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Hatos banditák garázdálkodtak 
nasárnap Mtialban a svábhegyi 

villanegyedből
Pfrosíaadfi érkeztek és akartak behatolni egy villába

nemrégiben Uípesten tártak az aiiias banditák

Nagyszabású hajlőcadászat a titokzatos taxi után
A Klssvábhegy előkelő villanegyedében, 

as úgynevezett Bíró-telepen, vakmerő betö
rési kísérlet történt. A Hieronymi-ut 42 
számú villa Tóth Gyula műszaki főfelügye
lőnek tulajdona. Ebbe az emeletes villába 
akartak behatolni a betörők, akik egy piros 
taxin érkeztek a hajnali ködös időben a 
villa elé. Miként azt a rendőri nyomozás 
megállapította,

■ titokzatos vOrösfaxfböl egy két méter 
magas szétnyílható létrát emeltek kL

A kétméteres létrát odaállították a villa 
elsőemcleti erkélye alá és ily módon felju
tottak az erkélyre. A leim zott vasrollót akar
ták már éppen szerszámaikkal fölfesziteni, 
amikor a villa házfelügyelője pontosan há
romnegyednégy órakor

fölébredt és a gyanús zörej hallatára kl- 
sletett az utcára.

Abban a pillanatban a betörők, akik szám- 
szerint hárman voltak, egymás utón rohan
tak le a létráról. A házfelügyelő, aki az 
ijedtségtől pár pillanatig szinte megdermedne 
állott, már csak akkor lármázta fel az utcát és kJáltozott segítségért, amikor

a betörők már lejutottak az erkélyről 
és futólépésben igyekeztek eljutni a körül
belül kétszáz lépésnyire várakozó piros 
taxihoz.

Pár perc alatt talpon volt az egész Biró- 
telep, a lakók közül sokan a nagy zajra ki
futottak az utcára és többen látták, amint

a betörők fclugráltnk a piros taxira és 
az autó a Ráth György-utca felé elrobo

gott a menekülő banditákkal.
Az egész jelenet olyan villámgyorsan ját

szódott le és a piros taxi oly gyors iramban 
robogott el a hajnali ködben, hogy

az automobil számát senki sem tudta 
megjegyezni.

Csakhamar rendörök is érkeztek a hely
színre a városmajor-utcai örszob ról és a 
műszaki főfelügyelő villája elölt még ott 
találták a kétméteres létrát, amelyet a betö
rők na^v sietségükben már nem tudtak ma
gukkal vinni. A létrát, valamint ar erkélyen 
talált betörőszerszámokat bűnjelként lefog
lalt." a rendőrség. A főkapitányságra öt óra
kor már részletes jelentés ment a Biró- 
telepen történt példátlanul vakmerő autn- 
mobilos betörési kisérlctröl és erélyes nyo
mozás indult meg a tettesek felkutatására. 
Legelsősnrban

azt a piros taxit Igyekszik felkutatni a 
rend íriég, amelynek szerepe volt a haj

nali betörési kísérletben.
A rendőrség számára annál is inkább meg

lepetés voit az autós banditáknak a mai ga
rázdálkodása. mert csak nemrégiben történt, 
hogy cgy betörőlársaság hasonló módon dől 
gozott.

December 1-én történt ez az előbbi befő 
rés. Ezen a napon hajnalban

automobil állt m-g Újpesten a Gróf Ká
rolyi-utca 19. számú ház előtt.

A hajnali utcán ebben az időben alig néhány 
ember járt Ezek — mint később elmond :

ták. — látták, hogy az autóból öt férfi szállt 
ki. Ar. öt ember megállt a házban lévő Stern- 
berg Mór-féle uriszabó üzlet előtt. A járó
kelői;, akik történetesen éppen arra halad
tak, már elhagyták uz utcát, mikor a közeli 
házak utcára nyitó lakásaiban a lakók vas és 
üvegcsörömpölés zajára ébredtek.

Egymásután nyíltak ki az ablakok, ni 
álmukból fölriasztott lakók kérésiét a 

hajnali lárma okozóit.
Azoknak, akik az ablakokon kinéztek, furcsa 
meglepetésben volt részük: a Sternbcrg-félc 
uriszabó üzlet előtt álló autóból kiszállt fér
fiak

vasrudukkal feszegették az üzlet redő
nyét

és a lázas munka közben bezuztak egy üveg
ablakot is. Az álmukból felriadt emberek 
nyomban látták, hogy egy vakmerő belörö- 
társaság dolgozik. Mire azonban ruhadara 
bokát kapkodtak magukra s leszaladtak az

utcára, a betörésnek már vége volt.
A tettesek, akik bámulatos gyorsasággal 
dolgoztak, behatoltak az üzletbe és 
egész caoinó drága holmit pakoltak 

össze.
Kilenc férfiruhát. négy télikabátot, három 
városi bundát és több vég szövetet csomagol
tak össze. A' zsákmányt azután az autóra 
dobták, maguk is fölkapaszkodtak rá és ab
ban a pillanatban, mikor a környékbeli ka
puk kinyíltak és a betörés szemtanúi ni ut
cára siettek, teljes sebességgel elrobogtak. 
így történt, hogy

valósággal nézőközönség jelenlétében vé
gezték munkájukat s még mielőtt elcsíp
hették volna őket, robogó autójukkal 

eltűntek nz üldözők szeme előL.
A rendőrség már akkor is nagy apparátus 
sál fogott hozzá a nyomozáshoz. Találtak is 
ujjlenyomatokat, de ezzel nem sokra men
tek, annál inkább sem, mert hiszen a tette

sek öten voltak és a kilincset és más holmi
kat egymásután többször is megfogták, ugy 
hogy az ujjlenyomatok elmosódtak. Nem 
sikerült megállapítani azt sem, hogy

miféle autóval jártak a helyszínen,
mert az egész dolog olyan gyorsan történt, 
hogy a szemtanuk nemcsak a számát, de még 
a színét sem tudták megjegyezni a betörök 
autójának. Erinek u betörésnek hz ügyében 
a rendőrség most is folytatja a vizsgálatot és 
mivel a mai is hasonló körülmények között 
történt,

az a gyanu, hogy a svábhegyi vllhifoMz- 
I ugatást Is az Ljpesten járt betörök kö

vették el.
Valószínűnek lótszik, hogy ugyanaz a soffőr 
vezette mindkét alkalommal a kocsit. A fő
kapitányságnak a betörési ügyekkel foglal
kozó detektív szakcsoportja most nagysza
bású hajtóvadászatot indított az amerikai 
slilü banditák felkutatására.

Simon Böske, Európa legszebb leánya 
vasárnap délben mozi-operatőrök és 
díszruhás rendőrök soríala között tar
totta meg esküvőjét Brammer Pállal
Az esküvőn csak a legszűkebb család tagjai vettek részt — Soha még 
olyan szép nem volt Miss Európa, mint az esküvőjén — A Balaton arany- 
üüusága gyönyörű rózsákkal gratulált az egykori Balaton tündérének — 

Rengeteg gratuláció a Hungáriában
A nagy esemény hát megtörténi, vasárnap 

délben: Simon Böske. Európa legszebb leá
nya. örök hűséget esküdött Brammer Pál 
urnák.

Rendes házassági hir után ilyenkor az 
szokott állni: Minden külön értesítés helyett. 
Ennél a házasságkötésnél azonban nem lehet 
eire n szűkszavú tudósításra szorítkozni, s 
kezdve a Simon Böske krepzsorzset ruhájú 
nak fehér színétől, végezve a büfTé utolsó 
szendvicsén — mindent el kell mondani. .

Kezdjük hát elölről. Simon Böske ponto
san

négy héttel ezelőtt Ismerkedett meg 
Brammer Pál úrral

és mint ahogy azt a mesében mondani szok
ták: meglátni és megszeretni egy pillanat 
müve volt Kél héttel ezelőtt.megtörtént az 
eljegyzés, vasárnap délben féltizenkettökor 
pedig a vőlegény Petőfi Sándor-utcai háza 
elöl elindult egv fehér csokorral díszített 
hatalmas autó, amely a IV. kerületi elöljá 
róság váciutcai épülete elé vitte őket Három 
kocsi hozta az esküvői ..menetet". Az első 
ben ült Simon Böske, édesanyja és édesapja: 
dr. Simon Sándor keszthelyi főorvos társa 
ságában. A második kocsiban Brammer Pál 
ült, npjávrl, Brammel Ödön nagykereskedő

vei. A harmadik autóban foglalt helyet a két 
tanú: dr Gaár Vilmos ny. kúriai tanácsel
nök, törvényhatósági bizottsági tag és Mérei 
Ignác keszthelyi papirkereskedö, a meny
asszony nagybátyja.

Az elöljáróság épületét addigra már 
megszállotta a mozioperatőrök és foto

gráfusok egész hadserege. , 
akik egv pillanatra sem mozdultak el az Ifjú 
pár oldala mellől. Minden pillanatban egy 
egy újabb gép tartóztatta fel őket, a masi
nák kattoglak, a magnéziumfény villogott, 
brzgón kurblizták a mozifelvevőgépeket — 
mintha legalább is filmfelvétel lenne.

Az anyakűnyvvezető szobájában addigra 
mór felgvOlekezett néhány közeli rokon és 
megérkezett Sávoly Dusi is. Simon Böske 
legjobb barátnője, akiknél Simon Böske la
kott, ha Pesten volt.

A házasságkötés aktusa rövid néhány perc 
alatt lepergett. Unger. IV. kerületi elöljáró, 
felőlivé a nemzetiszinii szalagot, néhány ke
resetlen szóval üdvözölte a Balaton lürdé- 
rét aki átlépi a legnagyobb és legszentebb 
női ..foglalkozás", a házasság küszöbét — » 
már össze is csókolózfak a rokonokkal és

Simon Böske, Európa legszebb lánya 
déli 13 órakor Brammer PMné lett

Az autósor, amely most már néhánuyaJ 
megszaporodott, a Hungária szállóhoz robo
gott. A kocsik nem a Türr István-ulcai főbe
járatnál álltak meg. hanem a Mária Valéria* 
utcai mellékkapunál, ahol óimon nös»*o 
minden feltűnés nélkül férje kíséretében fel 
ment édesapjának szobájába. Itt várta meg 
az egy órát, amikor is az egyik ünnepélye
sen feldíszített nagyteremben megkezdődöd 
a gratuláció. Jóval egy óra előtt azonban 
már

díszruhán rendőrök vontak kordont és 
álltak sorfalat a szálló előtt

ahová most már sűrű egymásutánban ro
bogtak fel a gratulációra igyekvők gépkocsi
jai. A külön erre a célra berendezett fogadó
teremben mór igen sokan összegyűllek, ami
kor egy óra elölt néhány perccel férje karján 
megjelent Simon Bőske.

Miss Európa talán még
soha Ilyen szép nem volt, mint vasárnap 

délben.
Arcát pirosra festette az izgalom, szemei 
könnyesek voltak a meghatottságtól. Ele
gáns, fehér. földigérő krepzsorzsett ruha om
lott végig termetén, vállára egy rózsaszín 
velarsiíTon belépő volt dobva, s remek for
májú, harangaiaku fehér kalap simult ra-
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gyogó hajára. Mellette nem kevésbé impo
náló jelenség volt a fiatal férj: Hrainmcr 
Pál, elegáns csa kei tjében.

Percekig zúgott a/ clrugadtntás moraja az 
összegyűlt barátok, ismerősök, — de főleg 
a barátnők között. lezajlott az ujabb fo
tográfus közelharc s aztán végre 

megkezdődött a gratuláció.
Szinte végnélküli hosszú sorban járultak az 
ifjú párhoz a jókívánságokat hozók, akik 
közölt a kereskedő ét pénzvilág számos re
prezentánsát látlak. Madurassy Beck Gyula 
báró a Kereskedelmi Csarnok jókívánságait 
lolmócsoltn. eljött Blttner János felsőházi 
tag, Székelj Ferenc, Staczefláry György, 
Weiler Ernő bizottsági tag és még igen so
kan mások.

Eljöttek a régi udvarlók. a keszthelyi és 
tapolcai aranylfjiiság küldöttel is, mind* 
egyik ük hozott egy-egy szál rózsát n 

Balaton tündérének.
A mellékieren.ben gazdagon megrakott 

asztalok, pazar bíiíTé várt a gratulálókra, 
akik egv pillanatig sem késtek, hogy meg
kóstolják a hideg konyha ínyenc csemegéit. 
A sok felhalmozott csemege aztán annyira 
Ízlett, hogy tiz perc alatt letarolták az összes 
asztalokat.

Két órára járt az Idő. amikor az utolsó 
gralulálók is elfogytak — és az utolsó szend
vics is eltűnt a büíTé asztalairól. Simon 
Böske fáradtan támaszkodott férje karjára, 
alaposan kimerile le a sok gratuláció, kéz- 
szoritás, no és rokoni csók (kevés esküvőn 
csókolták meg szívesebben a szép menyasz- 
szonyt!) Két óra után néhány perccel szépen 
csöndben, ugyancsak a mellékkijáraton ál 
— eltávoztak. Négy órakor indult a vonat, 
amely hnthetes nászúira röpite'.lc őket.

A nászút első állomása; Palermo.
Utána Kairóba mennek . ..

Miss Hungária, Miss Európa és Miss Uni- 
verse: Simon Böske ma délben félti/enkeitő- 
kor lelépett a pesti élet színpadáról. Ez a 
név már nem fog többet szerepelni az újsá
gok hasábjain.

Ehelyett gnzdagalibak lettünk . egy pesti 
szépasszonnyal.
________ ___________________ á. 1. 

1700 gyermek 
kapott ajándékot 

vasárnap
K régi képviselőház üléstermében ünnepé 

lyes keretek közöli osztották szét azt a sok 
száz téli ruhát, cipőt, fehérneműt, amelyet 
Horthy Miklós kormányzó feleségének veze
tése alatt működő jótékonysági akció gyü.j 
főtt össze. „Karácsonyi örömet a szegények
nek" címmel nemrég alakult meg Horthy 
Miklósné jótékonysági akciója, amelv azt 
tűzte ki céljául, hogy karácsony előli segítsé
get nyújt a főváros szegényeinek, elsősorban 
a stegénysorsu gyermekeknek. Heteken és 
hónapokon ál folyt a szorgos munka, hogy 
minél több s minél értékesebb ajándék gyűl
jön össze a szegények számára, s az akció 
nemes és emberbarát! munkájának meg is 
lett az eredménye.

Vasárnap délelőtt 1700 szegénysorán fő
városi gyermeket hívtak egybe a régi 
képvtoelőházba, hogv ruhával lássák cl 

őket.
Az üléslcrm közepén hatalmns, gazdagon 

díszített karácsonyfa állott. Az ünnepélyen 
résztvett maga Horthy Miklósné, valamint 
meglelcnl Vass 36r.net népjóléti miniszter. 
Dréhr Imre államtitkár. Ripka Ferenc főpol
gármester, Purébl Győző, J.iber Endre ta 
nácsnokok és mások. Az ünnepélyt egyházi 
dalokkal nyitották meg, majd Purébl Győző 
tanácsnok mondott ünnepi beszédet, ezután 
pedig

a kormányzó felesége személyesen oez- 
toltn ki a gyermekeknek az ajándékokat, 

amelvek közölt ott szerepelt Nürnberg város 
ajándéka is, hétszáz csomag gyermekjáték.

Gaby Deslys magyar édes
apja :eljelentési tett Párls- 

oan az »ál-anya« ellen
Párizs, dec. 32.

(A Hétfőt Napló tudósítójának telefonje- 
leütése ) Érdekes ügyben teltek szombaton 
feljelentést a párizsi ügyészségen Az 1020 
februárjában meghalt világhírű táncosnő; 
Caby Deslys örököseinek egy ujabb lépésé
ről van szó. Ismeretes, hogy a táncosnő va
gyonát 50 millió frankot .Marseille városá
nak hagyományozta. Ezt n végrendeletet sok 
állítólagos ör< kos támadta meg. Szombaton 
ttergeon szenátor kél ügyvéd kíséretében 
jelent meg Pressárd államügyésznél és ügy
felük:

Navnitll János hatvani lakos nevében 
csalás és okiratlinmlsltás elmén fcljelcn* 

lést lettek.

amiket nem tolnak félre

Férfiaknak:
Skiöltöny, norvég fazonban
Sportnadrág, skót vagy ir homespunból
Sporlbekecs, szőrme- vagy teveszőr 

béléssel
Gyapjumcllények, puhák és melegek
Pulloverek, shakerek különleges minlá 

zásban és színezésben
Lumberjack szarvasbőr vagy ördög 

bőrből
Nyakkendők, közép és finom minőségek
Selyemkendők, egyszinüek és mintázol 

tak
Shawlock gyapjúból és selyembő’
Kesztyűk bőrből és gyapjúból 
Bokavédők
Zsebkendők
Sportharisnya és zokni
Házikabát I _ ,
HálókftntöSí,CT“’ar é’ ”lourh61

Dressinggown szépen csíkozott flanel) 
ból

Pyzsama popelin, zefir és flanellbó. 
Férfiing és hálói’-
Házicipők
Ernyők, botok

Hölgyeknek:
Kötötlruhu
Tweed ruha
Bőrkabátok
Ski-kosztümök
Gumicsizma
Harisnyák selyemből és gyapjúból 
Ernyők

Gyerekeknek í
Iskola-kosztüm 
Korcsolya kabát 
Sportnadrág
Cipők és harisnyái 
Ingek és pyzsamái

szám wk líwzrv rrp«t sál 
vsnvn-vrt*. Rradtlfc 

íteXffiÜiSS

Navratil azt állítja hogy Gaby Deslys az ő 
leánya és hogy leánya halotti levelében té
ves adatok szerepelnek. Navratil képviselője 
bemutatott egy magyar születési bizonyít
ványt, amely szerint

Ggby Deslys 1884-ben Hatvanban szüle
tett és neve Hedvig.

Navratil szerint leánya több Ízben levelezett 
is vele és megköszönte azokat a pénzbeli tá
mogatásokat, amelyeket az apja küldött 
neki. A feljelentés szerint

Calrc asszony, aki azt állítja, hogy ő a 
táncosnő é:!csnnyja, tulaj lenképpen 
csak Gaby Deslys művészi ügyeit in

tézte.
A párizsi államügyészség az érdekes felje
lentést áttette a rendőrfőnökségre, a nyomo
zás megejtése végett.

Otthon és utazás közben a legjobti 
szórakozás a

Színes 
Regénytár 

egy kötete

30 fillérért
minden trafikl an és vasútállomáson

kapható

Sir a eke Gusztáv dr., a buda
pesti kir. ügyészsége elnöke 
koronaügyészhelyettes lesz

Utódjául Szolnok Jenő dr.-!, az igazságügyminisztériuinban 
beosztott íőügyészhelyeifest nevezik ki — F.nkey Ferenc 
dr. tesz a Kúria büntetőtanácsában Ráth Zsigmond utóda

Jogászkörökben egész sereg olyan szemé’"’ 
változásról beszélnek, amelyeknek mindegyike 
jelentős fontossággal bír az igazsógszolgállalás 
izem pontjából. Ezek a személyi változások 
mind Ráth Zslgmondnak, a Kúria nagyérdemű 
násodclnökénck a néhány hónap előtti nyuga- 
fombavonulásával kapcsolatosak. A Kúria má
sodelnöke nyugdijaztalta magát azan a napon, 
imikor kitöltötte hetvenedik esztendejét, mint 
ahogy a bünletőtörvényszék elnöke, Langer 
Jenő dr. is nyugalomba vonult két évvel ez
előtt hetvenedik születésnapján, noha munka
erejének és szellemi képességének teljében volt, 
azonban a kormány nem járult hozzá a szolgá
lati idő egy, esetleg kél esztendővel való meg 
hosiszabbit ásóhoz.

Ráth Zsigmond utóda a Kúria másodclnöki 
székében Osvald István dr. kúriát tanácselnök 
lelt, aki alig kél évvel ezelőtt került a legfel
sőbb bírósághoz a budapesti törvényszék elnöki 
méltóságából. Ráih Zsigmond amellett, hogy 
másodelnök volt, betöltötte a Kúria büntető
szakosztályának elnöki tisztjét is, sőt tanács
elnöke volt az I. számú büntelőtanácsnak, 
amely tanács legfelső fokon foglalkozik a poli 
tikai jellegű éa sajtópörökkel. Utódja, Osvald 
István eddig csak a másodclnöki tisztséget vette 
át és még mindig nem nyilatkozott arra nézve, 
hogy

vállalja-e a hilntetősznkosztály elnökségét, 
vagy hogy kíván-c az I. számú büntetűta- 

nácsban elnökölni
érthető volna, ha továbbra Is ragaszkodna je
lenlegi tanácsához, amely nagy jelentőségű pol
gári pörökkcl foglalkozik, mert Osvald István 
löbbévtizedes bírói működése idején sohasem 
foglalkozott büntctőpörökkcl és ezért nincs is 
meg a kellő gyakorlata a büntetőjogi ügyekben. 
Ha Osvald István tényleg távol kívánja magát 
tartani a büntetötanácshan való Ítélkezéstől, 
akkor sürgősen be kell tölteni az I. számú blin- 
tctőtnnács elnökségét, ahol jelenleg Slavek Fe
renc dr. kúriai biró hely elteríti a tanácselnököt. 
Erre a fontos pozícióra, ahonnan irányítani le
hel az egész jogszolgáltatást,

a legkomolyabb jelölt Finkey Ferenc dr. 
koronailgyészhelyetles,

a kolozsvári egyetem egykori tudós büntetőjogi 
irofcsszora. Finkey Ferenc kúriai tanácselnök

ké való kinevezése beavatott helyről szerzett 
értesülésünk szerint közvetlenül a karácsonyi 
ünnepek ulán megtörténik és ugyanakkor be
töltik a megüresedett koronaügyészhelyeltesi

állást is.
Strache Gusztáv dr. főügyész, a budapesti 

királyi ügyészség elnöke, mór régebben kife
jezte azt az óhajat, hogy egy nyugalmasabb 
poszton szeretne munkálkodni Langer Jenő 
nyugdíjazásakor szó’ volt arról, hogy ö lesz a 

i bünletőtörvényszék elnöke, ezt az állást azon
ban akkor Töreky Géza dr-ral töltötték be, aki 
nyolc évvel ezelőtt mór mintegy utódlási joggal 
lelt a bünletőtörvényszék másodelnöke. Strache 
Gusztáv dr t megkínálták egy magas bírói po
zícióval is,, de ő inkább az ügyészi pályán akar 
ezután is működni Ezért az az elhatározás tör
tént, hogy

■ királyt Ügyészség elnökét rövidesen ko
rona ügyészbelyetlessé nevezik ki 

és mint ilyen az ilélötáhln mellett működő fő
ügyészség elnöke lesz, Dobosi-Halász Lajos, a 
jelenlegi elnöke pedig fölmegv a koronaügyész, 
.•égre, Finkey Ferenc helyére Strache Gusztáv 
dr. csak átmenetileg maradna a főügyészség 
elnöke, mert egy év múlva megüresedik a kora- 
naügyész állása és őt szemelték ki Vargha Fe
renc. dr. utódjának. Vargha Ferenc dr. korona, 
ügyész jelenleg 71 esztendős, a minisztertanács 
azonbnn tavaly további kél esztendőre vissza
tartotta a szolgálatban, tehát egy esztendő 
múlva nyugdíjba kell vonulnia és okkor Stra
che Gusztáv foglalja el a legfőbb ügyész díszes 
pozícióját.-

Mindezek után hátra van még a budapesti 
királyi ügyészség elnöki óllása. Értesülésünk 
szerint

Strache Gusztáv dr. utóda Szolnok Jenő dr 
föügyészlielyettcs lesz,

aki esztendők óta az igazságfigymlnisztérlum- 
bán teljesít szolgólalof. Szolnok Jenő dr. a mi* 
niszlériumban fontos bizalmi pozíciót fölt b« 
és évekig együtt dolgozott Bezegh-Huszágh 
Miklós dr. rendőrfőkapitánnyal, aki szintén az 
igazságűgyminlszlériumba beosztott főügyésr- 
hclyctlcs volt, mielölt Budapest rendőrfőkapitá
nya leit.

