httmölcsöket
vásároljunk, mert minőségileg eayenran«o«k « kül

föld' gyártmányokkal, árban pedig 

lényegesen olcsóbbak ! 
Kapható mindé o fővárosi és vidéki főszer- és

részére rendeznek. A részt- 
az is, hogy a versenyeken 
saját kocsijukon vehetnek

vánnyal kell rendelkezniök, melyet az elismert 
automobilklubok szövetségének a megbízásából 
a nemzeti automobilklubok állítanak ki.

4. Zárt versenyek. Az automobilversenyt 
akkor kell zártnak tekinteni, ha azon csak a 
versenyt rendező klub vagy klubok tagjai ve
hetnek részt Ilyen zárt versenyeket rendezhet
nek a helyi egyesületek is.

5. Fönntartott vérsenyék. Ide tartoznak
mindazok a versenyek, ahol a részvétel bizo- 
oyos feltételekhez van kötve. Ilyenek azok, 
amelyeket pl. kizárólag amatőr-versenyzők vagy 
csak konstrüktörök ’ ' • • ■ • - •
vétel feltétele lehet 
a versenyzők csak 
részt, stb.

)( Különös és föltűnő tapasztalatokra tettünk 
szert az utóbbi időben az autótulajdonosok kö
rében, akik lerongált gumijaikat kicserélni 
óhajtották. Nagyon sokan a pneumatikvásárlók 
közül hirtelen uj gumikkal jelentek meg min
dennapos autósétájukon, bár sem Budapesten 
sem a vidéki kereskedőknél nem vásároltak 
autópneumatikot. A rejtély azonban rövidesen 
megoldódott. Több autótulajdonos rájött arra, 
hogy a bécsi pneumalik kereskedők és gyárak 
a kedvezőbb vám 6 egyéb előnyök miatt, mint
egy 30%-a] olcsóbban árusítják a ptneumatikol, 
mint ahogyan azt a magyar pneumalik gyár 
megvédése miatt súlyosan megterhelt magyar 
gumikereskedők árusítani tudják Mindazok, 
akik ezt kifürkészték kicserélendő gumijaikkal 
tették meg Budapesttől—Becsig az autóutat s 
ott megvették a szükséges olcsó pneumalikot s 
tengelyen tértek vissza az uj gumikkal, ami az 
államnak igen nagy károkat okoz fényüzési és 
forgalmi adó elvonása alapján.

)( Hóláncok és hüfőtnkarók beszerzése. A 
Szilárd Béla cég úgy hiitőtakarókban, mint 
hóláncokban minden méretben állandó nagy 
raktárt tart s a szükségleteket igy a leggyor
sabban tudja kielégíteni.

PRÁGA AUTÓ
szerkezete egyesit! magában 
a legmodernebb autótechnika 

miDden vívmányát.
Üzeme a leggazdasácosabb, 
tartóssága ielülmuihatatlan

4, 6, 8 hengeres

SZEMÉLYAUTÓK
1, 2, 5, 6, 1O9 12 tonnás

TEHERAUTÓK
Igen kedvező áréi kedvező f sétául 
feltételek mellett raktárról szállítja a 

kizárólagos képviseleti

A kiváló

VILIÉ
a francia autó

Roesseman és Kiihnemann—Épp 
és Felfele Egyesült GíppyárakR. T.

Gyár én központi iroda:

ni., Római fürdő. Telefon: Aut Öl-40 
4*

Városi eladási Iroda rendelések felvétele:

VL, Berlini-tér 2. Telefon: Lipót 906- 92 
«o>

Gyártmányoki
Mezei és iparvasutak, Godronv- 
kötélpályák, függővasutak, daruk, 
Bzállltóberendezések, csigasorok, 
jéggépek és esőztetőberondezósek

■s-
érdekközösségben a Harmatta-féle vas
hordó-, tartány-és csőgyár részvénytársa
sággal, 111., Római fürdő, fel.: Aut. 621-40

Gyártmányoki
Vashordók, tartán yok, villamos 
heggesztési csövek és oxigén.

amerikai

AUTÓ,
ipar remeke a

IS AUTÓ
« O\\ K T lí INA I T O

valamint a hírneves

DEGUIAGAAD SPORTAUTÓ
B. s. A. skstsssí autopalota

Schmaiz József, Donany-utca 22
Ajánlattal szívesen szolgálunk.
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VIDÉKI FIÓKOK:
Debrecen, Szent Anna-utca 13. * 
Nyíregyháza, Bethlen-utca 5.

&
/ 

Betétek könyvecskére, csekk- és folyószámlára.
Jelzálogkölcsönök folyósítása, Tőzsdei megbízások teljesítése 

Külföldi követelések és pénzek vétele és eladása 
Váltók leszámítolása. Előlegek értékpapírokra 

Hitellevelek bel- és külföldre

BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROSI 
KÖZSÉGI TAKARÉKPÉNZTÁR 

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
KÖZPONT: BUDAPEST, V, DOROTTYA-U. 4

8 ÍR G Ö SI C I M :
* FÖTAKUIÉIÍ

BUDAPESTI
1. ker. Horthy Miklós-ut 1.
1. ker. Krisztina-körut 133.

II. ker. Fő-utca 2.
III. ker. Fő-tér 2.
IV. ker. Károly király-ut 30.

FIÓKOK:
V. ker. Nádor-utca 23.

VI. ker. Andrássy-ut 2.
VU. ker. Erzsébet-körut 58. 

Vili. ker. Rákóczi-ut 11.
IX. ker. Vámház-körut 1.

&

& &
NYOMATOTT A GLÓBUS NYOMDAI .MtlNTCZEf R.T. KORFORÜÖGF.PEIN, BUDAPEST, VI, ARADI UCCA S. - NYOMDAIGAZGATÓ: HAVAS M.