Arról is beszélnek igazságügyi körökben, 
hogy egész sereg biró és ügyész, akik még nem 
töltötték be teljes szolgálati idejüket, a legköze
lebbi előléptetések után nyugdijaztatja magát. 
A budapesti királyi ügyészségen jelenleg nyolc 
ügyésszel dolgozik tehát kevesebb, mint a múlt 
év végén, az ügydarabok száma pedig at idén 
lényegesen emelkedett. Részint áthelyezőtökkel, 
részint pidig bírósági titkároknak királyi 
ügyésszé vnló kinevezésével töltik be az uj év 
elején az ügyészi létszámot.

Szenvedélyes korteskedés után ismét 
Válya Gyulát választották meg 

Kispest polgármesterévé
Vasárnap délután izgalmas polgármestcr- 

válnsztás zajlott le Kispesten. Ezt a tisztuji- 
tást elkeseredett küzdelem előzte meg. Szen
vedélyes, szinte késhegyig menő agitáció 
folyt Kispesten a polgármester személye kö
rül, nemcsak most, a választást megelőző 
napokban, hanem évek óla. Évekkel ezelőtt 
Markovics Miklós dr. rendőrfölanácsos ér
dekében korteskedtek igen befolyásos kis
pesti polgárok és ez az agitáció sikerre] is 
kecsegtetett, minthogy Markovics Miklós 
személye Kispesten sziinpátikus volt. Köz
ben ujabb és ujabb jelöltek avatkoztak bele 
a küzdelembe. Különösen dr. Molnár József 
kispesti rendőrkapitány igyekezett magának 
híveket szerezni; de Pályi Pál, volt nógrádi 
főispán személyét is kombinációba vették. 
Markovics Miklós dr. visszalépett a jelölt
ségtől, Pályi Pál som vállalkozott,

a hnre tehát Molnár József és n régi pol
gármester, vitéz dr. Válya Gyula közölt, 

folyt le.

A legutóbbi napokban olyan viharos csa
tározások folytak a két párt között, ami
lyenre a legöregebb kispestiek sem emlékez
nek.

Minisztereket éa államtitkárokat la bele
kevertek a kortcskedésbe, 

arra való hivatkozással, hogy Búd Jánoj ke-1

reskedelmi miniszter rokona Molnár József
nek. Élénk színekkel ecsetelték Molnár Jó
zsef kortesei a várható kormánytámogatás 
előnyeit, nz ellenfél lapja viszont nem fu
karkodott a goromba hargu cáfoló nyilatko
zatokkal. „Hajuknál fogva előráncigált mi
niszterekről és államtitkárokról irt napokon 
át a Válya párt lapja.**

Óriási Izgalmak között Olt össze Kispest 
város képviselőtestülete vasárnap dél
után négy órakor, hogy megválassza a 

polgármestert.
Az ülést a szavazás tartamára felfüggesztet
ték Amig a szavazás folyt, a kortesek még 
egv utolsó rohamra szánták magukat.

Izgatott kapacitálás folyt, Ingerült, Izgal
mas. sokszor szenvedélyes viharok tá

madtak.
de a régi polgármester, Válya Gyula mégis 
győztesen kerüli ki a harcból.

Válya Gyula 7.1 szavazattal győzött Mol
nár József 57 szavazatával szemben.

4 képviselőtestület tagjai közül mindössze 
négyen voltak távol.

Kispest városa azokat az érdemeket mél
tányolta. amelyeket Válya Gyula eddigi mű
ködésével szerzett.
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Kiugrott a robogó vonatból
Egy próba mozdony vezető je akadt ró az össze, 

roncsolt eszméletlen öngyilkosra
Vasárnap délelőtt a Keleti pályaudvar 

felé haladó hatvani személyvonatról a kő
bányai állomás előtt öngyilkossági szándék
ból leugrott egy fiatalember. Az öngyilkos
sági kísérletet senki sem vette észre. Az élet
unt egy harmadosztályú fülke ajtajából ve
tette ki magát és a kupéban ülök * " 
senki sem vette észre eltűnését.

A vonat tovább robogott, mintha 
sem történt volna.

A hatvani személyvonatot pár perc 
égy próbamozdony követte, amelynek veze
tője észrevette, hogy

■ vasúti töltés mentén vérbe borult, sú
lyosan összeroncsolt férfi fekszik.

A mozdony megállt, a vasutas és a moz- 
donyfütő felvitték a mozdonyra a teljesen 
eszméletlen és élettelen embert és besiettek 
vele a Keleti pályaudvarra. Az állomásfőnök
ség azonnal értesítette a mentőket és a fő-

közül

mi

múlva

kapitányságot. Az orvosok megállapították, 
hogy a fiatalember a vonatból való kiugrás 
következtében

sulyos külső és belső sérüléseket én ren
geteg zuzódást szenvedett, 

de esésében szerencséjére a vasút kerekeit 
elkerülte. A rendőrség csak annyit tudott 
megállapítani a fiatalemberről, hogy

Blan Sándornak hívják, 22 éves cuk
rászsegéd, 

aki Budapesten a Tisza Kálmán-tér környé
kén lakhat. Ezek az adatok az életunt fiatal
ember zsebében talált levélből derültek ki, 
amelynek borítékjára ceruzával csak any- 
nyit irt:

♦.Elég volt az életből".
A mentők a Rókus-kórházba vitték a fia

tal cukrászsegédet, akinek állapota életve
szélyes.

A beteget azonnal autóra tették éa még azom 
baton este

behozták as egyik fővárost szanatóriumba. 
Az orvosi' vélemény szerint. Kőszegi Tibor dr. 
állapota nagyon súlyoz, de van remény felépü
lésére.

Mikor a beteget már elszállították, jelentke
zett egy községbeli gazdalegény azzal, hogy 

egy gazdátlan esézára bukkant, amelynek 
lova békésen legelészett as nt szélén.

Ennek a jelentésnek az alapján a szerencsétle
nül járt Kőszegi Tibor dr. vndásztársai most 
ugy rekonstruálják a szerencsétlenséget, hogy

a vadászatról hazafelé tartó Igazgatót a 
könnyö kocsiba fogott és hirtelen megbok

rosodott ló, elragadta.
Kőszegi dr. attól félve, hogy a heves vágtában 
nz utszéli fáknak ülődve, a kocsi fölborul, fegy
verét és felszerelési tárgyait a kocsiból kido
bálta, majd maga is kiugrott. Szerencsétlensé
gére azonban

az ugrást eltévesztette és teljes erővel aa 
egyik fának ütődött.

A baleset pontos lefolyásáról csak Kőszegi dr. 
tud majd pontos képet adni.

Sulyos uadászszerencsOTesi- 
ság ért egy buuapes!) 

részvénytársasági igazgatót
Kocsilá! elragadta a hirtelen megbokrosodott lű 

agyrázkódást és láblörést szenvedett
Megdőbbentö szerencsétlenség híre érkezett 

ma délben a fővárosba. Egy ismert, társaság
beli férfit, dr. Kőszegi Tibor, budapesti rész
vénytársasági igazgatót, Alsódabas közelében 
sulyos vadászszerencsétlenség ért.

Kőszegi Tibor dr. egy mezőgazdasági rész
vénytársaság igazgatója, .közismert tagja a fő
városi társaságoknak. A fiatal, 35 esztendős ve
zérigazgató vadásztársaságával majd minden 
héten lerándult az Alsódabas község közelében 
lévő vadászterületre, amelyet néhány barátjá
val együtt közösen bérelt. Ezen a héten is igy 
történt. Pénteken este Kőszegi dr. barátainak, 
Pirkner Imre dr. főorvosnak és Bán Géza bank
igazgatónak társaságában elutazott vadászni. A 
szombat délelőtti vadászat meglehetősen jól 
végződött, számos vad került terítékre. Kő
szegi dr. ekkor azt indítványozta, hogy

a vadászatot, amelyet délben megszakítot
tak, ne fejezzék be,

hanem azt folytassák délután is. Vadásztársai

már nagyon fáradtak voltak, nem fogadták el 
az igazgató ajánlatát, éppen ezért Kőszegi dr.

egyedül Indult cserkészésre.
Kis, könnyű, kétkerekű vadászcsézájába befo
gatva, elindult. Este hal órára volt megbeszélve, 
hogy visszajön, azonban a vadásztanyán hiába 
várták. Nyolc órakor mentek keresésére és a 
község határában, az egyik dülöuton rátalállak, 

eszméletlenül, egy fa tövébe zuhanva, vér
től borltottan, összetört tagokkal.

A vadásztanyáról hamarosan odahívták Pirk
ner főorvost, aki megdöbbenve állapította meg, 
hogy a sebesült mindkét lába eltörött, azonkí
vül pedig sulyos agyrázkódást szenvedett. A fa 
közelében megtalálták látcsövét, fegyverét, va
dász tarisznyáját, a mezőn elszórtan. A kocsi 
és a ló azonban nem volt sehol. Eleinte bűn
tényre gondoltak, később azonban, mikor meg
állapították, hogy a vezérigazgatónak minden 
értéktárgya megvan, ez a feltevés megdőlt.

Titokzatos éjszakai kaland 
egy kispesti bérházban
Vasárnap éjszaka különös esemény történt 

Kispesten az Eger-utca 73. számú ház előtt. Há
rom órára járt az idő amikor a házbeli lakók 
nagy zajra ébredtek fel. Az egyik földszinti la
kás lakói kiáltoztak segítségért mert

egy ismeretlen, "0 év körüli férfi betörte a 
lakás egyik ablakát

és a lakók gyanúja szerint ily módon akart be
törést elkövetni. Az állítólag >s betörőt el is fog
ták és bekísérték a kispesti kapitányságra. Ép
pen ki akarták hallgatni, amikor

az ismeretlen férfi eszméletlenül összeesett.
A rendőrségen eleinte azt hitték, hogy a betö
rési kísérleten ért ember szimulálni akar. 
Élesztgetni próbálták, de a szerencsétlen ember 
csak nem tért magához. Végül is kihívták a 
kispesti mentőket, akik megállapították, hogy ' 
szó sincs betegség színleléséről, morf az állítóla
gos betörő nagyon is sulyos állapotban van.

Valószinüleg megmérgezte magát
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szerezhet mindenki mindenkinek, ha a

JíiLtt e " JTevíÍ í sa.
legtökéletesebb és legolcsóbb ruhaanyagot 

ajándékozza. A mi
KCI.ÖN Ajándékunk 
azonban még az is, hogy minden száz vásárló 

közül egy

A F1LTEX-PÁLYÁZAT 
feltételei szerint teljesen Ingyen egy ruhára 

való anyagot nyer.
A feltételek minden szakmabeli üzletben 

megtudhatók
A Filtex-Sevilla az elismert kiváló

HL'í'l XKR ZEÍI.L.VAG
fonalból készül E*.d

meddig már eszméletlen állapotban törte 
be az ablakot,

a kispesti mentők a Rókus-kórházba szállitot
ták, ahol vasárnap folyamán sem sikerült őt 
eszméletre téríteni

A budapesti főkapitányság is megindította a 
rejtélyes ügyben a nyomozást, de munkáját na- 

az is- 
, meretlen ember az orvosi vélemény szerint 48 

órán belül semmiesetre sem tér mayához és igy 
kihallgatására egyelőre gondolni sem lehet
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ÓS a méreg hatóin aluli esrntólellenségél. A megnehezili , körülmény, hogy
l/tr'imeli mr.nl/.li a lilnlzvnfnc fírrfif a Ír 1 mm/ÍAn -■ ->kispesti mentők a titokzatos férfit, aki minden 
valószínűség szerint

öngyilkossági kísérletet követett el és félig-

Húszezer pengős kir a kai rablás 
a legiaagyobb győri áruházban

Győr, december 22.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Páratlanul 

vakmerő betörés történt tegnap éjjel Győ
rött. A város legforgalmasabb és legjobban 
megvilágított részében, a belváros szivében 
fekvő Baross-uton, kifosztották a legnagyobb 
győri divaláruház kirakatait.

Ma reggel Lőivy Miksa, a cég tulajdonosa 
megdöbbenve vette észre, hogy az éj folya
mán az üzlet

liatalmus kirakatait, melyekben húsz
ezer pengő értékű áru volt, teljesen ki

fosztották.
Azonnal értesiteite a rendőrséget, ahon

nan rögtön kiszálltak a detektivek.
A nyomozás során különböző ujjlenyo

matokat találtak és az a feltevés alakult ki, 
hogy az ismeretlen tettesek legalább öten 
lehettek, mert az óriási kirnkatablakok 
olyan súlyosak, hogy azok kinyitásához fel
tétlenül három ember szüksége’* és ezenkí
vül okvetlen megfigyelők is vigyáztak a for-

galrnas utcán az utcasarkokon.
A betörést biztosan négy és hal óra között 

követték el, mert az üzlettel szemben levő 
kávéház éjjel négy órakor zárja be helyisé
geit és addig az időpontig állandó a forga
lom a Baross-uton.

A teljesen kifosztott kirakatokban a ka
rácsonyra készült áruk voltak kiállítva.

A betörők elvitték a polgármester pom
pás városi bundáját is, de eleniclték 
Alapi Nándornak, nz Országos Kamara

színház igazgatójának téiikabálját is.
Ezen a héten ez már a második kirakat

rablás Győrött. A napokban hasonló körül
mények között fosztották ki a Baross úti 
László Izsó-féle papirkercskedés kirakatait 
is, ahonnan több írógépet vittek el.

A vakmerő kirakalrablásokkal n rendőr
ség egy jólszervczctt budapesti bandái gya
núsít és még az éj folyamán több győri de
tektív utazott fel a fővárosba, az ismeretlen 
tettesek kézrekeritése céljából.

LugkSves dráma az fiisáerát 
ssr ás Dohány-utca sarkso

Egy nö lugkőcldattal leöntött egy testál 
KoraskÉdüsegÉdet s eimeneithit

Vasárnap délelőtt az Alsőcrdősor- és a Do-. héttel ezelőtt költözött oda. 
hány-ucca sarkán hangos segélykiáltásra I • *-...............
lellek figyelmesek a járókelők. Egy fiatal
ember eszméletlenül hevert a gyalogjárón, 
közeléből egy fiatal nő menekült.

A menekülő nőt többen üldözőbe vették, 
elfogni azonban nem sikerült;

eltűnt a járókelők szemei elől.
Mint kiderült, a fiatalembert, Stern Mik

lós huszonkétesztendős kereskedősegédet, 
aki a Szövetség-ucca 22. számú házban la
kik albérletben,

lúgkőoldnttal öntötte le merénylője.

A helyszínre kihívott mentők Stern Miklóst 
akinek

■reál és nyakát a maróanyag súlyosan 
ÖMzcégetle, eszméletlen állapotban a 

Kun-uccal flókkórházba szállították.
A rendőrség nyomozást indított annak a ki
kutatására. hogy ki volt a merénylő nő. Ezt 
mindezideig megállapítani nem sikerült, 
minthogy Stern Miklóst, aki eszméletlen ál
lapotban fekszik a kórházban, kihallgatni 
még nem lehetett. A Szövetség-uccai lakás
ban pedig, ahol Stern albérletben lakott, nem 
tudtak felvilágosítást adni a fiatalember nő
ismerőséről, minthogy Stern csak néhány

A főkapitányság erélyes nyomozást indí
tott a lúgköves merénylőnö személyének 
felderítésére és elfogatására, valamint annak 
megállapítására, hogy mi késztette a me
rénylő nőt teltének elkövetésére.

HEMmerOID
hangszer yár te'epén
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Szenzációs 
karácsom i 
olvasmánya Pesti Tőzsde 100 oldalas karácsony 

és jubilár's száma
Kapható minden tra 
tikban és e'árusítónál

vakmerő tóival ellopta 
az analfabéták iskoláiét

Egy veszedelmes szélhámos az építész nevére 
hivatkozva tarszekerekkei elhordatta az épület- 
anyagot ~ t) félrevezetett teleptelügyelű maga 

segédkezett a tolvajnak
Igazi világvárosba, vakmerő és furfangos 

lopás történt a napokban az Ilosvay-utca 49. 
számú ház telkén, ahonnan példátlan vak
merőséggel operáló tolvajok két hatalmas 
társzekérrel vitték el az építkezés céljaira 
összehalmozott építőanyagot — a telep fel
ügyelőjének szemeláttára.

Az eset határozottan arra az évekkel ez
előtt történt nagystílű és vakmerő lopásra 
emlékeztet, amelyet még ma is ismeretlen 
tettesek oly módon követtek el, hogy o 
Rottenbillcr-utcában Jókora területen föl- 
szedték a gránitkockákat és az egész utca, 
az összes hivatalos személyek szemeláttára 
a legnagyobb nyugalommal tovább álltak 
zsákmányukkal.

A mostani esel Halász Aladár építkezési 
vállalkozót érinti igen súlyosan, mert ö tette 
meg az előkészületeket az Ilosvay-utca 49. 
szám alatt lévő telken

az analfabéták Iskoláztatására készülő 
tanintézet 

fölépítésére. Nagv mennyiségben szállították 
mór oda a téglákat. az épülctgerendákat, az 
építkezési állványokat és az építész a nagy
értékű építkezési anyag őrizetével Nngy Pé
ter felügyelőt bízta meg.

Szombaton délben két hatalmas társze
kér állott meg a telek előtt.

Egy erélyesen intézkedő férfi utasítására 
egész sereg napszámos ugrált le a társzeke
rekről, besiettek a telekre és lázas buzga
lommal foglak hozzá a téglák, épűletgeren- 
ddk s egyéb építési anyagok elbontásához. 
Mindezeket az anyagokat a társzekerekre 
rakták.

Nagy Péter felügyelő csodálkozva nézte a 
lázas munka folyását és odament az erélye
sen intézkedő urhoz, hogy megkérdezze, 
voltaképpen miről van szó? A napszámos
sereg parancsnoka hivatalos, komoly han
gon közölte Nagy Péter felügyelővel:

— Halász Aladár építész ur megbízásából 
sürgősen el kell innen szállítanom minden 
anyagot egy sokkal sürgősebb építkezéshez, 
amelynek már hétfőn hajnalban meg kell 
kezdődnie.

A felügyelő most már megnyugodott,

minden kételye eloszlott, sőt most már 
ő maga te hasznos tanácsokkal szolgált 

a munkásoknak,
hogy minél gyorsabban bonyolódjék le az 
építőanyag sürgős elszállítása.

Másfél óra múlva a két társzekér ros- 
kadáslg megrakva el te indult útjára.

Alig félóra múlva megjelent az llosvay- 
utcában Halász Aladár építkezési vállalkozó, 
akit felügyelője ezzel a bejelentéssel foga
dott:

— Megtörtént az elszállítás.
— Miféle elszállítást
— Az építőanyag elszállítása. Két társze

kér vitte el az egészet
Halász Aladár a legnagyobb megdöbbe

néssel értesült a történtekről, rögtön látta, 
hogy milyen vakmerő szélhámos követhette 
el a szinte példátlanul álló lopásL A rendőr
ségre sietett, ahol bűnvádi följelentést tett.

A főkapitányságon azonnal egész sereg 
detektívet mozgósítottak

és csakhamar sikerült megállapítani, hogy a 
két lárszekér az Ilosvay-utcából az Erzsé
bet királyné-ut 96. szám előtt lévő üres te
lekre ment. Ott a munkások lerakták az ősz- 
szes építkezési anyagot A „munkavezető
jük" kifizette őket és eltávoztak. Körülbelül 
másfél óra múlva másik két társzekérre] 
jelent meg a vakmerő tolvaj, erre a két sze
kérre rakatta fel a lopott anyagot éa innen 
most már

Ismeretlen helyre vitte el zsákmányát.
Ezt az újabb helyet a rendőrség még nen 
tudta megállapítani. A detektívek vélemé 
nye szerint, a lopott épületanyag lerakás; 
és más fuvarosokkal való elszállítása azé.rl 
történt, hogy a lopásban közvetlenül sze
replő munkások ne árulhassák el a vak
merő lopás elkövetőjét. Éppen ezért a rend 
őrség, amely lázas nyomozást folytat a tét 
tes felkutatására, most Jelentkezésre szólítja 
fel azokat a fuvarosokat és munkásokat 
akik az Erzsébet királyné-ut 96. számú üres 
telekről elszállították a különféle épület
anyagot, amelynek értéke a hozzávetőleges 
becslés szerint is Jó pár ezer pengőre rúg

Alpár Gitta két évig nem léphet fel Budapesten
milánói, londoni és amerikai szerződése mlad

hangszerdru gyárban Is nagy ■ forgalom annak 
ellenére, hogy a tulajdonosok karácsony hetére 
felfüggesztették a részlet fizetési kedvezményt. 
Sok a vásárló az üzletben, azonban értékesebb, 
jobb kidolgozású hangszer nem kel el, inkább 
a pár pengő értékű jaxz-hangszert, framofon- 
léméit, vagy hasonló értékű más zeneszerszá
mot vásárolják.

— A forgalom nagy — mondotta az áruház 
gazdája, azonban a nagy forgalom csak „rela
tíve" értendő.

A kőrútról befelé, ahol Jobb években a lógna 
gyobb forgalom mutatkosott, sokknl szomorúbb 
a kép, a karácsony előtti vasárnapon. Karbafont 
kezekkel, unott arccal állnak a kereskedők az 
üres bolt közepén •» panaszkodnak.

A kötött- és saövötlaru kereskedők azt pana
szolják, hogy a drágább holmik mind a nyaku
kon maradtak,

a közönség legfeljebb keztyüket, harisnyá
kat és olcsó sálakat vásárok

Ez a helyzet a Corvin áruházban Is, ahol bár 
erősen zsúfollak helyiségei, főképpen az olcsóbb 
ruhaanyagok iránt érdeklődnek a vásárlók. A 
Rákóczi ulon lejebb a Kossuth Lajos ucca felé 
betekintettünk egy nöiruhakereskedésbe, ahol 
az üzlethelyiség teljesen üresen állt, még csak 
egyetlen érdeklődő sem jelentkezett egész nap. 
pedig 10—12 télien segéd várta a karácsonyi 
vásárlókat.

— Nincs pénzük az embereknek, csak pár 
pengő értékül képesek vásárolni. — ezt hajto
gatják végig a Kossuth Lajos ucca kereskedői

Sivár és üres üzletek között tarka éa élettel 
teljesek a eipöáruházak, ahol valóban sok a 
vásárló, mindenki hócsizmái vesz. A Dél kánál 
szombat reggeltől vasárnap délig

12 láda női hőcslzma fogyott eL
A Belváros kereskedői még reménykednek, 

hátba majd hétfőn, kedden megindul aa üzlet 
ma azonban nem változott itt aem az üzletek 
helső képa.

Egyik
mükereakedésben

érdeklődtünk. Nem is panaszkodott már a ke
reskedő, csak elkeseredetten legyintett egyet

— Kérem szépen, az idén nngyon rosszul ül 
kt n karácsony. Egv két ólom-kristályvázát ha 
vásárolnak 30—40 pengő értékben, ez már nagy 
őrletnek számit

Érdeklődtünk vasárnap délután a híres Ker
tész Tódor-féle

játékkereskedésben
s karácsonyi forgalom Iránt. Ezt a választ kap- 
‘uki

— Az idei karácsony fával gyengébb mint a 
mult esztendei. Főleg a néhány pengős meehanl

ni játékszerek iránt van érdeklődés, drágább 
árut, ölven, száz, kétsiázpengös játékokat, ami 
'vénekből egy évvel ezelőtt még aránylag sok 
ogyolt, étidén alig adtunk el. Csupán néhány 

'ölföldi követség részére szállítottunk drágább 
játékszereket.

A Salgó Géza-féle KriMóf-téri 

harisnya- és kötöttárukereskedésben 
'rdeklődésűnkre a cég főnöke így nyilatkozott:

— Panaszra ogyáltalán nincs ok. Nálunk, mi
után karácsonyra lényegesen leszállítottuk az
rakat, élénk, nagy forgalom volt. Feltűnő azon

ban a nagy pénztelenség. Régi vevőink, akik n 
r-ég alapítása óta rendszeresen nálunk vásárol
nak s még

Ma, hétfőn ragyogd est keretében bncsuzlk a budapesti küzönséglöl
I. A király, Giordeno szenzációs sikert aratott uj operájának főszerepét énekli Alpár 

Gitta.
II. Szinre kerül Alpár Gitta felléptével Strauss ragyogó operettje: a Denevér, amelyben 

Alpár C.ttta parádét szerepét, Adélt énekli. Városi Színház. Jegyek 90 fillértől.

Csak egészen olcsó ajándéktárgyak 
keltek el a karácsonyi vásárban

Szomorú körséta végig a városban a karácsony előtti vasárnapon
Holnapután este karácsony. Terniészciesen a 

város faszét kereskedője felt -Hzii11 a nagy ka
rácsonyi vásárra, áld au a reményben, hogy a 
karácsonyi bevásárlók friss pénzt Injekcióznak
• forgalom allg-alig lüktető ereibe, da csalód
tak.

Vasárnap egész nap nyitva voltak az üzletek, 
ostrom alntt állottak a boltok is. Kipirult arcú 
emberek járlak az utcákon, de a pírt nem a be
vásárlás öröme varázsolta az arcokra, hanem
• fagypont alá 8iillv?d| hőmérő. Ozlctröl-Qzlctre 
tártunk, mindenütt érdeklődtünk, mint váltak 
be ■ karácsonyi vásárhoz fűzött remények. Kőr
útunkat elkezdtük e

Garal-térl piacon.
Sok az érdeklődő, kevés a vevő, de * legtöbb 
az eladó, a körülmény következtében az árak

semmivel sem drágábbak, mint voltak. Tojás 
16 fillér, vaj 4 pengő, a baromfihús kg-ja 2-20 
pengő, a bal ára Is hasonló, általában az árak 
maradtak a régiek A kereskedők abban re
ménykednek, hogy majd az utolsó nap regge
lén indul meg a forgalom.

Végig mentünk 
a Rákóczi utón.

Aránylag még ezen • környéken egész a kör
útig a legvigasztalóbb a helyzet. Panaszra leg
feljebb a kisebh-nagyobb konfekclósruha-, ék
szer- és szőrmeflzlelek tulajdonosainak lehet 
okuk, de az áruházak zsúfolásig teltek.

A Magyar Divatcsarnokban 196 elárusító alig 
győzi a munkát. Azonban a nagy forgalomból 
mérsékelt a baszom a pénztárnál 10 pengőkkel 
és 20 pengőkkel fizetnek Feljebb a Slernberg

tav.-ly karácsonykor 6—12 pár harisnyát 
vásároltak, ezidén beérték 1—2 pár haris

nya vásárlásával.
Harisnyán kivül élénk forgalom volt az egész 
vasárnapi napon, keztyükben, kölött-szövölt- 
Irukban, pullowerekben, sportcikkekben is, ugy- 
látszik ezeket az ajándékozásra alkalmas, nem 
nagyon drága holmikat előszeretettel vásárolja 
i közönség.

A régi ismert belvárosi
virághán

iulajdonosa, Salamon Hermine a következőkben 
jellemezte az idei karácsonyi forgalmat:

— Bár a virágkereskedésekben a forgalomról 
•snk közvetlenül a karácsonyi szentestén lehet 
áttekintést adni, annyi már bizonyos, hogy ét
idén nagyobb megrendelések csak gyér számban 
'esznek. Az Ízlésesen elkészített olcsóbb virág
csokrok iránt azonban máris nagy érdeklődés 
Mutatkozik. Nagy előszeretettel vásárolják ve
rőink a cikláment és főképpen a kaktuszt, talán 
ízért, mert egészen olcsó, — kél pengő ötven 
lllér, — úgyszintén a kisebb szállókat is. A 
gyöngyvirág, ibolya, külföldi rózsák a fagy és 
i vám folytán kissé drágullak s ezek helyett 
nőst inkább aa olcsóbb kaktusz-félék forgalma 
endült fel

Liszt Hugó, a váciutcai Ismert 
ékszerész eég 

ulajdonosa röviden Igy jellemezte a karácsonyi

Mitterdarfer-fé\9 
arldlvatkereskedésben.

A főnököknek, segédeknek egy percnyi srah.^ 
idejük sem volt, a vásárlók valósággal lolnnelak 
nz üzletben, főleg a hölgyek, a feleségek Maid 
nem mindenki nyakkendőt, nyaksálat vásárolt 
A drágább holmikból bizony kevés fogyott A 
pénztelenség IH is erősen érezhető volt. J

Érdekes volt megfigyelni, hogy Merít a vá 
rostán

könyvkereskedésekben
sok volt a vásárló. Inkább a gyermekeknek 
lek. Jókai, Dickens, Verne regények fogylak 
másra nem igen akadt vevő 6 N

A bőr- és díszműáru cikkek üzleteiben esak 
az Olcsó karácsonyi flgyelmcsvégek fogynak* 
pénztárcák, levéllárcák, relikillök, a nagy utaaÁ 
bőröndök, tovább porosodhatnak a polcokon 
azokra nem akad vásárló. A délutáni órákra 
már a délelőtti csekély kis forgalom Is meg- 
szűnt, csak a nagy áruházak voltak változat]*' 
nul zsúfollak, ahol azonban továbbra Is kizá
rólag as olcsóbb cikkek cseréltek gazdát.

A pesti gyenge karácsonyi vásárral szemben
Bécsben — mint onnan nekünk jelentik, — 
a legteljesebb mértékben sikerült a kará

csonyi vásár.
A vasárnapi napon a közönség nagv tömegek
en lepte el az üzleti negyedeket és sűrű r»ink- 
bán követték egymást a különböző boltokban 
a karácsonyi bevásárlók. A legélénkebb volt az 
élet a belváros előkelő útvonalain, ahol a vá
sárlók és a kirándulók nagy tömegei miatt sok
szor perceken át megakadt a forgalom.

A belvárosi utcákban a nagy forgalom miatt 
csak lépésben hajthattak az autók.

Letartóztatták 
a Gardillo-cég kapos

vári üzletvezetőjét
(A Hétfői Napló tudósító Iának tclefnnje- 

leniére.) Nagy feltűnést kelleli ax egész vá
rosban az a letartóztatás, amelyet tegnap fo- 
'•anatosilott a kaposvári törvényszék vizs
gálóbírója.

A kaposvári rendőrségen Fratelli Cardillo 
olasz gyümölcs-import nagykereskedő cég 
bűnvádi feljelentést tett knposvári fiókjának 
üzletveztöja. Wallesz Emö ellen.

Az üzletvezetőt sikkasztás elmén Jelen
tették fel, 

mivel nagyobb összegekkel nem tudott el
számolni. Wall észt beidézték a rendőrségre* 
ahol beismerte, hogy

• hiányzó pénzeket elsikkasztotta.
Beismerő vallomása után kihirdette előtte • 
vizsgálóbíró a letartóztatásáról szóló végzést 
A nyomozás folyamaiban van még s csak 
ezután fogják megállapítani pontosan, ho
gyan követte el az üzletvezető a bűncselek
ményt a mekkora a kárösszeg. A letartózta
tás azért keltett olyan nngy feltűnést a vá
rosban. mert Walleszt mindenütt ismerték 
és Kaposvár előkelő köreiben megfordult.

Karácsony ós szilveszter a Fővárosi mov&sz Színházban
Minden Mte 8 órakor: Te nem ismered Verát I
Karóoeony aierdón, d. u. ’M órakor: Te nem ismered Verát I
Karáoaony eiordón n«t» 8 órakor ■ Te nem ismered Verát I
Karicao y ceUlöriakön, d.o 11 órakor: Postás bácsi tterencséje (GyermekeMadta)
Karácsony csütörtökön, d.u.‘/»4 órakor: Te nem ismered Verát l
Karácsony csütörtökön, este S órakor Te nem ismered Verát I
Btii vederkor 2 előadás:

eeie M '/.il órakor: le nem ismered Verát I
mir TklUxatók. a«r rtlthalók.

— Drágább ajándéktárgyakból, amilyenekből 
ivaly még aránylag sokat adtunk el, ezidén alig 
>gyott valami. Csupán klsebbértékü, apróbb 
^szereket vásároltak vevőink.
összegszerűleg a tavalyi karácsonyi forga
lomnak még az öfven százalékát sem ér

tük eL
Megfigyelést tettünk vasárnap a belvárosi

Pénz nélkül
12—18 havi törlesztésre

ttezpénsArt v'-aArotha:
csillárt. rádiót, alándók- 
te dísztárgyakat, játékokat

+
özv. báró Mailtől de la Trellle 

Nándorné szül, törökszentmiklósi és zm- 
dányl Almfay Mnrianne grófné úgy 
a maga, mint gyermekei Margit, György, 
Nándor és Mariann®, valamint anyósa 
özv. báró Malllot de 1a TreUle Gyürgyaé 
szül. Benst Margit bárónő, csillagkeresz 
tea hölgy, továbbá édesanyja, özv. török
szentmiklósi és zsadányl gróf Almásy 
Arthurné szül, mugyarlscpi Isépl Etelka 
és a többi gyászoló rokonok nevében 
fájdalmas szívvel jelenti, hogy forrón 
szeretett férje, a legjobb apa, fiú, vő és 
rokon

Méltóságot

Báró Maillot l 
de la Treille Nándor 
nagybirtokos, országgyűlési képviselő. 
Zemplén vármegye volt kormányblzfoe- 
ffilspánja, a Zemplénvármegyel Gazda
sági Egyesület elnöke, a Magyar Úri
borok Rt., Illetve Szövetkezete és számos 
közgazdasági Intézmény elnöke és Igaz 

gatóságl tagja, stb. stb.
folyó évi december hó 20-án. rövid szén 
védés és a haldoklók szentségének fel 
vétele után. 45 éves korában. Budapesten 
visszaadta Teremtőjének jóságos, nemes 
lelkét.

Drága halottunk földi maradványait 
hétfőn december hó 23-án délelőtt 10 
órakor fogjuk Tátiján a róm. kai. 
kegyúri templomból, az ott tartandó 
gyássmise után a családi sírboltban örök 
nyugalomra helyesni. '

Tállya, 1929 december hó 21-én.
Áldott legyen emlékei

file:///.il
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Amerikai paröan vívott két borsodi 
oarasztiogenv
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Egy leányt szerelten, a sorsra biztan a nnntöst 
es a vesztes vetelytars agyonlőtte magét

"(A Hétfői Napló miskolci tudósítójától.) 
Szombaton délután szülei házának a padlá
sán vérbefnfiyva, holtan találták Csordás Mi. 
hály 21 éves dédcsi legényt. Mellette feküdt 
a revolvere, amellyel halántékon lőtte ma
gát. Zsebében a csendőrök levelet találtak, 
amelyet édesapjának címzett

— Szerelem miatt halok meg, ne hara
gudjatok.

Mindössze ez volt a levél tartalma.
A csendörség az öngyilkosság ügyében 

meginditotta a nyomozást, amely rendkívül 
érdekes eredményt produkált. Kiderült, hogy 
Csordás Mihály földmüveslcgény

amerikai párbaj áldozata lett.
Csordás é! Kőfaragó István hosszú Időn 

keresztül udvaroltak egy falubeli lánynak. A 
két legény közt, akik a szerelem előtt jó ba
sádban voltak, egyre jobban elmérgesedett a 
rútságban voltak, egyre jobban elmérgese
dett a viszony.

Végül, hogy eldöntsék a kérdést, elhatároz
ták, hogy

sorshúzásra bízzák kié legyen a leány.

Aki szerencsésebb, az feleségül veszi a leányt, 
a vetélytárs pedig eltűnik a környékről.

A szerencse Kőfaragó Tstvánnak kedve
zett

és csütörtökön meg is tartották az esküvőt. 
Csordás végignézte az esketési szertartást,

de ígéretét, hogy eltűnik a vidékről, nem volt 
ereje beváltani. Csütörtökön egész éjszaka a 
korcsmában volt, pénteken pedig a falu ha
tárában kóborolt. Szombaton nem talált más 
kiutat, csak az Öngyilkosságot

A fiatal férjet ■ csendőrök őrizetbe 
vették,

mert valószínűnek látszik, hogy nemcsgpán 
sorshúzásról volt sző. hanem abban egyezlek 
meg a vetélytársak, hogy akinek nem ked
vez a sorshúzás, az az esküvő utáni napon 
végezni fog magával. Ebben az esetben pe
dig

öngyilkosságra való rábírás

miatt eljárás indul ellene.

Apponyi Albert .gróft
aki influenzában megbetegedett, most már jobban 

érzi magát és küllőidre utazik üdülni
Apponyi Albert gróf néhány héttel ezelőtt 

influenzában megbetegedett s
mágus lázzal feküdt Verbőczy-utcal la

kásán.
A politikai világ s az egész magyar közélet 
aggódó érdeklődéssel fordult a beteg 
Apponyi Albert felé. Szinte óránként csen
getett a telefon a Vcrböczy-utcai palotában, 
de igen sokan személyesen érdeklődtek

Apponyi gróf állapota iránt.
Vasárnap riasztó hirek terjedtek el 

Apponyi állapotáról. A hirek szerint ujabb 
magas láz lépett fel s a már lábadozó be
teg ismét rosszabbul van. A Hétfői Napló 
munkatársa érdeklődött

Apponyi lakásán,
ahol a kővetkező megnyugtató felvilágosítást 
kapta:

—- A riasztó hírekből egy szó sem igaz. A! 
kegyelmes ur az éjszakát nyugodtan töl
tötte s

mára már lázmentea.

Az orvosi vélemény szerint már csak rövid 
ideig kell a szobát őriznie s

rövidesen friss egészségben hagyhatja 
el a betegszobát

Értesülésünk szerint Apponyi Albert gróf 
teljes felépülése után egy külföldi üdülő
helyre utazik s itt tölt néhány hetet.

L KERÜLET.
Gundcl Szent Gellért-szálló éttermei 

Gellért-tór 1 
özv. Gyuiay Frlgyesné vendéglője

Url-utca 38 
Hajas József éttermei

Krisztina körút 81 
Kclter József éttermei

Horthy Miklős-at 48 
Nelsser Ferenc vendéglője

Hothv Mikiós-ut 14 
Rodusfürdő vendéglő, Szép Józsefné

Döbrcntey-tér 8 
Szüts Lajos Klsrabló sörözője

Zcnta-utca 9 
Ifj. Thék János „Polltlscher Krelslcr*

Alkotás-utca 8

Magyar Világ-étterem
Vilmos császár ut és A'kotmánv utca sarok 

ScliQck étterme a Vígszínházzal szemben 
Lipót-körut 19

Szepesi Frigyes éttermei
Erzsébet-tér 1 

VL KERÜLET
Bakonyi Péter vendéglője 

Csengery-utca 64- 
„Bécsi Sörhöz" Förster József

Király-utca 40
Démusz János Máv.-élterem

Nyugati pályaudvar
özv Dökker Ferencné 

„London-szálló" éttermei

Véndiófa vendéglő, Hoffmann János 
Pálya-utca 9- 

Welner György vendéglője
Döbrentel-tér 5.

Berlini-tér 1 
- . „ , . Ferenc

Város igét, Széchenyi-fürdő
Gregorlts Ferenc vendéglője

,Ezcrjöw-vendéglő, Bclházy

llkovlts-élterem
Hermina ut 59

Zöldfa vendéglő, Kodra és Strasscnrelter 
Krisztina-tér 9

IL KERÜLET.

Berlini-tér 1 
özv. Kőműves Istvánná étterme

KörOnd-éttcrem, Rergcr Lajos
Teréz kórul 17

Budai Vigadó-vendéglő, Kass 

Pálffy-étterem, Mayer Pál 

Pávdy Ferenc vendéglője 

Rlegler János vendéglője

Béla 
iskola-utca 1

Páltty-tér 4

Zsigmond-utca 1

Iskola-utca 44

Régi Kéményseprő vendéglő
Andrássy-ut 80

Aréns-ut 106

Tory-vendcglő a Régi Zöldhordóhoz 
tlaitvu-utca 14

Winkler Antal vendéglője «A * verébhez* 
Fő-utca 8 

HL KERÜLET.

Slmkó Béla vendéglője
Városliget Műjégpálya és _______...

Sipos Benő Arany-fácán étterme 
Klráty-a 100.

Tóth Lajosné ^Fekete Bika" vendéglője 
Szinyei-Mersc utca 

Wagner Béla éttermei

Mutatványos-tér

17

Andrássy irt
VII. KERÜLET

Arany János éttermei egész éjjel nyitva
Izabella tér 2.

44

Rclgl Gy. Béla „Sport buffet*
Jőzsrf-kórwt 76 

Schnild Antal vendéglője
Rőkk Szilárd-utca 21 

Stetner Dezső étterme.
József körút M. 

Szívós Zsigmond sörözője
JAzscf-körut 86. 

Tőkés Géza „Klspipa** vendéglője
Sxrntkirályi-atca 17. 

özv. Varga Jánosné vendéglője
Mária Tarézia-tér 1-

IX. KERÜLET

Császárfűrdő vendéglő. CMrszka Kon rád
Zsigmond utca 91 

Molnár János vendéglője
LaJos-atca 160 

Nedcczky Jenőné vendéglője
Kórház-alca 1 

Zlegler György vendéglője
Vörőavárl-ut 193

IV. KERÜLET
Knopper Károly vendéglője «A postáshoz" 

Párlat-utca 5 
Mátyásplnee, Baldaof Mátyás

Eakfl-tér • 
Petrákovlts József vendéglője

Bástya-utca 17 
Poseh Béla éttermei

Vád-utca 94. 
Schwelz István sörözője a „P1szkos“-hoz 

Curia utca 7 
Spolarlch éttermei

Ferendek-tera 7
Özv. Verbőeay Lajosné „Zenélő óra* vendéglő 

Városház-utca I.

V. KERÜLET
Kapeller Mihály vendéglője

Szabad,Az-tér 9 
Keresztes Ede éttermei

Vigadó-tér I 
Kotz György vendéglője

Nádor-utca 14.

Bokor Ferenc éttermei

Bula Balázs vendéglője
Barosa-tér 19

Aréna-at M
Kovács Gyula vendéglője 

Erzsébet kfrályné-ut 118. 
~ "" - éttermei

Thőköly-ut I
Kort János Keleti pályaudvar

Pólyák Sanyi étterme!

Id. Váradl Béni vendéglője
Aréna ut 6R

Lőcsef-utca 1

Erzsébet-kőrut 8. 
Werner Adolf utóda. Werner Henrik

Károly király-ot 18 
Wlesner Vilmos vendéglője

Király utca M/b 
VIII KERÜLET

Bandi Ferenc éltermel
Jóncf-körut 46 

Beer László vendéglője
Főherceg Sándor-utca 44 

Dénes József Dreher sörözője (voll Rémi) 
József-körut 4 

Knvácsevlca Mllos éttermei (szabad esapon) 
Rákóczl-ut 29 

„Lukács" étterem-söröző
Rákóczi ut H 

Pofzmann Mátyás éttermei
Ollóim 8. 

Rclebmann Gyula vendéglője
Tisza Kálmán tér I

Farkas Pál vendéglő-étterem
ÜTNI at 87. 

Gcbnuer Rezső „Széchenyi Söröző"
Mester-utca 1 

Igaz Erzsébet vendéglője
Soroksári-ut 93 

Jxnkovlls Aladár, FTC-pálya
OUöi-at 118. 

ifj. Király Pál vendéglője 
a Maratlioni futóhoz

miől-at 81 
NoBczer Béla vendéglő-étterem

Mester-utca 8. 
özv Pecbó Gusztáváé nagyvendéglője

Marbavágóhld. 
Relsmann Vince vendéglője

Sorok, ári-ut 84 
Scbwarz Miklós „Gambrlnos-éltcrem* 

Borároa fér 1 
Schwartz Zoltán vendéglője

Mester-utca 53. 
Vatl István vendéglője

Soroksári-ót 70 
Vendéglő üzem „Vámház-plnee"

Só ház-utca 11
X. KERELET 

Gursola Sándorné vendéglője 
Belső 

Illés Pál vendéglője

ifj Kuehtlcs Pál vendéglője 

Lelmefter Ferenc vendéglője 

Szalal István vendéglője

ALAG
Kedvem/ Nándor vendéglője

CINKOTA

Jászberényl-at 20

Kerepesim 148 

Uzet-Ur 4

Kőbányai ut 98 

Marttnovtea-tér 2.

Lóv érvény-at 1.

Fehér Flórls vendéglője

CSEPEL
Oslsneg Ignác vendéglője 

Staub Ferenc vendéglője

KISPEST.
Horváth István vendéglője 

Krausz János vendéglője 

Krlzsán Sámuel vendéglője 

Mayer József vendéglője 

Spcrllng József vendéglője

Kossuth Lajos ai 1

Tököli országát

Templom-tér 18

Fá-at »

Ollóim M 

iteöl-ot 180 

ütlót-at 86 

Eredhet Mr ti.

KTSTARCSA.
Baraslea Ferenc vendéglője 

Thököly-at 4.
PESTERZSÉBET.

Kafteneeker Márton vendéglője 
Lázár-utca 29 

Ixbűlz Lajos vendéglője
Baross-vtca 60.

özv. Pelrovlca Jánosné vendéglője
Határ ét 89

PESTSZENTLÖRING
Bellezky Rudolf vendéglője

Ollóim 187 
ifj. Harlmann Ferenc vendéglője 

üllői ét 4.
Ifj. Harlmann József vendéglője

OUóá-ut 38 
Körösi Károlyné vendéglője

UliMB-etca 96

RÁKOSPALOTA
Jakuta János vendéglője 

Istvántelki-ut 1.

Luzemburger József vendéglője 
Szász Károly-utea 86

Mészáros József vendéglője 
Hubay Jenó-tér 7

Veres Bálint vendéglője 
Arany János-utca 29

RÁ KOSS7.ENTMI HÁL Y.
Korltnylg Ferenc vendéglője

Szent Istvánét 1

SASHALOM.
Ehmann Béla „Cinkotai Nagylfce* vendéglője

Horthy Miklós-at 1
Relndl József vendéglője 

Dlettrieh-utca 2
ÚJPEST.

Ádám József vendéglője 
Horthy Miklós át 90 

Fledler János vendéglője
Errsébetmca 74 

Flohr Ferenc vendéglője
Ráköczl-atea 88 

Frlek Ádám vendéglője
István-st 17 

Ilrovola János vendéglője
Nyár-utca 9 

Pásztó Henrik vendéglője 
árpádat IM 

Piroska Nándor vendéglője 
Mária utca i 

özv. Spitzer Mórné vendéglője
Árpád at 84 

Szöea Mihály vendéglője 
ősz utca 1 

Theobald Ferenc vendéglője
Viola-utca » 

Tihanyt Kálmán vendéglője
Viola-utca 181» 

özv Vnuk Gyuláné vendéglője
Megyeriül 17 

Wagner Berlhold vendéglője 
Horthy Miklós át 7

A nagy tápértékfi barna ídénysőr — amíg a készlet fart — palackokban lefejtve is kaphatói 
kávéházakban, vendéglőkben, fűszer- és csemegefizietekben.

(Vidékem fis szes raktárosainknál, minden főbb étteremben, kávéházban és csemegefizletben).
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ItÁIHÓ
A Rádió mai műsora:

BUDAPEST.
••15: A rádió húziquurtcljének hangversenye. 

•■45: A hangverseny íolyluláva. 11.19: Nemzet
közi vlzjeizőszoigulut 12: Déli hurang»zó az 
Egyetemi templomból, időjárúsjelenléa. 12.95: 
Hangverseny. Közreműködik: K. Bárány Szisz: 
(hegedű) éa Hegedűs Bébi (ének). Zongorán 
kísér Polgár Tibor és Bálint Alice. 1. Vitali: 
Ch áron ne (Bárány). 2. Bizet: Carmen, Micacla 
áriája (Hegedűs). 3. a) iteger: Mária bölcsö
déin; b) Brahms: Walzer; c) Per né: Szerenád 
(Bárány). 4. a) Csiky: Bánkódás; b) Kurucz: 
Szivemből léptem ezt a dali (Hegedűs), b. a) 
Bárány: Chanson Irisle: b) Fibich: Puem; c) 
Schubert: A méh (Bárány), 6. Dicnzl: Liliom
szál (Hegedűs). 12.25: Hírek. 1235: A hangver
seny folytatása. 1: Pontos időjelzés, időjárás- 
éa vízállásjelentés. 2.50: Hírek, élelmiszerárak. 
8: Piaci árak és úrfolyamhirck. 8.45: Fullon- 
randsserű képátvitel. 4.20: Asszonyok tanács
adója, 4.45: Pontos időjelzés, időjárás- és viz- 
állúsjelcnlés, hírek. 5.15: Bakos Ákos novellái. 
5.40: Rigó Jancsi és cigánvzenekarának hang
versenye. 930: Szabolcsba Mihály előadása: 
^Kurácsony költészete". 7: A |.ö/épeurópai mü- 
Mrcsercsorozalhnn a prágni rádióállomás mű
sorának kőzvetilése. A Prágai Nemzeti Szinház 
előadása. „Az eladóit menyasszony". Vigopcra 
8 felvonásban. Vezényel Olakar Ostreit. Utána: 
A Fejes-szalonzenekar.

KÜLFÖLDI
Belgrád. 1149: Rádió-négyes. 18: Kávéházi 

zene 20: Közvetítés Prágából.
Berlin. 29: Gentiii „Kurmsony" c. egyfelvo- 

aásos operája. Utána: Lagcrlöf Zelma a „Szent
este" e. elbeszélése. Majd: Dalok és Mojsisovics 
kan Hiénái.

Breslao. 19.10: Előadás: a sziléziai népdal
tól Diákkórus közreműködésével. 20.20: Hang
verseny.

Bukarest. 18: Rádió-zenekar. 1039: Rádió 
■nnckar. 17.19: Könnyű zene. 20: A Capelleanu 
négyes játéka.

Frankfurt. 19.39: Mária-dalok. 21.05: Rúdió- 
grnekar. 21.45: Braunfels: „Az üveghegy" cimü 
aenés meséje Kassciből.

Hamburg. 20: Slrindbcrg Ágost „Boldog ka
rácsony" cimü költői ábrándja öl felvonásban.

Kassa. 12.05: Szalonzenekar. 17.10: Szórakoz
tató zene.

Katowice. 20.20: Nemzetközi hangverseny 
Prahúból. Utána: Könnyű zene.

KOnlgsberg. 21: Genlili „Karácsony" cimü 
agyfclv .násos operája. 22.39—24: Könnyű zene.

Lripzlg. 21: Szimiónia-esl.
München. 19.30: Schrammcl-zene. 20: Nagy

karácsony-est.
Prága. 19: Smctana: „Az eladott menyasz 

szony" cimü húromfelvonásos operája a prahai 
Nemzeti Színházból.

Róma. 1738: Mainardl hegedűművész hang 
versenye. 21.02—28.10: 1895-től 1915-ig nápolyi 
dalok (22 szám), közben „A ház gazdája" cimü 
Vidám jelenet.

Stuttgart. 1938—24: Frankfurti műsor.
Wien. 17.15: Zenés gyermekóra 17.40: Mé

lák. 18.30: A harang a mondákban és babonák
ban. 19: Nemzetközi hangverseny Prahából 
Utána jazz.

z= Magyar Mámák a külföld műsorán. Karó 
ex.hete inkább az ismeri klasszikus operá
kat hozza Európaszerle. Érdekesebb magyar 
szóm szén a héten csak egy van: hétfőn este 
Breslau tűzte műsoróra Zádor Jenő Magyar 
változatok című művét.

e= Karácsony a rádióban. Karácsony ün
nepén természetesen a rádió is megtartja. 
Kedden a szent estére való tekintettel egész 
Európa korán elnémul, szerdán és csütörtö
kön annál gazdagabb műsorral lépnek a 
publikum elé. Köln külön karácsonyi aján
dékkal kedveskedik közönségének. Jézuska 
földi utazása címen karácsonyi játékot hoz 
színre kedden délután. Zürich ugyancsak 
kedden Corelli karácsonyi oratóriumát adja. 
Budapest Is karácsonyi témájú zeneszámok- 
bői válogatta össze a saont este műsorát.

Erdély és Bánát
legjobb és lejjelter icd- 
tebö magyar kisebb
ségi n a p i t a o i a M
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Te le to n 97.

AUTÓNAPLÓ
♦ Motor kerékpár, motor csőnek es aulatlka ♦

Egy tekintélyes autókereskedő őszinte mondani
valója a magyar automobilizmusról, a hibákról 

és a jobb jövőről
Karácsony előtt minden év végén, a gondos 

gazdálkodó mintájára, visszapillantást gyakorol 
a legtöbb automobil-kereskedő ia, hogy össze
foglaló képet mulasson az esztendő nehéz mun
kájáról. Az Autónapló zzerkesztője éppen ezért 
kérdést intézett Budapest egyik legjelesebb és 
nagytekintélyű múlttal biró autókereskedőjé
hez, hogy mondja el véleményét az elmúlt üz
letévről, valamint arról, milyen gyakorlati ta
pasztalatokra lettek szert az ayókereskwlök az 
auomobilok Magyarországon való elterjedésé
nek gyakorlati hasznúról. A figyelemreméltó vá
lasz igy szólt:

— Ma már nálunk Is bebizonyosodott, hogy 
minden kereskedelmi utazó, aki mintáit, el
adandó áruinak kollekcióját automobilon viszi 
magával egyik városból,

sokkal több üzletel tud lekötni,
mint az az utazó, alti csak vonaton jár község- 
föl-községre, mert az autón járó gyorsabbon

He vesztegessen iüGt-
mert önnek legjobban telel mén a

TÁTRA AUTÓ
gyártja ás vs mu-wsti’ 

„UNITAS* 
automoblllpar* és kereskedelmi rt
Gyér Budapest. V„ ZApolya-utca Í8.

HuIób: Budapest. Vl„ Nagymező-utca 9.

dolgozik és több vevőt tud látogatni. Ugyanez 
a gazdasági előny nyilvánul meg minden szak
mában, amelyet autóval tesznek mozgéko
nyabbá. Érdekes, hogy a legtöbb autótulajdo
nos, aki kocsiját vevők látogatására használja 
fel, arra a tapasztalatra jutott, hogy rossz gaz
dasági viszonyok ellenére, sőt az. állandó üzleti 
slagnáció ideje nlplt is okkor tudott a várható 
eredménynél többet produkálni, ha gépkocsin 
járta a vidéket. Ma már kétségtelen, hogy az au
tóval való vevöakvizició a kereskedelem és Ipar 
minden ágában kitünően bevált, jól ki is fizette 
magát, sőt egyenesen nélkülözhetetlen. Éppen 
ezért egész bizonyos, hogy a nyomasztó gazda
sági viszonyok felszabadulásának pillanatában 

JOHN FOWLER & Co
ANGOLAUTÓK MAOYARORSZAOl VEZÉRKÉPVISELETE 
BUDAPEST, VI., ANDRÁSSY-UT 28. SZ. (AUTOMATA 183 -20) 
■■■■UBamaaia képviseli ■bbobmhbmm

HILLMANN 8 hengeres 
WOLSELEY 6 hengeres 
MORRIS 6 és 8 hengeres 

MORRIS COMMERCIAL 4 hengeres
stb. személy- és teherautókat

megsokszorozódik kereskedelmi 4a gazdasági 
életünkben az autók száma.

— Uralkodó problémája az automobilizmus
nak és az autókereskedelemnek

a molalkó kérdése.
Ezidcig nem tettünk szert különösen jó tapasz
talatokra, illetőleg, az autókereskedőknek a 
molalkó bevezetésével felmerült aggályai jogo
suknak bizonyultak. A fogyasztás lényegesen 
nagyold), mint a benzinhasználatnál. Hideg idő
ben pedig a motor motalkóvai sokkal nehe
zebben, vagy cg.vúllalán nem indítható be. 
Hosszabb használat után a hengerfejen rozsda
foltok jelentkeznek, ami Henrin hasznólatánál 
sohasem fordult elő.

Az aulóvámok vagy sürgősen teljesen eltör 
lendők, vagy legalább is 50%-kal csökkenten 
dök.

EltörlendA ■ luxusadók,
mert az automobil már rég megszűnt fényűiéi- 
tárgy lenni. Ezt ma már az egész világon elis 
merték, csak sajnos, még nálunk nem.

Hatályonklvűl kell helyezni a köziekedé 
akadályozó rendőri intézkedéseket. — A hí 
kívánt külföldi hitel, a beruházások megkc; 
dése, a közmunkák megindulása nagyon scg. 
lene a helyzeten. S ha majd megnyitják náiuií 
n külföld előtt a pénz zsilipjeit, a gnadaság 
életben tapasztalható virágzás az autókereske

IrAnyJelv.ők, automatikus klkap- 
csolókészUlékek,speciális bátsó- 
lánioák, figyelőtUkrök, hUtttfa- 
karók, hóláncok, autókályhák, 
hűtőfolyadékok, dús választék

ban legolcsóbban

NAGY JÓZSEF
Bpest, Andrásay-ut 34.TeL : 221—97 285—63

I

dők üzletében is megteszi hatását éa as autó 
mobil hazánkban is folytatni fogja a köz ja 
vára diadnlmus útját.

A fenti interjúban szinte a magyar autóke
reskedelem összességének hangja szólal meg 
Ebből kicaendül az automobil igaz jelentősége 
néhány sürgősen korrigálandó magyar hiba, s 
végül vigaszként a szükséges optimizmus 
amelynek ereje falún megvalósítja az óhajtól' 
gnzdasógi vérkeringést. Kálmán Sándor

I ( As uj Morrh auló. Az angol hadsereg által 
llalúnosan hasznúit haikerekű Morris Com- 

i crcial terepjáró autót Budapesten is bemutat
ják. A kocsi számtalan újítással rendelkezik. 
Anglia legmodernebb autógyára: a Morris Com- 
inerciái birminghami gyára hozta ki ezt a kát 
differenciállal ellátott és lánctalpakon futó te
repjáró autót A kerekeknek egymástól függet
len mozgása megengedi a legnehezebb terepe- 
ken, patakokon, vízmosásokon át történő kőa- 
Ickedést. A hátsó négy kerékre talplánc erősít
hető, mely nélkül, mint rendes hatkerekü teher- 
autó 75 km-es sebességgel száguldhal a legrose- 
szabb utakon is. Bulgáriában a katonai beme- 
latókon 6 napig futott e kocsi a legnehezebb 

’.erepekcn, teljes megterhelés mellett anélkll, 
hogy az előzőleg leplombált viz- éa olajtartályba 
ínyagot kellett volna pótolni. A nehéz műszaki 
nróbák alatt 3000 km-nyi ut után csupán I liter 
olajat kelleti utána tölteni, hogy a normállá 
olajnivót elérje. Ez idő alatt a viz hőfoka csak 
átmenetileg emelkedett, de üzem közben újra 
lehűlt. A kitűzött feladatot egyedül teljesítette 
és mellette a legjobb márkájú és legjobb autók 
is kidőllek. A Morris Commercial terepjáró 
autónak 10 sebessége van: 8 előre és 2 hátra. I 
sebességek oly egyszerűen kapcsolhatók, hagy 
— amint a budapesti bemutatón is láttuk —* 
kevésbé gyakorolt egyének ks teljes biztonság. 

,’al vezethetnek. Még egy rendkívüli előnye a 
kocsinak, hogy az 1.5 tonna leherhirásu aulái 
motorja egy mögéje szerelt dobot hajtva a re
lékért acélsodronykötél segélyével tízszer annyi 
vagyis 15 tonna terhet tud huzni.

Felülről olajozni
annyit Jelent, mint néhány csepp

a benzintartányba önteni a így a dugattyúkat, anele- 
pckcl olajozni. lömfteni és tisztán tartani. Winz-Oil 
kíméli a motort, a lepnanyobb hidegben ia azonnali 
begyújtást teás lehetővé. Fokozza a teljesítményt, 
megszűnteti a koromlerakódást, üzemanyagot éa javí

tásokat takarít.
Kapható minden szakOzletben, vagy at Importőrnél: 
LÁNG LÁSZLÓ, Budapest, Lázár ucca 13. Tel.: POS—

)( Az automoblllsták állandóan gutát] ák, hogy 
nik az autómotor üzemzavarainak okai. A leg
utolsó angol statisztika szerint legnagyobbrészt 
a dugattyúk és a szelepek okozzák a legtöbb 
üzemzavari. Ugyanekkor tapasztalták azt iz> 
hogy a Wing Oil, a felülről kenő olaj, a tüzelő
anyagban lényeges Javulást idéz elő. Ezt a ue- 
mes ásványi anyagokból előállított feloőotajal 
ugyt.nin, ha a benzinlnrtányba öntik, ott önma
gától a benzinnel tökéletesen egyesül. így ér
hető el aztán, hogy ebből az anyagból keletke
zett gáz keverék, midőn a robhanótérbe kerül, 
friss olaj részecskéket visz magával, amelyek 
harmatszerücn lecsapódnak s Ilyen módon ke
nik, hütik és lömilik a dugattyúkat és a szele
peket. A Wing Oll,, tehát sokszorosan felül
múlj* a szárason elég: alkoholtartalmú tüzelő 
anyagokat.

Budapesti ügetőversenyek
A komoly télre fordult Idő megritkltotta • 

vasárnapi ügelőverienyek közönségét, a sport
nak azonban nem ártott meg s minden futam Jó 
sportllal szórakoztatta a turf megjelent híveit.

L FUTAM: 1. Hollón istálló írón Chlld (2 reá) 
Felser, 2. Vélek (8) Marschall, 3. Csalfa (1’4) 
Kovács I. Fm.: Juhar (mint első diszkv), Ke
ringő, Feneion, Alahasler. Tót.: 10:12, 10, 13, 11. 
olasz: 48. — IL FUTAM: 1. Moskovlls I. Enyé» 
(4) Marion, 2. Express (1) Feiser, 8. Mia. Fm.S 
Colorado Worlhv. Auriga, Pu|ka, Senator M. 
Tol.: |0:91. 23, 14, 21, olasz: 36. - III. FUTAMl 
1. Korncsevics M. Url Baka (2’41 Kovács L, 1. 
Len (1%) Maszár I., 3. G. Endre bácsi (41 Deák. 
Fm.: Jericza, Árnyas, Arabella, Pogány. Tol.l 
10:38, 18, 19, 15, olasz: 37. — IV. FUTAM: I. 
Melropole-istíilló Nurml (2’/s) Feiser, 2. Cecília 
(2%) Kovács II, 3. Bajnok (8| Wiesner. Fm.t 
Rcssie Wnlts, Dolly, Grimbus, Mfldy, Mély- 
vácskn. Tol : 10:36, 15, 15. 14. olasz: b9.
V. FUTAM: 1. Meropolo-istálló Mikulás II— 

I Plcolo (1% reá) HofTmann 0., 1. Elba—Mia (1) 
Baranyai. Fm.: Cara Pfcina—Dry. Totu 10:11* 
oísm; 33.
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Egy debreceni rendőr agyonlőtte I A Vásárpénztár
támadóját

M Hétfői Napló tudósítójának telefon je- 
lenlése.) Vasárnapra virradó hajnalban 
Keszi Miklós rendőrörmester,

szolgálata közben revolverével agyon
lőtte Csuhái Albertét, a Hangya Szövet

kezet raktári portását
A halálos lövöldözés előzményei a követke
zők:

A rendőrőrmester a hajnali órákban ész
revette, hogy a Hangya Szövetkezet emeletes 
raktárának ablakán keresztül csomagokat 
hord le egy ember. A rendőr bement az ud
varba s felszólította az ablakon kimászó fér
fit. hogy igazolja magát. Az ismeretlen em
ber azt mondotta a rendőrnek, hogv ő a szö
vetkezet portása és árut szállít a raktárból. 
Részinek gyanús volt az éjszakai áruszúlli-

Babits, Sebestyén Károly 
és Kosztolányi a Kisfaludy 

Társaság uj jelöltjei
Budapest és az ország irodalmi körei álta

lános érdeklődéssel fordulnak a közel jövő
ben elkövetkező Kisfaludy-Társasági válasz
tások felé, amelyeken az időközben elhalá
lozott néhány tag megüresedett helyeit be
töltik. Különböző nevek kerültek szárnyra a 
kidőlt tagok: Vargha Gyula, Rákosi Jenő, 
Bartóky József, Benedek Elek halála ulán, — 
azonban mindmáig ezek a kombinációk csak 
feltevések voltak.

Ma végre döntő lépés történt.
A Kisfaludy Társaság elnökének: Berze- 

viczg Albcrtnck lakásán nagy fontosságú,
nem nyilvános jelölő konferencia gyűlt 

egybe,
amelyen Berzeviczg óhajait honoráló és

MOLATUJ GYAN, MOLAGROSZ SIK
Kétezer károsult keresi a rendőrséggel együtt egy különös cimü sors 

játékakció szervezőjét
A főkapitányság bűnügyi osztályén egy 

különös sorsjáléknkció ügyében indult nyo
mozás.

Nemrégiben néhány budapesti lapban a 
■■mmmi^HHHmmiannanGaHHNaasaMHaaBaaDaEr

Mit nyújt?

Feleségének: szórakozást

Férjének; kellemes pihenést

Gyermekeinek oktató mesét

I
Mindenkinek
örömet!

Vegyen

Detektoros
készüléktől a legmodernebb

hálózati 
késtillilcig 

3-6-12-18 havi 
részletre kaphatja 

minden wbb rádiószakililetben
Minden darabén garantál:

Teislúngyar RflszuSnvtarsaság

tá«, elő akarta állítani a portást a rendőr 
ségre, mire a portás __ (

hirtelen rátámadt a rendőrre, 
letépte a kabátját, földre teperte s fojtogatni 
kezdte. A rendőr szorongatott helyzetében 
revolvere ulán nyúlt s

rálőtt támadójára,
akinek állkapcsába fúródott a golyó, a ko
ponyáját szétroncsolta, s

♦ azonnal meghalL
A rendőr az esetről jelentést tett a kapi
tányságnak, ahonnan bizottság szállott ki a 
helyszínre. A nyomozás eddigi megállapítá
sai szerint, Keszi Miklós rendőrörmester 

önvédelemből használta revolverét
A vizsgálat foiyik.

többségben lévő társasági tagok megejtették 
a jelöléseket. Megbízható forrásból származó 
értesülésünk szerint, a mai „titkos** konfe
rencia

Vargha Gyula utódjának Kosztolányi 
Dezsőt, Rákosi Jenő helyére Sebestyén 
Károlyt, Bartóky József mandátumára 
Babits Mihályt jelölte, míg végül az er
délyi iró Benedek Elek székét ugyan 
csak erdélyi emberrel: Gyalay Domokos

sal kívánják betölteni.

A mai jelölés annyival érdekesebb, mert hi
szen az uj jelöllek között nem egy olyan 
név akad, amely még nemrégen is a kon- 
stuktiv irodalom B-lisfáján szerepelt 

következő hirdetés jelent meg:
— ,,Molatuj gyan, molagrosz sik! — 

Fejtse meg ennek a mondatnak az értel
mét és a megfejtért küldje be Bernjeid 
Sándor Teréz-körut 10 címre 16 filléres 
válaszbélycggel. A megfejtők résztvesz 
nek egy sorsjátékban amelyben egy szobi 
bútort, motorkerékpárt és más értéktár
gyakat sorsolunk ki." 
A hirdetésnek nagy sikere volt. Hiszen n 

megfejtés igen könnyű. A fantasztikusan 
hangzó mondatot ugyanis egyszerűen csak 
visszafelé kell olvasni:

Molaluj gyan molagrosz sik — kis szor
galom, nagy jutalom.

A különös hirdetés feladójának albérleti 
lakására

ezrével érkeztek a válnszhélyegea 
levelek.

A megfejtők azután rövidesen választ kap
tak. Bernjeid Sándor gratulált a megfejtés 
hez és kilátásba helyezte, hogy az illető 
reszt vesz a sorsjátékban. Egyúttal pedig 
felszólította, hogy

küldjön nyolc pengő ötven fillért, 
amelynek ellenében egy műremeket kap. 
Sokan el is küldték a pénzt, abban a hí-

szemben, hogy igy biztosabban részlvehet- 
ne.k a nagy reménnyel biztató nyeremény
akcióban és ekkor kiderült, hogy

a nyolc pengő ötvrn filléres műremek 
egy egyszerű fényképreprodukció.

Közben, még egyre tartott a vólaszbélye- 
gekkel ellátott levelek özönlése, amelyeknek 
irói közül végül is néhányon komolyabban 
kezdtek érdeklődni a különös akció hátteré
ről. Mikor azonban megjelentek a Teréz- 
körúti irodában megtudták, hogy

Bernfeld Sándor elfünt
A rendőrség is tudomást szerzett a dolog
ról és tegnap

rendőri bizottság ment a Teréz körútra, 
ahol lefoglalták az üzleti könyveket és 

feljegyzéseket, 
amelyekben több mint kétezer üzletfél ne 

I vét találták.
A könyveket a főkapitányságon átvizsgál

ták, de még nem tudlak pontos képet al
kotni az ügyről Azt már megállapították, 
hogy

Bernfeld Sándor brünn! takos éa Brünn 
ben Is van egy hasonló vállalata.

A rendőrség most tovább folytatja a vlzsg; 
tatot, hogy megállapítsa, tulajdonképpen mi 
üli ennek a fűre** akciónfk a hátterében.

jogtalanul tartotta vissza egy 
földbirtokos pénzét

á Horia a vasarpenzlárt a péu kiadására 
kibelezte

Ifj. Nagy Ferenc tiszaföldvári földbirtokos 
megbízta Farkas Mihály bizományost sertések 
eladásúval. Farkas a megbízást teljesítette is 
és az ügyletet a Takarék- és Vásárpénztár Rt. 
utján bonyolította le. Az eladásból befolyó ösz- 
szeget a vevő Farkas Mihály nevére a Vásár
pénztárnál fizette be, mikor azonban ezen ősz
szeg átutalására került volna a sor, a bank 
kijelentene, hogy a pénzt kiadat nem hajlandó, 
minthogy Farkas neki más ügyletekből kifolyó
lag adósa és közte és a bizományos közölt olyan 
megállapodás jött létre, amelynél fogva a bank
nak jogában volt minden, Farkas részére befő 
lyó pénzösszeget saját kővel elése apaszt ásóra 
/ordítani.

A földbirtokos természetesen ezt az elintézési 
nem vette tudomásul és arra az álláspontra 
helyezkedett, hogy az ő sertéset árát más tar
tozása fejében a Vásárpénztár nem tarthatja 
meg és ezért pert tett folyamatba a bank ellen

A Vásárpénzlár a perben felmutatta a közte 
és Farkas közölt létrejött megállapodást és arra 
hivatkozott, hogy ennek alapján nem volt köte
les a pénzt kiszolgáltatni, úgy hogy a budapesti 
törvényszék, majd a budapesti ítélőtábla a 
földbirtokos keresetét el is utasította, azzal az 
indokolással, hogy a bank jogosan járt el és 
ha a földbirtokosnak valami követelni valója 
van, ezt csak közvetlenül Farkastól igényelheti.

Felülvizsgálati kérelem folytán a Kúria Góth- 
tanácsa ezt az Ítéletet megváltoztatta és a Vá- 
sárpénzlárt arra kötelezte, hogy a sertésekért 
Befolyt 4000 pengőt kamatokkal együtt a föld 
birtokosnak fizesse meg. Az ítélet indokolása 
szerint a Vásárpénztár nem járt el jogosan 
Farkas és a földbirtokos között ugyanis bizo- 
mónyi ügylet keletkezett, amelyre vonatkozólag 
a törvény úgy intézkedik, hogy a bizományi 
árukért befolyó összeg minden körülmények 
között a megbízót illeti. A sertések vételára te
hát a Vásárpénztárra nézve idegen dolgot ké
pezett amelyet a bizományos tartozása fejében 
„issza nem tarthatott. Ehhez annál kevésbe 
volt jogn, mert azt a megállapodást, amely Far
kas és a földbirtokos között létrejött, a földbir
tokossal nem is közölték és annak fogalma sem 
lehetett arról, hogy a Vásárpénztár ügyviteli és 
üzletszabályzatában ilyen kikötés van. Ez a 
megállapodás a földbirtokos irányában /ogha- 
tállyal nem bir és ezért a neki járó összeget a 
Vásárpénztárnak ki kell szolgáltatnia.

Meggyilkolták a tékozló fiút, 
aki a háború előtt kifosztotta a családját 

lakit a miskolci ügyészség már tizenöt esz
tendeje köröz. A levélben megírta azt is. 
hogy halála ulán 

minden vagyonát a családjára hagyja.
A brazíliai magyar főkonzul mindenről át
iratban értesítette a magyar hatóságokat, de 
megírta azt is, hogy 

örökségről szó sincs, 
mert a tettes, aki Schmartz Jenőt meggyil
kolta, a szó szoros értelmében elrabolta

Miskolc, december 22. |
Közvetlenül a világháború kitörése előtt 

nagy port felvert bűneset történt Miskolcon. 
Egy jómódú miskolci kereskedőnek voll 
egy elzüllött, tékozló fia, Schmartz Jenő. A 
Schusartz-cstMá vagyona az üzleten kívül 
’gy nagy bérházból állt.

Schwartz Jenő az édesapja és édesanyja 
nevét ráhamisltotta egv szerződésre éa 

eladta fejük fülül a házat.
\ pénzt felvette és mire a hamisítás kidé- 
■ült, megszökött és eltűnt Miskolcról. A csa- 
ád koldusbotra jutott és a szélhámos fiú el
len köröző levelet adott ki az ügyészség, de 
nem sikerült megtalálni.

Szülei azóta meghaltak,

a bátyja a fronton elesett, nővére pedig meg
szállt területre költözött és az egész ügy fe
ledésbe merült. Most azután átirat érkezett 
a miskolci ügyészségre a brazíliai főkonzul
iéi Ebből az átiratból kiderült, mi történt 
Schmartz Jenővel. A szélhámos fiú a szökés 
után Délamerikába ment és

Brazíliában, Rio de Janelroban telepe
dett le Welazbcrger Eugcn álnéven.

Előbb üzletekkel próbálkozott, később azon
ban elzüllött és ivásra adta magát. Pár esz
tendővel ezelőtt kocsmát nyílott, de ahe
lyett, hogy tisztességesen vezette volna, fel
csapott orgazdának. Az ő kocsmájában ta
nyázott a város söpredéke és

összeköttetésben állt a bűnözőkkel.
Ugylátszik ez lett a veszte. Nemrégiben vér
befagyva, holtan találták az üzlethelyiségé
vel szomszédos lakásában.

Valamelyik vendége meggyilkolta. Sze- 
kercével széthasította • fejét és a gyil

kosság ulán kirabolta a lakást
A rendőrség megindította a vizsgálatot és a 
lakás egyik szekrényében lezárt levelet ta
láltak. híjkor feibontotlák.

megrázó önvnllomás kerüli elő belőle.
A levelet Schmartz Jenő mór évekkel ez
előtt irta, nyilván azzal a szándékkal, hogyha 
meghal, felfedje életének rejtélyét. A levél- 
ben megírta, hogvnn fosztotta ki családját 
miként szökött Délamerikába és hogy jutott 
'•vsán lassan mindig lejjebb a lejtőn.

Ebből a levélhől derüli ki, hogy a meg
gyilkolt Welszberger Eugen tulajdon

képpen Schwartz Jenővel azonoa,

leotöiéle-

itliílelek

hangulatot, derűt, művészetet 
varázsolhat otthonába, ha

múieueí

>

csodagépet és lemezt 
vásárol

Gépeinken előadott művészi számok 
a valóság teljes illúzióját keltik.

Az eredeti ango • gramophonok

már
havi Í p-<*

Kezdődőlep

részletfizetésre Is 
kaphatóit

The Gramophone Co. Ltd
magyarországi vezérkép viselőaégénél

Budapest IV, Kristóf tér 3
és minden iobb szak üzletben

Kérjen Arlegyzéket
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HÍREK
— Fehér karéeaonyt jósol ■ Meteorológiai 

Intézet. A Meteorológiai intézet vasárnap ax 
időjárásról a következő prognózist tette 
közzé: Fagypont körüli hőmérséklet, /ó részt 
borult idő. kisebb havazásokkal, két-liárom 
nap múlva erősebb csapadékos (havas) idő 
valószínű.

— A polgármester levele a Hétfői Napló
hoz. Tekintetes Szereksztöségl A sztbb s bol
dogabb magyar jövő körvonalai bontakoz
nak ki a székesfőváros közoktatási ügyosz
tályának a gyermeknyaraltatási akció ezévi 
munkásságáról és eredményeiről szóló je
lentéséből. Ezen beszámolóból örömmel ér
tesülte ma Tekintete* Szerkesztőség nagy
becsű és messzemenő támogatásúról, mely- 
lyel a főváros gygerirt knyaraltalósi akcióját 
nagybecsű lapjában támogatni szives volt. 
Fogadja Tekintete* Szcreksztöség a jövő 
nemzedék érdekében kifejlett lelkes támoga
tásáért, mellyel n „Hétfői Napló" bán meg
jelent cikkei révén az ország társadalmának 
figyelmét felhívni és áldozatkészségének 
megnyilatkozását nyaraló gyermekeink ró 
izére kiváltani méilóztutott, — székesfövá 
ro» közönsége nevében hálás köszönelcm ki
fejezését.

— Hetvenezren utaztak cl szombaton Bu
dapestről. A knrácsonyi ünnepeket megelőző 
Utasforgalom a budapesti pályaudvarokon 
szombaton kulminált. A Keleti pályaudvarról 
szombaton éjfélig több mint negyvenezren, a 
Nyugati pályaudvarról pedig közel húszez
ren utaztak cl a vidék különböző helyeire. A 
Budapestre érkező utasok száma nem igen 
haladta túl a rendes utasforgalmat. Élénk 
volt a pályaudvarok képe a vasárnapi napo
kon is, eddigi jelek szerint azonban a karó 
eannyi vasúti forgnlom előreláthatólag ét
idén alatta marad a tavalyinak. Itt is érez
hető a pénzhiány.

— I'Ctnondott tnnáeanokl állásáról a sze
gedi helyettes polgármester. Szegedről jelen
tik: Szegeden most tartották meg a városi 
általános tisztújító*!, amelynek során So
mogyi Szilveszter polgármesterrel az élén is
méi megválasztották a régi tanács vnlameny- 
ayi tagját, csupán Fodor Jenő helyettespol
gármester maradt kisebbségben, dr. Pálfy 
Józseffel szemben. Fodort csak tanácsnok
nak választották meg, mire nz érzékeny he 
lyettcs polgármester azonnal eltávozott a vá 
rosházárói és nem veit részt az ünnepélye' 
eskütételen. Most azután bejelentette n pol
gármesternek, hogy n választás eredményé
ben bizalmatlanságot lát a maga számára és 
ezért nem kíván továl b szolgálni, illetve nem 
fogadja el tanácsnoki állását sem.

Ünnepi 
előadások

a

Royal
Orfeumban 

© 
Karácsony 

mindkét napján 
délutáni ős esti előndis.

Szilveszter esíe 
2 íiöadás 

válogatott műsorral

Az I. előadás kezdető 9 órakor, 
a 11. . V.12 .
Jegyek minden elővételt dij nölktl

válthatók.

A szotnoHI törvényszék 
felmentett egy feleseggyilkossfiggal 

uadoit tériét,
am azzal vOdeüezeH. hogy fonyagoiessei Hfinvsze- piieiiOK a ünismerű vallomásra

Szolnok, december 22.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) A szolnoki 

törvényszék szombaton, a késő esti órákig 
tárgyalta egy fcleséggyilkosság vádjával ter
helt férj bűnügyét. Az Ítélethozatal, amelyre 
a ké*ő esti órákban kerüli sor, nngy megle 
petést keltett:

a bíróság felmentette a vád alól a fele- 
séggyllkosfiággal vádolt férjet s azonnal 

szabadlábra helyezte.
A szolnoki törvényszék Bognár tanácsi 

tegnap vonta felelősségre Márkus Mihályt, 
akit az ügyészség azzal vádolt, hogy

es év februárjában feleségét felakasz
totta.

Márkus egyízben beismerő vallomást tett, 
részletesen jegyzőkönyvbe mondotta, hogy 
hosszú időn át kfilönváltan élt feleségétől s 
amikor ismét közös háztartásra lépett vele, 
rendszeres volt közöttük a perpatvar. Egy 
ilyen alkalommal rárivallt feleségére: Akasz- 
lzad fel magad, mert hn nem, ugy én akasz
talak feli Az asszony erre — a vallomás 
szerint —

kötélből hurkot csavart, art saját nya
kába akasztotta,

majd lekapva magáról a hurkot, azt férje 
nyakába vetette. Márkus erre dühösen rátá

— Saolnok képviselőtestületi választása. 
Szolnokmegyel város képviselőtestülete tegnap 
tartotta meg tisztújító közgyűlését Alexander 
Imre alispán elnöklete alatt. Polgármesterré dr. 
Tóth Tamás jelenlegi polgármestert választot
ták meg. A kél tanácsnoki állást dr Súrközy 
tiyörgy és vitéz Kinetty Györggyel töltötték be, 
alig a harmadik tanácsnoki állásra Molnár Já
nos, volt városi jegyzőt választották meg. A 
negílrcsedett jegyzői álúsrn dr. Mngay Miklóst 

s a többi állásra a régi tisztviselőket válasz
totta meg a képviselőtestület.

8Bda központjöDan sutoouízmetjóiionaí.
, dóli lekvésü uccai

2, 3 szóim és 
■seztataksss*. 
üzletek kiadók Bővebbet Alkotás ucca 13. 
szám alatt a helyszínen. I’. Aut 825-39

— Répklrfllitás. A Lipótvárosi Társas Kör va
sárnap tartotta évenklnt szokásos karácsonyi 
gyűjteménye* képkiállitásának megnyitóját. A 
megnyitón megjelent nagyszámú előkelő mfi- 
értő közönség nagy elismeréssel szemlélte 
Hajdú Lajosné Rasofszky Anna, Elirenhaftné 
Hevesi Margit és Csermely János festőművé
szek kiállítását. A kiállítás megnyitó napján 
már az első órákban számos képen ottlállnk 
n sokat jelentő ..Megvették*' táblácskát. Az 
érdemes, szép kiállítás január 2-áig naponta 
11—1 óra között tekinthető meg.

1 LEGJOBB SZABÁSZOK VARJAK
rendelését az uj téli ruhájára 240 pen
gőtől kezdve bőséges választékot talál 
a legdivatosabb és legszebb szövetek 
ben, NEUMANN M. mérték osztály 
Budapest, IV., Múzeum kőrút 1. szám 

— Olaarllsakal főrabbi Budapesten. Olaszllsz 
kai főrabbi december 26., csütörtök délig Slei- 
nietz, Laudon-u. 9. sz. alatt tartózkodik.

— Egy nyolevanhatéves aggastyán tüzkatasz- 
trőfája. Pesterzsébeten a Kisfaludy-utca 10 sz. 
házban lévő lakásán Fischer Adolf 30 éves ma
gánzóval súlyos szerencsétlenség történt. Va
sárnap reggel, mikor még Agyban feküdt, pi
pára akart gyújtani s a gyújtótól a párna tü
zet fogott. Az öreg ember az égő ágyban sulyos 
égési sebeket szenvedett. As aggastyánt, aki az 
arcán és karján sérült meg, a pesterzsébeti 
mentők aKun-utcai kórházba szállították.

— Kévével forrázta le magát egy kisleány. 
Ma reggel 8 óra tájban Kőbányán ar óhegyi- 
utca 16. számú házban Tolmár Ilona 6 éves kis-, 
leány magára rántotta a forró kávéval telt 
csészét és leforrázta magát. A gyermeket a 
mentők részesítették első segítségben.

— Halálos kimeneteld verekedés. Nyíregy
házáról jelentik: Tiszapolgár község határában 
tegnap este töhh legénv közölt verekedésre ke- 
.-ült a sor A verekedés hevében tz’ák Mihály 
és Megyeri Albert kést rántottak elő, amellyel 
Barát István fején több sulyos sebet ejtettek 
Barát István eszméletlen állapotban hnxnszúl 
lilották, ahol sérüléseibe ma reggel meghalt.

A Fővárnál Hírlap karácsonyi száma Bacsó 
Emil szerkesztésében kellős terje^e’emmc). 
szenzációs tartalommal jeleni meg. Ar ünnepi 
számba a városházi aktuális kór-lésekről HL- 
kel Írtak: Settovsskg Béla, Vojjt József, Rúd 
János miniszterek s számos más kiváló poli-

madt az asszonyra, a hurkot nyakába dobta, 
oda cipelte az ajtóhoz s

felakasztotta az asszonyt az ajtó vasára. 
Az asszony meg is halt.

A tegnapi főfárgvaláson Márkus vissza
vonta beismerő vallomását s azt hangoztatta, 
hogy annakidején azért vallotta azt, hogy ö 
akasztotta fel feleségét, mert

a csendőrök megfenyegették.

A szolnoki törvényszék kihallgatta ebben az 
ügyben már a csendőröket is. akik tagadták, 
hogy megfenyegették volna Márkus Mihályt.

A biróság Márkus Mihály kihallgatása és 
a perbeszédek ulán tanácskozásra vonult 
vissza s hosszas tanácskozás után a késő 
esti órákban hirdette ki Ítéletét, mely sze
rint

n vádlottat a vád alól felmentette, a el
rendelte azonnali szabadlábra helyezését.

A bírói ítélet indokolásában kimondja, hogy 
valóban felmerültek súlyos gynnuokok, ame
lyek amellett szóltak, hogy Márkus Mihály
nak része volt felesége felakaszt.-’.sában,

azonban semmiféle pozitív bizonyíték 
erre vonatkozólag nem merült fel.

A bírói Ítélet ellen az ügyész fellebbezést je
lentett be.

osokotádM
— Uj kanonokok Veszprémben. Veszprém

ből jelentik; Rótt Nándor dr. veszprémi me
gyéspüspök három uj kanonokot nevezett ki 
a megyébe: Bontz József dr. pápai kamarást 
és Serák József dr. plébánost kanonokokká. 
Frászt Endre esperes plébánost pedig tiszte
letbeli kanonokká nevezte ki.

— Karácsonyi monstre-razzia 253 előáll! 
<ással. A karácsonyi ünnepek előtt — mini 
minden esztendőben — az idén is megtartót 
Iák a főváros területén az általános nagy 
razziát. Az ünnepi ..takarítási' munka nagy 
eredménnyel járt. A detektívek a főváros 
kerületeiből összesen 253 személyt állítottál 
elő, akik közül szúzharminrháromnak sike 
rült személyazonosságát, lakását és foglalko 
zását igazolnia, a többi 120 egyén ellen azon 
bán meg kellett indítani részben a bűnügyi 
részben a közigazgatási eljárást. Hatvanegy 
férfi és tizenegy nö került a toloncházba 
harmincnégy nő pedig az erkölesrendészct 
osztályra. Kívülük még több körözött és 
Budapest területéről örökre kitiltott egyén 
került a rendőrség kezére. Érdekse, hogy az 
általános nagy razzia során Budapest tiz ke
rületéből az 1. kerület volt az egyetlen, 
amelyből egyetlenegy gyanús személyt sem 
állítottak elő a rendőrök.

Gsaltma és holnap 
rerntéSaes.- p 
László rubaház, Rákóczi út 5Q

— Kettészelte a vonat. Debrecenből jelen
tik; Medvés Pál debreceni munkást, aki teg
nap este a város botárában a vasúti sínek 
mentén hazafelé igyekezett, a nyíregyházi 
személyvonat elütötte. A szerencsétlen em
bert a vonat mozdonya kettészelte. Az elgá- 
zolás ügyében a vizsgálat megindult

— Tiltott műtétért elítéltek egy orvost. 
Zalaegerszegből jelentik: A zalaegerszegi tör
vényszék Czikó tanácsa tegnap tárgyalta dr. 
Kristó Joachim kővágód orvos bűnügyét. Az 
orvost azzal vádo'ht nz ügyészség, hogy két 
falusi asszonyon: ifj. Nagy Zoltánnén és id. 
Nagy Zoltánnén tiltott műtétet hajtott végre. 
A törvényszék bűnösnek mondotta ki az or
vost és az asszonyokat s Kristót 4 havi fog
házra. a két Nagy Zoltánnét pedig fejenként 
2 havi fogházra ItéHe cl Ugv az orvos, mint 
az asszonyok fellebbeztek az Ítélet ellen.

HEUER dobozemmenltiall

X Tizenkettedik életévébe lépett tegnap a 
Magyar Ilockey Club. Ai MIIG tegnap este 
tartotta meg XI. évi közgyűlését nz Országos 
Kaszinóban dr. Pözel István elnöklete alatt. 
Az elnök megnyitójában meleg szavakkal em
lékezett meg o klub csnpnlának teljesítményé
ről, mely nz idén elsőizben kiirt magyar baj
nokságot megnyerte, majd a srokáso* forma 
"égek után n választásokra került a sor Ennek 
sorén Póréi István dr t elnökké. Várady Mii 
lat flg? sezető-igazgatóvá, vitéz Szenté Gyulát 
főtitkárrá, Révay József grófot titkárrá, Job 
bógyi *4 CM4M M

O A Nova uj elnöke és vezérlgazgatóho. 
lyefteac.* A Nova Közlekedési Rt. tegnap tar
tott igazgatósági Ölesen Bródy Tivadar ve. 
zérigazgatót a vállalat elnökéül választotta. 
Sós Ármin ügyvezető igazgatót pedig . 
NOVA és HÉV vezérigazgnlóhelyettcsévé 
nevezi eki. Mindkét kinevezés közgazdasági 
körök lsen nagv megelégedést kellett *

Ö A Gana és Társa-Danublo* Gép-, Wag- 
gon- és Hajógyár Rt. elhatározta, hogv a Gana. 
féle Villamossági Részvénytársaságot beolvaszt
ja a vállalatba, mely ezzel kapcsolatban céaét 
Ganz és Társa Villamossági, Gép-, Waggon. és 
Hajógyár Részvénytársaságra változtatja, a 
közgyűlés az alaptőkéi a* eddigi i| millió 
699.450 pengőről 12,250.000 pengőre emelte fel 
A közgyűlés az igazgatóságot 12 taggal égésik 
lelte ki.

— Meghalt Déry Arisztid, aki szombaton 
öngyilkosságot követett el. Jelentették a )>. 
pok, hogy Déry Arisztid, a csepeli Weisz 
Manfréd-gyár fötisztvisefője öngyilkosságot 
követett el, * a mentők sulyos állapotban 
száflitották kórházba. Az orvosok mindent 
megtettek, hogy Déry Arisztidet megmentsék 
az életnek, azonban minden kísérletük 
hiábavaló volt. A szerencsétlen fiatalember 
vasárnap meghalt. Temetése hétfőn délután 
felnégy órakor less, a rákoskeresztúri teme
tőből.

— Boldog karácsonyt ünnepeket kíván ma 
egymásnak minden ember. Csakhogy a mai su- 
lyos gazdasági helyzet végtelenül nehézzé leszi, 
líogy ez « jókívánság mindig valóra is válliaa- 
són. Figyeljük csak mee. milyen tanácstalanul 
jár a sok ember az utcán és nem tudja, mire 
adja a pénzét Pedig egy csapásra megszab*, 
dúlhat mindenki ettől a gondtól, ha néhány 
méter Fillex Sevillát vásárol. Ez a mesés anyag 
ugyani* nemcsak ruhára pompás, hanem lám- 
pnemyök, dkszpámók, térítők, könyvborítók és 
mindenféle iparművészeti disztórgy készítésére 
is alkalmas. A Filtci rt kedves karácsonyi 
ajándékul azt a lehetőséget adja a közönség
nek, hogy részltéből a Fillex-pályázalon. Min
den 100 vevőből álló csoport számára egy-egy 
ruhára való anyagot tüzűnk ki díjul. A pályá 
zati fölhtételek minden üzletben vásárláskor 
megtudhatók. A jutalmakat pártatlan zsűri ilá, 
lele szerint fogjuk kiosztani.

— Két gyermeket szilit effy magzalclhaj- 
’ásére letartóztatott leány. Szolnokról jelen
tik: Tóth Róza rákóczifalvai cselédleányt 
magzatelhajtás büntette miatt letartóztatták 
As a szolnoki ügyészség fogházába szállítót 
Iák. Tóth Róza, aki büntetését b szolnoki 
"ogházban tölti, vasárnap két fiúgyermek, 
nek adott életet. A gyermekek közül az egyik 
meghalt.

16 pengőért naponta 
’cljes diétát. flssze* laboratóriumi vlzs- 
•álutokknl. külön felszámítás nélkül 
»yuj! a FASOR SZANATÓRIUM (V1U 
Vilma kirúlynő-ut 9.) belgyógyászati be
tegeknek a háziorvos Irányítása melletti 
kétágyas klinikai rendszerű külön szo

báiban.

— önként jelentkezett Barna Emil a sik
kasztó MÁV Intéző. Barna Emil MÁV intéző, 
az angyalföldi állomás pénztárának a keze
lője két héttel eelőlt huszonnégyezer pengőt 
sikkasztott és megszökött Budapestről. A 
rendőrség megindította a vizsgálatot, a vizs
gálóbíró körözőlovelet adott ki ellene, de nem 
sikerült őt megtalálni. Vasárnap azután • 
nyíregyházi rendőrség táviratban jelentette * 
budapesti főkapitányságnak, hogy a sík- 
ka.sztó Barna Emil Nyíregyházán önként je
lentkezett. A sikkasztó önkéntes jelentkezé
séről bővebb részletek eddig nem érkeztek * 
fűkapitányságra.

— Rozgouyl karácsonyra az uj felvételekből 
már csak 1—1 kép elkészítését vállalja.

— Gyermekfelruhí*ií*l ünnepségek. Meghstá, 
lelkes karácsonyfa-ünnepségei rendezett vasár
nap a budapesti olasz követség. 250 gyermeknek 
osztottak ki meleg téli ruhaneműt és ajándék
csomagot. — A VII. kerületi Erzsébetvárosi Köt 
vasárnapi ünnepségén 80 gyermeket látott « 
téli ruhaneművel és cipővel.

— Rászakadt a karzat az ünneplőkre —- h"r* 
mtne sebesült, egy halott. Párizsból jelentik. 
Casablanca városában egy zsidó családi ünnep
ség alatt, nmolyen mintegy kétszázan vettet 
részt, a terem karzata hirtelen leszóltad! és • 
vendégek egy részét maga nlá létnél le. Fáradt
ságos munkával sikerült a harminc sérültet 
romok alól kimenteni. Az egyik asszony olyas 
súlyosan megsebesüli, hogy sérüléseibe bele
halt.

FANTOM ZENEKAR
a karácsony szenzációja

A zenészek nélküli zenekar műsorán klasszi
kus és Jnzz-zenc, szólószámck. Hcgedn 
szaxofon a hnllgalóság kezében játszik. A m • 
sort a közönség választja. A revü keretén™ 
fellépnek: Déne«--Pethe«, Moeeányl-Lal»<*
Rékcffy vokálkvnrtett. szaxofon-duett.
fia, Harsányt Ilona. Előadások sorrendje 2.»-en» 
szerdán, délelőtt lt és d u %5-kor a Zene
akadémián: 25 én este ‘/,9 kor a Vigadóban, 
26-án, csütörtökön délelőtt ll-kor. d. u. « 
ómkor, este ’40-kor a Zencnkndémiún Olc.® 
helvárak 1- t pengőig a Koncert jegyirodában, 
Václ-u. 2> Tel.: 884-84 és a Zeneakadémia-
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Vasárnap körözőlevelet adtak ki 
Zichy Teddy gróf ellen

A pesti mulatók főpincéreinek panaszára rendelték el körözését
A budapesti büntetötörvényszék vasárnap 

közölte a budapesti föknpitónyságga), hogy 
elfogató parancsot adott ki gróf Zichy 

Ede ellen.
Az elfogatóparancs alapján a budapesti fő
kapitányság körözőlcvelet bocsátott ki a 
fiatal gróf ellen.

Gróf íüchy Ede, gróf Zichy Béla földbirto
kos fia, Budapest éjszakai életének egyik so
kat szerepelt, ismert alakja volt. Az éjszakai 
világban mindenfelé Teddy néven ismerték a 
harmincegy esztendős grófot, aki már huza
mosabb ideje nem tartózkodik Budapesten.

A büntetőtörvényszék már régebben kö
rözőlcvelet adott ki a csehszlovák születésű 
és állampolgárságú Zichy Ede gróf ellen a 
mo<7pof nemzet és magyar állam megbecsü
lése elleni vétség miatt. A mostani körözöle-

Folyik a népszavazás a Young-tervezel íölöll
Berlinben lövöldöző fegyveres támadók elraboltak egy választó-listát

Berlin, december 22.

Az egész német birodalomban ma tartot
ták meg a népszavazást, a Young-tervezet 
eluiasilását követe’ő törvényjavaslat ügyé
ben. Az esti órákig beérkezett jelentések 
szerint a szavazás mindenütt rendben folyt 
le és

csak kisebb Incidensek játszódtak le

■ különböző pórtá'lásu szavazók között. A

Febrwár ötödikén választ
ják meg Párizsban a „Miss 

Európa, lOSO^-at
Vasárnap, ugyanazon a napon, amelyen 

wMIss Európa, 1929“ kötötte házasságát, — 
amelyről lopunk más helyén számolunk be, 
— határozták el véglegesen a „Miss Európa, 
1930“ megválasztásának programját és idő
pontját. A végleges program szerint

a Jövő évi európai szépségkirálynö meg
választása Páriában 1930 február tflUdl- 
kén less a a versenyben busz európai 

állam fog résztvennl.
A> e<yes országok, igy Magyarország Is. ja
nuár végén tartják meg a szépségkirálynö 
megválasztását s a megválasztott szépségki
rálynők nyomban Párisba utaznak a „Miss 
Európa" választásra.

A jövő évi európai szépségkirálynőválasz-

A karácsony előtti héten töme
gével írták íel a kereskedőket 

záróra túllépése miatt
A főváros kereskedői köreiben és társaságai

ban vasárnap sokat tárgyallak arról, hogy köz 
vétlenül a karácsonyi ünnepek előtt milyen 
rendőri zaklatásban volt részük a kereskedők
nek. Az történt ugyanis, hogy számos fővárosi 
kereskedő üzletébe röviddel az üzleti záróra 
után rendőr lépett be s minthogy még nyitva 
találta ■« üzlethelyiséget, felirta az üzlet 
tulajdonosát, aki ellen azután megindult a ha
tósági eljárás.
Több kereskedő kérelmére a kerükti elöljáró 
aágok elhalasztották a záróratullépési ügyek le- 
térgyalását.

A főváros kereskedői most ugy határoztak.

▼elet pedig csalás címén adták ki ellene. A 
fiatal grófot

a pesti mulatóhelyek főpincérei jelentet
ték fel csalásért,

mert Zichy Teddy mindenütt hitelbe mula
tott, euett-ivot{ s a számláját sohasem egyen
lítette ki. Feljelentést tettek ellene a Jardin, 
Kék Egér, Péle-Méle, Móniin Rouge, Pári
sién Grill főpincérei, akiket ilyen módon kö
rülbelül

tízezer pengővel károsított meg.

A büntetötörvényszék most ezeknek a fel
jelentéseknek alapján adott ki újabb elfő 
gatóparnnesot Zichy Ede gróf ellen és erről 
értesilette a főkapitányságot, amely vasár
nap megtette ai intézkedéseket a fiatal gróf 
körözésére.

szavazásban való részvétel nem volt valaixi 
élénk.

Kellemetlen incidens történt a Rostock 
uccában levő választási helyiségben.

Kél fegyveres férfi berontott a terembe, 
riasztó lövéseket adott le és azután el

rabolta ■ választól névjegyzéket.
Nyomban a két rabló üldözésére siettek, de 
ez nem vezetett eredményre, a két férfiúnak 
sikerült elmenekülnie.

lás a tavalyinál is fényesebb Ünnepségek kő 
zött fog lefolyni Párisbnn s a „Miss Európa. 
1930*' megválasztása után néhány nap mul 
va az európai szépségkirálynök rövid időre 
a Riviérára utaznak, ahonnan álhajóznak 
Uct-Amerikába A „Miss Univers, 1930" 
megválasztása ugyanis a jövő évben uz ed 
digi szokástól eltérően, nem Eszak-Ameri 
kában lesz, hanem Dél-Amcrikában.

Március első napjaiban Rio de Janclro- 
ban tartják meg a ..Miss L'ni vers, 1930“ 

választását
és ezen az európai és az amerikai szépség
királynők fognak versenyezni a világ leg
szebb leánya címéért.

(r. k.)

hogy érdekképviseleteik utján 
küldöttségei menesztetlek a kereskedelem

ügyi miniszterhez és a főkapitányhoz, 
akik előtt rámutatnak arra, hogy a mai sirat 
inas kereskedelmi viszonyok közepette csupán 
kereskedői kötelességüknek lellek eleget a fel 
jelentett kereskedők akkor, amidőn az üzleti 
záróra után is foglalatoskodtak üzlethelyisé
geikben. A küldöttség arra fogja kérni a keres 
kedclcmügyi minisztert, valamint a főkapitányt, 
hogy rendelje el a karácsonyi ünnepek elölt üz
leti zárára túllépése miatt felelősségre vont ke
reskedők kihágást ügyében az eljárás megszán- 
letétét.

KARÁCSONY 
HAVÁBAN IS 

a tavasz melegét és üde

a bálterembe...
MOUSSELINE AMOURETTE

a színházba ...
CREPE 6ERMAINE

a társaságba...
GOLDECHINE, GOLDONA

a családi körbe ...

w
csodálatosan szép mintájú újdonságai

Csak január 15-én kezdődik 
a szellemi munkanélküliek foglalkoztatása

A Hétfői Napló legutóbbi számában első
nek közöltük, hogy Scitovszky Béla belügy
miniszter Gallina Frigyes tanácsnoknak, a 
fővárosi elnöki ügyosztály vezetőjének sze
mélyes intervenciójára szóbelileg megadta 
az engedélyt a szellemi foglalkozású munka
nélküliek segélyezését célzó akció megindí
tásához. Erre a célra 400.000 pengő áll ren
delkezésre, amiből öt hónapon át 400 jelent 
kezűt fognak alkalmazni. Kezdetben. 
mint megírtuk, — ugy tervezték, hogy ezt 
az akciót január 2-án megindítják és a je- 
'entkezők közül karácsony és újév között 
•álasztják ki, hogy kiket alkalmaznak. Erre 

u hírre természetesen a munkanélküliek szá
zé.! jelentkeztek naponként az elöljáróságo
kon és a főváros elnöki ügyosztályában. Az 
elöljáróságokról még nem terjesztették be a 
kimutatást a főváros elnöki ügyosztályához, 
de az eddig beérkezett hírekből is arra lehet

— Szolnok váron tisztújító közgyűlése. 
Szolnokról jelentik; Tegnap este tartotta 
meg Szolnok város tiszlujitó közgyűlését, 
amely egyhangúlag tiz esztendei időtartamra 
újból dr. Tóth Tamást választotta polgármes
terévé, városi tanácsnokokká pedig ugyan 
csak egyhangúlag Sárközi Györgyöt és 
Kmetty Györgyöt. A tisztújító közgyűlés vá
rosi tanácsnokká választotta dr. Molnár Já 
nőst, ügyésszé dr. Lévay Jenőt, fogalmazóvá 
dr. Szili Józsefet, jegyzővé pedig Varsányi 
Pált választották meg, árvaszéki ülnök dr. 
Kiss Gábor lett.

— A Honvéd magyar oceánjdró első S. OS. 
jelzéseit Budapesten a Teclfougyár rt. rádió
készülékeivel fogiák. Hogy a vállalni kitűnő ké
szülékei mindenki állni hozzáférhetők legye
nek, az ország összes rádió szaküzleteiben 3—6 
—12—18 havi részletre kaphatók.

— Oak ma én holnapi Finom fekete férfi 
léliknbát 65.— P, I.ászló-ruhaház, Rákóczi-ut 50.

— Szomorú gazdasági helysei nem ment föl 
senkit a kedves kötelesség alól, hogy megáján 
dékozza karácsonykor a gycrmek»'it. Ezért fon 
tos, hogy kevés pénzért sokat és lót adjunk, 
aminek Igazán Örül a gyermek. így támadt 
Margit néninek, a Tündérvásár szerkesztőjének 
az a kedves ötlete, hogy aki legalább 5 pengő 
bolti áru Tfln</ér»d»dr-kiadványt vásárol bár
melyik jobb könyvkereskedésben vagy tőzsdé
ben. szabadon választhat egvrt n két pompás 
ir.gven-aiándék közül és pedig: vagy utalványt 
kap a Tündérvdsár gyermeklap egy negyedévi 
Ingyenes előfizetésére vagy megkapja azonnal 
a Vágyainknak Albumát 24 képpel és a foly
tatólagos képeket a Tűnd ér vásár szintén ingyen 
adja kis olvasóinak.

— Veszprém ma választja polgármesterét. 
Veszprémből jelentik, hogv az egész város 
han napok óta másról sem beszélnek, mint 
a hétfőn kezdődő várost Uszítsjitdsrál Kfllö 
nősen a polgármestervólaszlás elé tekintenek 
nagy érdeklődéssel, miiéi a poU4ria®*4«ri

I

következtetni, hogy
a jelentkezők száma minden eddigit 

meghalad.
Minthogy óriási anyagot kell a főváros 

elnöki ügyosztályának feldolgoznia,
ax akció megindítását kél héttel kény te 

lenek elhalasztani.
.4 szellemi foglalkozású munkanélküliek te
hát csak január 15-e táján kapnak munkát 
és eszerint az akció június 15-én fejeződik 

lóé. Az alkalmazottak legnagyobb részét 
]lllyefalvy I. Lajosnak, a statisztikai hivatal 
igazgatójának bocsátják rendelkezésére, aki 
statisztikai felvételeknél fogja a hozzá utál
takat foglalkoztatni. A statisztikai hivatalhoz 
240 alkalmazottat rendelnek ki, 160 alkal
mazott pedig az elöljáróságokhoz kerül, ahol 
a restanciák feldolgozására használják fel 
Őket.
lásrn n jelenlegi polgármesteren kívül két pá
lyázó akadt. Komjáthy Lászlónak, Veszprém 
város mostani polgármesterének ellenjelölt
jel, dr. Rerl.y Miklós főispáni titkár és dr- 
Nagy László volt főjegyző

Karácsony 
hetében
minden hölgy útja

orzer
divatáruházába

Oicsó 
ruha-, kabát- és 

szőrmevásár
IV, Kossuth La.os ucca 9
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sznnÁz-Mozi
ROVATVEZETŐI STÓB ZOLTÁV

Elhalasztották Titkos Ilona 
perének vasárnapra kitűzött 

tárgyalását
Békés tárgyalások folynak az affér likvidálására

TilLos Ilona jelenleg a Király Színház 
színpadin próbálja a BékefTi—Lajtai ope
rettnek a ,.S;stcrs“-nek egyik főszerepét, de 
premierje előtt egy súlyos szerződésszegésért 
kell felelnie n választolt bíróság előtt. Isme
retes. hogy Titkos Ilona a Magyar Színház 
igazgatójának visszaadta a Talpig'úriember 
című darab női főszerepéi és egy előző enge
dély alapján a Király Színházban kezdett 
próbálni. Mivel

■ főszerep vlsrznndóso nrm hnrálságos 
formák között történt,

■ Magyar Szinház felbontódnak tekintette

A színházak és a íilmügyek rende
zésével foglalkozik Scitovszky 

belügyminiszter
K színházak általános gazdaság1 bajait és a 

filmszakmában dúló teljes zavurl végre észre
vette a belügyminisztérium is. A miniszterel
nöknek régi kedvenc terve voll az, hogy külö
nösen film ügyekben rendel teremi, állami tá
mogatással tőle telhelőtn talpraállítja a vujudó 
magyar filmipart és a belügyminisztert bízta 
meg a tervének végrehajtásával. Az a helyzet 
Ugyanis, hogy fllmiigyckkcl egymástól függetle
nül öl minisztérium foglalkozik és a legkivá
lóbb filmjogásznak kell lennie annak, aki a kü
lönböző fllmintézkedésckbcn kiismeri magót. Ez 
csak rendszertelenséget és kapkodást okoz, 
mert amikor elsőrendű fllmkérdésckről van 
■só, az egyik minisztériumtól a másikig kül
dözgetik a vállalkozót

Jólérlesült helyről úgy informálták a Hétfői 
Napló munkatársát, hogy a belügyminiszter a 
fővárosi törvénytervezet {('tárgyalása után

Titkos Ilona szerződését és a művésznői 
szerződésszegés címén húszezer pengő pönálé 
megfizetésére perelte.

Vasárnap délelőttre tűzték ki ebben a 
rendkívül érdekes ügyben a választott bíró
sági tárgyalást, amely azonban

a közben megindult békés tárgyalások 
nilntt clhalasztódott.

A szinház igazgatósága és Titkos Ilona kö
zölt megbeszélések folynak, igy remény van 
arra, hogy a kínos ügyel a választott bíróság 
nélkül, békésen intézik el.

elsősorban a fllmögyek rendezésével kíván 
foglalkozni.

Az a terv ugyanis, hogy egységesítik a film 
ügyek vezetéséi és azt egy

fllmkorrnúnybiztosra bízzák.
Ennek kötelessége lesz, bogy a magyar film
gyártást talpraállítsa.

A színházak részéről Is beadvány fekszik a 
belügyminiszt'!,- asztalán Ebben a beadványban 
a színigazgatók

a vigalmi adóra, a különböző tűzoltói éa 
rendőri dijakra panaszkodnak, 

amelyek szinte lehetetlenné teszik az egészsé
ges szinhá zvezctcst.

Úgy értesülünk, hogy a belügyminiszter nagy 
jóakara11at foglalkozik a színházak bajaival is 
különböző dijak kérdésében rövidesen kedvező 
rendelkezési ad ki.

A LEGBAGYOGÓBB VÍG JÁTÉKSIKER

TALPÚ* LRII^IBPR
2 óra kacagás

Fortfósxlnpad, film trükk tik, burleszk-stllus, rádió-zene

s MAGYAR SZÍNHÁZBAN

Buster Keaton hőstette 
egy süllyedő hajón

Egy keleti szőnyeg és egy rozzant londoni autóbusz 
csodálatos kalandja

Borzalmas tornádó pusztított végig az Egye
sült Államokon. A Mississippi folyása irányában 
elsöpört maga előtt mindent, széles sávban le
tarolta az erdőket, ledöntötte a gyárkéményc- 
kel, rombadöntött falvakat és városokat. A 
Mississippi vize tengerként háborgott toronyma 
gasra csaptak a hulámok s

az Örvénylő vízben élet és halál között le
begtek a folyami gőzösök hajósat

Egy kis városkában a Mississippi partján érle el 
tetőfokát a tornádó romboló ereje.

Két gőzös volt a városka kikötőjében Sto- 
newall Jackson és Kőníg. A hajók nem egy 
társaság, hanem két magános ember, — aho
gyan tréfásan nevezni szokták — az Admirális 
és a Viceadmirális tulajdonában voltak.

A két folyami gőzöst a vihar ereje letépte 
a horgonyaikról s a zajgó viz közepére sodorta. 
A gözösök legénysége azt hitte mór, hogy 
utolsó óráit éh, egymás segítésére sem síelhet
tek, mindenki el volt foglalva a maga bajával. 
De a legnagyobb a veszedelem a „Slonewall 
Jarkson“-on, melynek kapitánya éppen távol 
volt. Azonban csodálatos dolog, a régi hajó 
állta jobban a vihart, a hídon bátran osztogatta 
parancsait a kapitány fiatal fia, akit eddig min
denki csak gigerlinek ismert, de a

veszélyben valóságos bőssé magasztosult 
s a süllyedő König legénységét is megmenti. A 
roncson ott volt a fiatal embernek egy régi és 
kedves ösmerőse, König kapitányának leánya, 
akit a veszély elmúltával nőül is vesz. E nagy 
vihari, az admirálist ér a viceadmirálist filmre 
vélték fel s karácsonykor Pesten is bemutatják.

Ez a film a közönség érdeklődésével annál 
is inkóhb számot tarthat, mert a hőssé magasz

tosult gigerli nem más, mint Buster Keaton, 
aki a legválsúgosabb helyzetben is megszokott 
groteszkségével és vidám humorával kacajt fa
kaszt mindenkiből is.

A másik érdekes történet, amelyet filmre vet
tek, a kövelkcző: Sokat beszéltek mostanában 
Londonban egy mesés értékű keleti szőnyegről, 
amelyet egv fialni újságíró fedezett fel. Á sző
nyeg tulajdonosa egy ócska autóbusz ágrólsza- 
kadt kalauza és sofőrje volt, akiknek fogalmuk 
sem voll arról, hogy milyen kincs van birtokuk
ban. A szőnyeg ugyanis azt a mesebeli erőt rej
letté magában, hogy

tulajdonosának minden kívánságát teljesí
tette.

Sokat nevettek erről a történetről készített 
filmfelvételek alatt azon a valószinüllen tech
nikai csodán, amikor

a szőnyegre ráhelyeztek egy egész autó
buszt és a szőnyeg az autóbusszal és ula 

salva! együtt a levegőbe emelkedett, 
óriási közönsége volt ennek a fllmfelvételnekj 
mert a szereplők Is rendkívül érdekes embe
rek Az autóbusz vezetője és kalauza Zoro t' 
Huruual azonosak.

Mindkét filmet, amely könnyekig kacagtatja 
a közönséget, a Corvin és a Kamara filmszín
házak tűzték ki karácsonyi műsorukra. A két 
filmszínház, amely eddig is a némafilmek leg
javát válogatta ki nagvigényü publikuma ré
szére, karácsonyi ajándékul,

esak mulattatni akar.
Ezt el is éri ezzel a két ragyogó filmmel, mert 
a mulaltatásnak három olvan mestere, mint 
fíuster Keaton és Zoro Huru azok, akik még aa 
urai maradtak az igazi humornak

Ma délután 
végre halljuk 
Jannings...

Szenzációs hangos premier:

1. Apák bűne
Paramount hangosfilm-attrakció 12 fejezetben.

xRóziülRézi???
Nótás móka, mókás nóta.

3. Fox csodahiradó
Kizárólagos foggal matatja be a

Royal Apollo
Előadások ma B, */«8 és */t10 órakor. — Holnap nlnos elóadAs. 

hxerdAn és csütörtökön s, '/«6, *ft8 és */«10 órakor.
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ÖZÖNVÍZ
Irta: HEGEDŰS GYULA

A kiváló uinművéaz ezt «i érdeke* dk- 
ket még a főpróba válság és vita előtt irta 
meg. Lehet, hogy üeiu ia gondolt arra, 
hogy * főpróbákat cikke megjelenése 
napján már eltörölték. Éppen érért rend 
kivül érdeke* az, amit a főpróba megtar
tása ellen felhő*.

Nemen ezt ómen/ Ez a cikk ia megbukha 
Ük. ugy, miül a darab. Mégis a mi szegény
ma gyár színházi özönvizünkből indulok ki, 
•mikor a karácsonyi cikkemhez hozzákez
dek.

Hogy ia mondtam „baritonhangon'' a pro- 
lőgban’

„A mi életünk egyhangú, nehéz, fárasztó 
at. Hegyeken-völgyeken át, mocsarakon gá- 
aolunk keresztül, sziklahasadékokon ugrá
lunk át És mindenki ezt az utat járja. Mind 
egyforma vándorkereskedők vagyunk és az 
életharc egy cél felé vezet. A végső állomás 
felé, mely mindenkire egyforma és végérvé
nyes. Mert ha gondokkal és betegségekkel 
terhelten eljutunk a végső stációhoz — 
lesz-e ott különbség a vándorok százezrei, 
milliói között?! — Hát ne marakodjunk, sze
ressük egymást, legyen vége a gyűlölet or 
szágának". — (Est mondtam. Es nem azt, 
„hogy ne legyünk vigak, ne kapjuk mohón 
a mulatságot", mint azt egy kritikusom irta, 
•ki — nyilván csak a „baritonomat" hal
lotta. A mondottak értelmét nem).

Olyan a mi életünk, színészeké, mint ez 
■a „Özönvíz", össze-vissza futkosnak a „bár
ban", elönt bennünket a pénztelenség, az 
üres házak, a rosszkedv, a gyűlölködés, a 
bepocskondiázás iszapos leve. Dolgozunk éj- 
Íel-nappal, 12 órát is egy napon, szónok
unk, rendezünk, veszekszünk, kibékülünk, 

testvérekké leszünk és mikor egy kicsit ki
derül. mikor a veszély elmulottnak látszik 
— «kkor megint csak járjuk a magunk 
könnyelmű, nemtörődöm útjait. És a darab 
— megbukik!

Mert minden megbukik — most! Volt idő, 
■mikor minden nagy siker volt.

Most megbukik itt nálunk mindent 
A legjobb francia, angol Írók! Magyarok, 
nagyok, kicsinyek. Fiatalok, öregek. Az elő
adás napján — amikor még nem is kerülhe
tett sünre a darab, már olvashatjuk, hogy 
•3 rossz, unalmas. Az előadás nem ér sem
mit, a rendezés ügyefogyott, a díszlet — az 
néha jó. A színészek mind rosszak, csak egy 
van jő köztük! (Ha a készülő izgalmas pre 
mier elölt a lepocskondiázott társaság még 
sem olvasta volna — akkor a megdicsért 
egy színész beviszi amazok öltözőjébe a la
pot, hogy a kollégák jobb kedvvel játssza
nak. Nem tudom igaz-e, de hallottam vala 
mi ilyet, most legutóbb!)

Vannak házi és nyilvános főpróbák. A 
házin csak egypár „színházunk barátja" je
lenik meg! Na Isten őrizz meg barátaimtól, 
az ellenségeimmel majd csak ...

Én nem mondom, hogy a dramaturg urak 
jól dolgoznak! Nem állíthatom azt sem. 
hogy én jobb darabokat tudnék kiválogatni, 
mert

•mit én eddig előadásra ajánlottam, — 
azt soha elő nem adták.

De «z bizonyos, hogy most nem kell sem 
mi. A vígjáték? — „Ugyan — már elég volt 
belőle". — Színmű? „Régi dologi" Ujatl 
Újat! „Nézzék Berlint, ott már hol tartanak! 
Piscator és társai! Mást! Mást! Haladjunk! 
Ezpresszionizmusl Újszerűség! Görbe há
lák. vörös ég, lila föld! És ha ilyen jön, ak
kor egyszerűen „marhaság". (Körülbelül ez 
■ tónus).

Van valami furcsa sr-lnházgyülőlet a le
vegőben.

A szegény, agyoncsépelt „sztárok!" őket 
legjobban püfölik. Utálja őket mindenki. Az 
■dókivető bizottság olyan adókat sós rájuk 
hogy belebődfllnek! Hogyne! Ilyen rongy 
népség, mint at ilyen színészi Többet keres, 
mint két miniszteri tanácsos! És játszva ke-

r„ll (Most legutóbb reggel 10-101 éjfélig jót 
szóltunk a próbán).

A sajtó is! Oldalba rugdossa a színháza
kat. színészeket. Valamikor régen az újsá
gok úgynevezett „kroki"-jában csak olyan 
kedve*, vidám históriákat írtak meg, amik 
használtak az ügynek, mulattattak is, de 
nem bántották vele sem a színészt, sem a 
színházat. Most?! Csak olyan dolgokat válo
gatnak ki. ami árt az egész vonalon minden
kinek. Mért van ez? Ezt kérdezzük egymás
tól, ha „megbeszélésre" jövünk össze, ezt 
kérdezzük önmagunktól, álmatlan éjszaké 
kon — és nem tudunk rá felelni!

Talán a megváltozott világ rohanásában, 
a gépek zakatolása, a motorok bugása, szi
rénák süvítő lármájában — hallgat már a 
Múzsa? Hiszen már p*m a fegyverek fogják 
eldönteni a háborúkat, hanem gázok, mér
gek, gépek, villany, mit tudom én mi min
den!? Ki ér rá most színházban három órát 
csendes derűvel eltölteni?! Kinek van ehhez 
való nyugodt ideje?! És ha már szokásból 
betéved, akkor fogják meg az üstökét, ka
varják fel fásultságát, csiklandozzák fel ér
zékeit a legmagasabb fokra!

És ki tud ebben a gépzajban Írni? Szépet, 
okosat. Humort, vagy szerelmet! Én ugy ér
zem, hogy Írógépen nem lehet jó drámát 
írni! (Elmaradt ember vagyok tudom, hogy 
ezért a mondásért lomosolyognak).

Talán hiába is tapogatózunk egyéb okokat 
keresve!

Az idő elrohant fölöttünk!
Nem kellünk már.

Színház! Színészek! Vagy talán kezdjük el 
elölről? Legyünk úttörők megint? Térjünk 
szépen vissza a pelróleumkorszakhoz. Ját
szunk fészerekben, hordókra tákolt színpa
don! Szép szentimentális drámákat. Szo
morú történeteket boldogtalan szerelmekről. 
Azoknak, akik még érzik azt!? De vannak-e 
még ilyenek? És ludunk-e még mi igy ját
szani?

Csupa kérdés, — ki felel reá?
Én nem tudok rá semmi feleletet. De ha 

talán (hogy visszatérjek oda, ahonnan kiin
dultam) jönne az özönvíz és végképpen el
borítaná ezt a „bárt", amelyben mi itt tüle
kedünk, marakszunk, dolgozunk, akarunk 
és nem tudunk boldogulni, ha elsöpörné az 
áradat az egész frontot és az özönvíz után 
felhúzván a rollókat, szép napsütéses időben 
kezdenénk el valami mást. .. valami job
bat ... szebbet. ..?

Talán megjön erre a sok kérdésre a fele
let — jövő karácsonyra.

Premier után
TALPIG ÚRIEMBER. Az expresszioniz- 

mus szalónképes német képviselője, Hasén- 
clever írta és Karinthy Frigyes dolgozta át 
magyarra a „Talpig úriember" cimü bohóza
tot Pünkösti Andor, a kiváló esztétikus és 
kritikus színigazgatói rezsinkének első darab
jául adatta ezt elő. Ezzel már kritikát is 
mondtunk a Talpig úriember fölött. A pre
mier utáni második előadáson láttuk Hasén- 
clever ragyogó bohózatát, amelyet a pesti 
rendezés igen helyesen nem csak életparó
diának, de a színpad paródiájának fogott 
fel és a moziburleszkek határait súroló síi 
lusban hozta szinre. A közönség három fel
vonáson keresztül nevetett a szédítő tempójú 
(a második előadásban már felfokozott!) 
darabon. Vaszarg János diktálta az előadás 
tempóját. Dénes György a színészekét. Ákos 
Erzsi, a finom és megkapőan szép exterieur- 
jével és tehetségre valló játékával jól illesz
kedett a Magyar Szinház együttesébe. Jávor 
Pál kitűnő és két szinte klasszikus karika
túra kreálójának nevét kell feljegyezni, 
Gombaszögi Elláét és Túrái Idáét. Az előadás 
szenzációja azonban az ismeretlen, vidékről 
felkerült színész, Szigeti Jenő! Minden moz
dulatán nevettek. Hegedűs Gyula klasszikus!

Margit néni,

a szerető anyának gyakorlati okosságával oldotta meg a kará
csonyi ajándékozás problémáját: hogy kevés pénzért sokat és 
olyan ajándékot kei! adni a gyermeknek, amely nem csak 
pillanatnyi örömöt szerez neki, hanem tartósan szórakoztatja 
és foglalkoztatja. Ezért találta ki a «Vágyainknak Albumát*, 
amely az egész hosszú esztendőn át állandóan ébren tartja 
az érdeklődését azokkal az új és új képekkel, amelyek hazánk 
történelmi nevezetességeit ábrázolják és ismertetik. Ezekkel 
hétről-hétre ingven lepi meg kis olvasóit a «Tflndérvásár» és 
ezt a pompás Albumot ingyen kapja meg mindenki, ha leg
alább öt pengő bolti árú Túndérvásár-kiadványt vásárol. De

a Tündérvásár szerkesztője

Árusítja minden Jobb 
könyvkereskedés, tőzsde, 
továbbá a „Tündérvásár* 
kiadóhivatala (Budapest. 
V., Honvéd-utca 1 0. sz.) és 
a Pallndis Itt. (Budapest, 
V, Széchenyl-utca 4. sz.)

A Tündérvásár - kiadvá
nyok gazdag választéká
ban 6—16 éves korig min
den gyermek és ifjú meg
kap'ml ja a neki való ka

rácsonyi ajándékot

gem többet nem engednek felolvasni, mert bele
mondok olyan vicceket, amik nincsenek ben* 
a darabban

— Később azonban rájöttek, hogy ha Írni 
nem is tudok, de olvasni azt remekül . . .

választhatja az Album helyett a «Tűndérvásár» */4 évi ingye
nes előfizetését is ugyanilyen föltételek mellett és ez az 
ingyenes előfizetés is, biztosítja a gyermeknek a történelmi 
nevezetességű, művészies, mélynyomású képeket, mint ■ 

•Tündérvásár* ingyenes mellékleteit.
Szerezze meg gyermekeinek — 

▼agy rokonai, barátai gyermekei
nek — azt az örömöt, hogy megkap
ják karácsonyra: vagy «Vágyainknak 
Albumát* 24 művészies képpel, vagy 
pedig ax utalvány-okmányt a «Tün- 
aérvásár* »/< évi ingye
nes előfizetésére.

író a színpadon
A legifjabb író-színész: Vadnai László

Szhiész-iró igen gyakori nálunk, de iró-ui- 
nés* annál ritkább A színpadtól elvonult Nagy 
Endre és Békeffi Lászlón kivül alig tudunk 
ilyenről. Az előíibi feltétlenül fényes kél névhez 
most harmadiknak Vadnai László, több kabaré 
tehetséges és szimpatikus fiatal házi szerzője 
társult.

Vadnai László Szilveszterkor fog bemutat
kozni, mint színén*.

Egy este két helyen Rátkai Mártonnal fogja 
játszani a Café menyország cimü darabját és 
Komlót Vilmossal pedig a Hetedik parancsolat 
cimü tréfáját.

Mit mond a legifjabb iró-azlnész:
— Tudod, ugy jöttem rá a dologra, hogy mi

kor felolvastam darabjaimat az igazgatóknak, 
azok minden mondaton percekig nevettek. Erre 
Jött a* előadás, jó színészek, szép díszlet és 
alig-nlig mosolygott a közönség. Erre rámtá
madtak az igazgatók, hogy igy, meg ugy, en

Csodaszép
teli hálószoba

600 penró ryonyör* dió 
•b.'dlA fényezve, komplett 
700 r. kisipari «■•»•.
aoncit minaiv m raa.

Címre ügyelni:
rom aziiara-maa al.
Fizetési kedvezmény.

— A múlt héten aztán egyik Igazgató egyéb
ként kedves barátom, megpendítette, hogy
egy hónapig próbáljak fellépni színházéban.

— Hát most gondolkodom . . . Hogy fellé
pek. az biztos.

— Ha megadja a gázsit, amit kértem, akkor 
fellépek n színpadon

— Ha nem adja meg a gázsit, — akkor esak 
az irodában lépek fel. Dl ott erélyesen!
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Hajmássy és Csortos
Mi történt Hajmássy Miklós hit leien „megbetegedése" körül 
Hevesi Sándor elve ellenére kiadta Csortost a Vígszínháznak

Néhány soros kommüniké jelentette az 
elmúlt hét közepén, hogy Hajmássy Miklós, 
a Vígszínház tagja, nki jelentős szerepet ka
pott a Matyika színésznő szeretne lenni cimü 
darabban, hirtelen megbetegedett és

helyette Csortos Gyula beugrásszerüen 
vállalta a színész szerepét

Ez a szerepváltozás azonban nem ment 
ilyen simán. Ennek áldozata is van, cgy szim
patikus. szerény és tehetséges színész: Haj- 
uiássy Miklós.

Hajmássy Miklósra Csathő Kálmán darab
jában cgy nagystílű színész szerepe jutóit, 
aki Matyikének útjait a színészekhez egyen
geti. A szokásos próbadilTerenciákon kiviil 
sohasem merült fel Hajmássy Miklós ellen 
semmilyen kifogás egészen addig, ameddig 
Csathó Kálmán kérésnél nem fordult Hevesi 
Sándorhoz, a Nemzeti Szinház igazgatójához.

A kérés meglepően gyorsan eredményre 
vezetett, Csortos Gyula, n Nemzeti Szín
ház lag.ia megjelent a Vígszínház próbá
ján és próbálni kezdte Hajmássy Mik

lós szerepét.
Ez teljesen szimpla és érdektelen lenne 

akkor, ha nem Csathó Kálmánról, a Nemzeti 
Színházról és Csortos Gyuláról volna szó. 
Hogy Hajmássy Miklós, aki a Vígszínház

megbízható és jó színészei közé tartozik, 
nem feleli volna meg a várakozásnak, ezen 
a ponton nem lehet vitatkozni a szinház igaz
gatóságával. ők csak jó üzletet csináltak ak
kor. amikor Csat hó Kálmán egyenes kívánsú 
fiúra, vagy segítségével egy másik „nagy
ágyút" is a darab szolgálatéiba állíthattak. 
A szinhúzvezetés ilyenkor nem szokott kez- 
lyfls kézzel búnni senkivel és igen keveset 
törődnek, hogy ilyen intézkedéseknek

egy fiatal színész karrierjének elgáneso- 
lása Jetiit az ára.

Ebben az irányban a Vigszinhóz szintén jól 
fedte magát, mert a szerepátruházás tényét 
jó indokkal támasztotta alú: a színész beteg
ségével.

Csak az a furcsa, hogy Hevesi Sándor, aki 
eddig mereven ragaszkodóit ahhoz az állás
pontjához, hogy a főszezonban színészt nem 
ad kölcsön magánszínháznak, a Nemzeti 
Színházhoz kétségtelenül közelálló

Csallió Kálmán kívánságára kivételt tett, 
egy pro-emincns és soknt foglalkoztatott 
színészével. Tavalyelőtt ilyen indokok miatt 
kellett megválni a Nemzeti Színháztól Kiss 
Ferencnek, tavaly pedig Rózsahegyi Kálmán
nak. akinek ugyanilyen indokok miatt, ami
lyet Csortos. vagy Csathó a maga javára fel
hozhat. — nem volt kegyelem!

A KI R AL T-SZ IN II A Z K A It ÁCSON Y A
Mindkét nap délelőtt 11 ómkor:

SA«1 KARACWONVI MATINÉ
(Kom kasok verrenje)

Szerda <iólutAn 3 óra mérsékelt hclyAr Csütörtök délután 3 óm, mérsékelj helyA' :

DIÁKSZERELEM TOMMY ÉS TÁRSA
Minden este RÉCÉN ÉS MOST...

Szilveszterkor éjjel lt‘/. órakor NA«Y KÁniníi II A N C V E R S E W Y

fl haiMB » l—Ül Biaflala 
a Bécsi mai premiarie:

1. fok hangos híradó
2. Metró újság
3. Paramounl a ullág szeme és hangja
o. ...Rézllll Rézl??? Hangos móka, rajzos nóta

5. TRK A Metró tl'mgy&r hangos attrakciója, főszerepben
a pesti közönség rég nem látott kedvencei:
Lón Chancv és Lupu Kezez

Minden illmllnKel amerikai Western söasn laisszuk!

Bécsi Ma: 4, 6, 8, 10 órakor

H Belvárosi Színház nagy vígjaiéit- 
síhere tniniisn este:

Hontliy Hanna: Utolsó kaland
Karácsony I szerdán: TIZENNYOLCÉVESEK f eredeti szereposztásban,

két délutánján / csütörtökön: FÖLDNÉLKÜLY JÁNOS | olcsó helyárakkal.
Holnap, kedden délután 3 ómkor gyermekelödás: Cérna Misi, a bűvös szabólegény, a 

legmulatsngosabb gyermekdarab. Jegyek 60 fillértől 4 pengőig.

AZ IJ.I SZÍNHÁZ k a r Ac s o v yi hetét

AKI 86 íjjyrcsr
A SZÍNHÁZ IJ, NAGY SIKERE HOMIAÁE.IA

Mit várhatunk a hangosfilmtől?
Irta: Énjei Fülöp, a Warner Bros igazgatója

A Wnmer Bros. First Natlonal, mely a Sin
ging Fuollul és a Noé bórknjúval a legelső he
lyet vívta ki magának, előkelő pozíciójának 
megvédésére olyan programmal készül a jövő 
szezonra, amely a közönség miivészi igényeit 
piinden várakozáson felül kielégítheti s mely 
trogrnmmnl minden bizonnyal számos idei sí- 

ercit is felülmúlja.
Az 1030—31-es produkció már természetesen 

kizárólag hangosfilmekből fog állni, amely a 
napról-napra eredményesebben tökéletesedő 
technika segítségével diadalmasan legyőzte nz 
aggodalmaskodók aggályait és a kételkedők 
kételyeit.

A filmek nagyrésze mór a természetes szí
nek folografálásának felhasználásúval ké

szültek.
— s ez a legújabb megoldás messze felül
múlja az eddigi próbálkozásokat. De beszél
jünk magukról a filmekről, melyek számban 
erősen megcsökkennek.

A Wnrner Bros, First Natlonal produkció

M 1 a z t mondjuk:
Budapest legolcsóbb színháza

A közönség azt mondta:
Budapest legjobb színháza 

A Bethlen-téri Szinjaí 
Budapestnek vidám szint ad!
Helyárak: 50 fillértől 3 pengőig.

Te . : Jósra! 4U-7Ó. Jegyrendelés d. n. 10 órAtól.
Knrórnnnv mindkét rZ"J RTT r^7| órn- nupjón e>ÜM<ia oki I I I ” I éS I W | nOr. 

buster k haton
A VICEAIHIIRÁLIS
ZORO ÉS HURU | 

A PERZSA VÁSÁRON
2 nagy attrakció. Budapesten először. ' 

Premier karácsonykor, csütörtökön.
Sí A .Tg 4 R A CORVIN

Jegyeket biztosítson előre.

egyik legnagyobb attrakciója a Show of Show’* 
(Revük revíijc), melyben John Barryntore mű
vészetével az élén a Icgelsőrangu film- és va
rieté-sztárok képességeinek legjavát mutatja be. 
E film lesz nz első a Mngyarországba került 
talkiek között, mely mindvégig 100 százalék
ban beszéld. A látványosságnak olynn páratlanul 
pazar felvonulása, hangok és színek csodála
tos tárháza ez a film, hogy a filmtörténetem 
leghíresebb tekercsei sem kelhetnek versenyre 
vele.

Kiállításban és szemlélnlvnlők nyújtásában 
pórja tehet nz On tvith the Showl (Ezt látni 
keBU cimü filmünk, amely a legeklntánsabb 
bizonyítéka nz igazi jazz-zene erejének, mert 
o film virtuóz hangaláfcstése felejthetetlen él
ményt jelent.

Sonny Boy a cimc Dnvey I,ee, a drága 
Sonny Boy, első önálló filmjének, mely pom
pás. nrnnyos humorral átszőtt mese köreiében j 
érvényesülésre ad alkalmat a legköriilrajon- 
gotlnbb és lcgcsodásabb csodagyerek művésze
iének.

Al Jolson nagy filmje a Say It with Songs 
(Mondd el dalban .. .), amelynek sem értéke, 
som sikere jottányival sem kisebb a Singing 
Fool-énál.

A másik filmje Mnmmy, amely Igen külön
leges csemege, hiszen a nagy Kertész Mihály 
rendezte.

Ezek mellett a legnagyobb filmek még a 
Hottentot cimil Evéről Horlon kép, mely a 
kómikum legmodernebb meglátásának jegyé
ben készült, Colién Moore képe, a Smiling 
Irish Eyes (Mosolygó Ir szemek),

■ No, No Nanette ismert revüjének han
gos, színes filmváltozata

és Billió Dovenak, a legszebb filmsztárnak 
Night Watch cimü filmje, melyben Lukács Pál 
a partnere

Ez a program az. amely az 1030—31-es sze
zonban hivatva van megtartani a Warncr Bros 
First Nntionnl filmek nimbuszát.

Karácsonv első napjának délutánján, É ffl fi ES & 81 ffl loly tatja diadalutjá továbbá dec. 28-án, szombaton este az íj AJ w 811 U w újabb jubileumok leié
dé?uUnSm?rséiíckfihelyárakKai .JÜZSH uZ ŐÍSZa^Ö3ü“

Jegyek december 31-ig már válthatók.

SZÍNHÁZI napló
i Vígszínház bemutatójának — amely 

különben is nagy társadalmi esemény
nek számítódott — érdekes szenzációja volt. 
.4 kormányzó páholyában helyet foglalt ifjú 
Horthy Miklós, a kormányzó fia, aki sulyos 
betegségéből való felépülése után most elő 
szőr jelent meg nyilvános helyen. Termesze 
tcsen rengeteg látcső szegeződölt feléje és a 
közönség jólesően állapította meg, hogy ifjú 
Horthy Miklóson az elszenvedett sulyos bal 
esetnek már nyoma sincs.

nfiatyika szinésznő szeretne lenni elegáns 
HL prcmierpublikumában ugyancsak óriási 
feltűnést keltett egy szökehaju, karcsú, pi- 
roscsipkeruhás hölgy. Ez a hölgy jobbkar
ján egész a könyökig milliárdokat érő kar
pereceket, vakító dekoltázsában pedig va
gyontérő solitairt, ujjúin káprázatos gyé
mántgyűrűket viselt. Sok bámuló ja akadt a 
magános hölgynek, akiben az ismerősök 
örömmel fedezték fel Papp Jolit, aki néhány 
évvel ezelőtt pesti szinészkedése után egy 
nagy szerelmi affér eredményeképpen kur- 
tán-furcsán itthagyta Budapestet. Papp Jolii 
Délamerikába hajózott és Bucnos-Aircsben 
rövidesen fantasztikus karriert csinált Dús
gazdag ültetvényes vette feleségül és ime 
Papp Jolii saját kastélyában lakik és exklu
zív társadalmi életet él Délamcrlkában. Most 
látogatóba jött haza édesanyjához. Ugyan
ekkor pedig, amikor a Vígszínház nézőterén 
bámulták a pirosruhás dámát, Pécsett nagy 
sikert aratott a „Muzsikus Férkó"-bán az is
mert pesti sztárszinész.

Talpig úriember sikerére való tekintet nélkül 
a Magyar Szinház hétfőn reggel megkezdi 

a próbákat következő újdonságéból. Achart egyik 
színmüvéből, amelyet Mórái Sándor „Fajankó" 
címmel fordított magyarra Mivel Kovács Kál
mán „Erzsébet királynő" cimü darabja, amely
nek harmadik és jelenleg utolsó elme a „Le
genda" — nagy előkészületet igényel és Fcdák 
is január i-ig távol lesz Budapesttől, a szinház 
ugy határozott, hogy legközelebbi újdonságául a 
„Fajankót" tűzi ki, amely után az „Antónia" 
reprize következik.

O zombatra, azaz 29-re tűzték ki az Antó- 
& nia-per tárgyalását. Amint ismeretes, a 
Vígszínház tiltakozott az ellen, hogy a Ma
gyar Szinház felújítja Lengyel Menyhért 
nagy sikert aratott színmüvét, az Antóniát, 
amely három évvel ezelőtt a Vígszínházban 
került színre. Lengyel Menyhért ezért jog
megállapító pert indított a Vígszínház ellen, 
amelyben vilatla, hogy a színháznak joga 
lenne egy élő iró darabját időtlen időkig le
kötni és azt fiókjában tartani. A Vígszínház 
viszont zárlati kérelmet indítóit a Magyar 
Szinház ellen abban az esetben, ha ez az 
Antóniát előadja. A Magyar Szinház. mivel 
nem akar prejudikdlni és kész dolog elé 
állítani a bíróságot ugy határozott, hogy ere

deti tervétől eltérően az Antóniát nem adja 
elő Szilveszterkor. Ennek megfelelően az 
Antónia próbái félbemaradtak és ezt csak a 
per kedvező eldőlte után folytatják.

Sze .ere. MAl'hUViCíl ny (eudurielüxyuiu 

gLKeiö üiscréi nyoniöz&rodájfl 
•V vsezi-utce 20 Autó" "te S86—8

7\7é(7y évig hajszolta a Royal Orfeum leve- 
" lekkel és táviratokkal uz egész világon 
keresztül Rastellit, amig végre le tudta 
kötni. A minden idők legnagyobb zsong
lőrje a Royal-Orfeum újévi műsorának less 
a főaltrakciója. Mig az összes nagy sztáro 
kát, akár tiivclsekről. akár Josephin Baker
ről, akár a Dolly sistersről van szó, minde
nütt a világon leutánozták, addig Rastelll 
abban nagy, hogy — utánozhatatlan. Ros
téin ugyanis a valószínűtlen test valószínűt
len idegrendszerének ura. Minden testrészé
vel külön-külön zsonglőrködik és ezt a mu
tatványát soha nem látott csemegévé avatja.

Vlgjátékirók figyelmébe. Vasárnap délelőtt 
telefonon hívtuk Sebestyén Gézéit és vélet

lenül egy hosszantartó telefonbeszélgetésbe kap
csolódtunk bele. A telefonbeszélgetés, mini tlyen, 
szinte páratlan volt. Annyi vicc, annyi ötlet, 
annyi gúny egyetlen vígjátékból nem rákét ázott, 
mint a két beszélő mikrofonjából. Sebestyén 
Géza később állandóan a „Mclusina" cimü ope
rettet dicsérte és a másik — mint később meg
tudtuk, Zerkovitz Béla — folyton a Városi 
Szinház ragyogó opcraelöadasairól beszélt. lia 
visszagondolunk a három év előtti nagy afférra 
és azokra a fogadkozásokra, melyet a két szín
igazgató hangoztatott, táljuk, hogy sem a szín
házi szerelem, sem a színházi harag nem tarthat 
örökké. Alaposan kibékült tehát a két színigaz
gató.
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Két vígjáték* 
bemutató

i.

Malyika színésznő szeretne lenn
Csathó Kálmán szerint a jó családból való 

Wi*y. aki színésznő szerelne lenni, olyan 
mini w a Malyika. Hót ez ellen tiltakozni 
kall • !•—ló éves leánygeneráció és a szí 
pé*cnö| pályán működő úgynevezett jobb 
Malidból származó hölgyek nevében.

A IJÓbin forgó Malyika ugyanis három fel 
vonáson keresztül csiirl-csavarja, gyomraira 
Altleli, szédíti ás csalja azokat a jó és rossz 
hheomü embereket, akiket az iró erre a 
célra bárgyúnak alkotott. Ez a 16 éves női 
Casanova közben beleesik a saját csapdAJA 
ba: szimultán viszonyt folytat három fiatal 
emberrel és a darab végén remélni enged egy 
negyediket is. Mindezt olyan gráciával, annyi 
könnyedséggel és olyan elszántsággal teszi, 
hogy a közönség valóban szívesen elhiszi a 
poént; Matyika nem feleségnek, de „szabad" 
gályára való — tehát színésznő lesz!

Istenem! Matyika 16 éves csak. Bimbódzó 
tavasz, játékoskedvü, vidám és huncut, dehát 
hol a szive? Ebben az elkeseredett szerelmi
csatározásban sehol egyetlen egy mondatra 
nem bukkanunk, ahol Malyika elárulja azt 
az érzékeny kis jószágot, amely feltétlenül 
működik egy 16 éves kislány melleeskéje 
alatt. Még akkor is ha pesti és színésznő 
akar lenni tflzön-vizcn keresztüli

Nagy kár, hogy Csathó Kálmán hűtlenné 
váll a plpázgató Ladányihoz és ahoz a fehér 
leányszives és-szobás kúriához, ahol a kilünö 
Iró Igen otthon van. Kár, hogy vendégszere
pelni jött a Vígszínházhoz, ahol minden, de 
minden idegen neki. A boldogult jó Szenes 
Bélánk például mennyivel elevenebből, Ign- 
Mhbnak áa mégis mennyivel több romnnti 
kával alkotta volna meg ezt a pesti leány- 
típust, mint a romantikus szinpadköitészct 
mestere, Csat hó Kálmán.

Igazolásául szolgáljon, hogy sehol jobban 
Cl pem játszották volna vígjátékét, mint n 
Vlgwűthálhan. Gaál Francbkn egyénisége bi 
gony elfeledteti azokat az etikai hiányokat, 
amelyben ez a Matyika bővelkedik. Csortos 
Gyulának Is nagy színészi sikere volt. A vig 
színházi ensemble legjava a Gdth-párral az 
Álén jól szórakoztatták az előkelő közönsé
get, amely igen jól mulatott és sokai tapsolt 
a szombati premieren. Heged Oa Tibor rende- 
■ése mintaszerű.

u.
Te nem ismered Verát!

Én iamereml III <1 közlünk Ha n nilzbc 
uzsonnázol éppen úgy megtalálod, mint a téli 
vvrnissage-on Rád mosolyog u modem fo
lyóiratok hasábjairól és „szemez" veled az 
éjszakai bár pezsgömómoros hangulatában. 
O nem oson be a legénylakások ajtaján, ő 
felemelt fejjel rúgja félre a morál és a kon
zervativizmus házőrző kutyáját szülei kapujá 
ból. De tisztességest Legalább az ő felfogása 
szerint az. Semmi komplikáció! Minek hiszen 
akik éhesek azok esznek. Minek az ilyen vi 
szonv végére -- házasság? Azaz itt álljunk 
meg egy pillanatra. Ezt nem mondja ez n 
Vera, aki egy hatszobás polgári lak ír ból len
dült tegnap a Fővárosi Művész Szinház szín 
padára. Ezen a ponton kénytelen deferálni 
és elismerni, hogy sajnos, ennél az avult in 
tézménynél jobbat még nem talállak ki.

Bulassa Emil és Mihály István írlak erről 
a flupper-tipusról vígjátékot. A téma vonzó 
friss és azonnal meg kell állapítani a darab 
is az. A bon-motok és az úgynevezett „jó
mondások pergőtüzében szinte elfeledkezik 
az ember azokról az erkölcsi igazságokról és 
mélycbbjáratu gondolatokról, amelyeket a 
szerzők a kacagás és jókedv sztaniolpapirjába 
szervíroznak óvatosan. Ebben a darabban 
nincs sómul (Még a díszletek sem. amelyek 
Erik Vogel művészi kezét dicsérik.| Dialógu
sai pedig, ha szabad ezt nz elcsépelt kifeje
zést használni, a jazzesilett szöveg.

Fejes Teri ez a Vera, akit mindenki ismer 
Bűbájos és megnyerő volt, Tóth Böske rend 
kivül finom lénye kitünően érvényesüli a 
testhezálló szerepben. Kabos Gyula brilliáns 
kabinetfigurát hozott — a főszerepben, ö 
volt a megcsalt férjek prototípusa. Dclly 
Ferencnek rendkívül sokat tapsollak. Az elő
adás tempójáért Bérezi] Ernő rendező kezét 
kell megszorítani. A Fővárosi Művész Szín 
ház nagy sikeréhez érkezett el.

Stób Zoltán

Jannings hangosfilmbe
az „Apák bűne" most érkezett hozzánk és ma 
délután mutatja be a Royal Apolló. Emil Jan- 
ninys, a nagy német filmszínész még nem szere
pelt előttünk hangos filmen igy annál megle
pőbb és érdekesebb a l-aramouidnak ez a nagy 
attrakciója. Jannings egy pincért játszik, aki 
boldog családi életei él feleségével és kft gyer
mekével. A pincér tulajdonképpen a legjobb 
férj és a legjobb apa azonban van benne va
lami különös zsarnoki hajlam, amely urra kény
szeríti feleségét és leányát hogy erején felül 
dolgozzanak. Kisfiát azonban határtalanul el
kényezteti. Agyondolqc zeitt felesége meghal, 
ö egy kalandornő rá!'lába kerül aki alkohol- 
csempészt formál a rendes polgári emberből. 
Halad a züllés utján ér az 6 általa hamisított

alkohol megmérgezi a dédelgetett és elkényez 
letelt fiát Börtönbe kerül maid ki szabadulása 
után újra pincér lesz, egy nyári helyiségben szol
gál fel ahol kiszolgálja saját vak fiát. Ennél 
meghalóbbat, érdekesebbet, de nagyszerűségé
ben egyszerűbb filmet keveset láttunk eddig 
Jannings alakítóra oly tökéletes, hogy méltatá
sára már szavakat sem lehet találni. A rende
zés elsőrangú. Jannings hatalmas hangosfilmje 
bizonyára nagy sikert /og aratni Budapesten is. 
A hangosfilm bemutatója elölt a Royal Apolló 
két izgalmas hangos híradót és hangos „Sicc" 
filmet mutat be Lakner Artúr szövegével, amely 
bizonyára külön eseménye lesz a ragyogó mű
sornak

Gyermekek kacagó 
karácsonya
Irta: Lakner bácsi

Három évvel ezelőtt harminchádom évemmel 
Lakner ..bácsi" lettim. Azóta nagyon sokszor 
becsaptam a gyermekvilágot, mert mindig azt 
hitték, hogy én mulattatom őket, pedig ők vi
dítanak fel engem Két kis gyermekem van Ne
kik, velük játszom Hat) érzem, azt hiszem, az 
egész nézőtéren az ér gyerekeim ülnek Lakner 
bácsi gyermekszinháza nem a Lakner bácsié, 
hanem a gyermekeké és

nem „színház" hanem játékterem.
• Titokban, csokoládéban adjuk a legkeserflbh 
I GFpojr.'tofloía/f a pontosságról, szó/ogadásról, 
I egészségről — kacag, énekli játszik a színpad

dal egy ült az apró közönség — s lesre seat 
veszi, hogy alattomoson megint valami jár* 
oktattuk

Kacagó, vidám, egészséges gyermeksereg . , « 
ez az én legszebb karács' nyom . . milyen M- 
lás it vagyok az Úristennek, hogy nekem ada
tott felvidítani, meglacagtatni a mai kor egyet
len hátsó gondolat nélkül élő emberét: a gyer
meket.

Lón Chaney és kél gyönyörű nő
Lupe Velez és Estelié Taylor — Dempsey fe

lesége játszik .„ nemi — Szenved, örvend, él 
és vérzik egy szokatlanul érdekes szerelmi tör
ténet keretében a Bécsi mozi vásznán. A (duói 
Keleten, Sziám és Indokína határán, a szűz ős
erdő ölén egy kis városkában egy férfiért har
col két testvér. Az apa, Lón Chaney dönti el « 
vetélkedést és egyik leánya boldogságáért felál
dozza a másik életét. 4 „Tigris" cimü hangok 
film sohasem látott idegen világba visz el, ide
gen emberek vad forró szerelmét vetíti a 9** 
olyan érdekes epizódokkal tarkítva, mint ami
lyen például tigrisvadászat zsineghdlóval, kí
nai színházi előadás. A csodásán szinkronizált 
film megdöbbentő élet hűséggel érzékelteti a kit 
keleti város harsogó zsivaját, a dzsungel rejtel
mes hangját és egy p íratlanul sikerült művészé 
felvételben a benszülött hajáslegények egzoti
kusán buja, szamoru énekét. Néhány remek 
hangos híradóval együtt ma kerül a Bécsi vász
nára ez a fllmremck és a híradók mellett Rézi, 
Rézi cimü rajzolt Sicc burlcszk Lakner Artúr 
pompás szövegével teljessé teszi a kitűnő ka-
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H ÉTFÖI SPORTNAPLÖ
A Hungária tüneményes 
játékkal legyőzte Német
ország bajnokcsapatát

Hungária—Sport ver einigung Fürth 2:0 (2:0)
Nürnberg, dec. 22.

(A Hittől Napló tudósítójának telefon
jelentése.) A multheti IFC Nürnberg elleni 
vesztett játéka után sem csappant meg a 
nürnbergi közönség érdeklődése a meccs 
iránt. A kora délutáni órákban mintegy tíz
ezer főnyi közönség jelent meg a Spiel- 
vereinigung Fürth kies pályájának tribün
jein.

Ruofí svájci biró sípjelére a komplett 
Hungária és a legerősebb Fürth állt egymás
sal szembe. A mérkőzés a kék-fehéreket 
teljes mértékben igazolta, akik fényesen re
habilitálták magukat a mult heti váratlan 
vereségért. Ugyanis

• Hungária ellenfele ezúttal Németor
szág bajnokegyüttese volt, amely felett 
úgyszólván Iskolajátékkal 2:0 arányban 
győzedelmeskedni határozottan pompás 

teljesítmény.
A Hungária mull heti játékával Is meg

voltak elégedve a németek, de ezúttal a 
csapat teljesen vissza tudta Idézni a régi 
MTK-iskola szemkápráztató stílusának min
den szépségeit, ugy, hogy n németek meg
feledkeztek saját csapatuk biztatásáról, druk
kolásról és sovinizmusról és a kilencven 
percen keresztül élményként élvezték a ma
gyar bajnokcsapat pompás akcióit. Külö
nösen az első félidőben produkált szen
zációs csplárjálékot a Hungária, mig a má
sodik félidőben az elkeseredett ellentáma
dásba induló Fiirth-tel szemlien inkább 
könnyű védőjátékra szorítkozott, de a 
meccs eme fázisában is szemet gyönyör- 
ködletően játszott az együttes. Mandl pom
pás taktikai érzékkel kercsztülvitt nagy
szerű védőjátéka csodálatot keltett. Az egész 
mezőnyből kimagaslott hatalmas rutinjá
val és tudásával. Ujváry is formájának tető- 
Jkmtjára érkezeit és szenzációsnál szenzá- 
éiósabb védéseket produkált. A halfsor lelke 
Kompóthy volt, mig a csatársor minden 
tagja a várható legjobb teljesítményét nyúj
totta Az ellenállhatatlan Hirzer és a rend
kívül gyors Titkos jelentették a kvintett 
lüktető erejét.

Nagy sportpollt kai szenzációkat rejt méhében az uj futballesztendó

Az országos íutballszövetség íigyvezető-alelnöke 
a nyáron eltávozik az MLSz éléről, 

hogy minden idejét az amatőrszdveiség figyelnek szentelhesse
Ki lesz az uj szövetségi kapitány? Snizer Vilmos és Schubert M. Ferenc 

az MLSz elnökségében ?
Zsarnóczay János, a íutballszövetség vezére 

szerdán külföldi hivatalos útjáról hazaérkezett. 
Más ilyen alkalommal is nehezen várták haza 
munkatársai, hiszen a Vilmos császár-uti és a 
Rákóczi úti elnöki szobákban telt dossziék vá
rakoztak nz MLSz fejére. Most azonban az 
elnök szőkébb környezete meglepő kéréssel lé
pett vezére elé. Az történt ugyanis, hogy a 
péntek esti elnöki ülés után baráti teára gyűl
tek össze az elnök barátai Zsnrnóczayéknál, 
ahol bejelentenék vezérüknek a távolíélében 
hozott olyirányu megállapodásukat, hogy

rábeszélik Zsarnóczay Jánost arra, hogy 
hagyja ott az országos szövetséget és szen
telje ezután minden Idejét az amatörfut- 

ball ftilvlrágozlatására.
Ezt annál is inkább megteheti, mert az 

MLSz-ben ar amatőrök sznvazaltöbhsége foly
tán továbbra Is biztosítva van a budapesti 
amnlör-nls7Öv<lség hegemóniája.

Az MLSz vezére meglepetéssel értesült ba
rátai tépéséről, azután mosolyogva mondotta 
el a kővetkezőket:

Barátai e lépésükkel megkéstek, 0 ngv látta, 
hogv nz országos szövetségben befejezte mist- 
áriáját. Bejelentette ezt Dréhr Imre dr. elnök
nek és nz ő kívánságára ugy határozott, hogv 

augusztus 15 lg. tehát az uj országos köz
gyűlésig vezeti az orazágos ügyeket

E terminusig még egy szerinte rendkívül 
fontos problémát kell elintéznie. Ez pedig nem 
egyéb, mint

■ proflszUvctség ndmlnlsztráclójának a le
egyszerűsítése

0 ugv érzi, hogy ezt a kérdést felügyeleti

Gyermekének boldog I 
karácsonyt szerez, ha 
b"?"" gyennekszinliázáljfl 

vfaal.
3 árát kacagást A legjobb gyennckclftadát!

U| Színház. Telefon Automata 814-21 Karártonyl 
előadótok tatrdáa te cífllórtökön déle lóit Ull Arakor. I

A mérkőzés a Fürth támadásaival kezdő
dött, de már az első öl perc után kibonta
kozott a Hungária nagyszerű kombinaliv 
játékának minden szépsége. A Il ik perc
ben

huszméterea bombaszabadrugást küld 
Barátky a német kapura és a lövés 
meghozza a Hungária vezető gólját 

(1:0).
A kék-fehérek továbbra is nagy fölényben 
vannak és valósággal kapujához szögezik 
a német bajnokcsapatot. A Fürth csak rap- 
szódikvs, gyenge ellentámadásokkal kísér
letezik, de a félvonalon túl alig jut. A 31-ik 
percben Hágón a tizenhatoson kézzel érinti 
a labdát, a szabadrúgást ismét Barátky lövi 
melyet Meger kapus kiboxol ugyan, de köz
ben elvágódik és

■ berohanó Barátky Ismét a hálóba 
küldi a labdát (2:0).

A német jobb&rárny próbálkozik egy-kél 
támadással, de Mandl sziklaszilárdan vissza
ver minden kísérletet. Mégis a 43-ik és a 
45-ik percben Ujiíry csak nagy önfeláldo
zással képes Áttér helyezett fejesét és éles 
lövését parírozni.

Szünet után ismét a Fürth indítja az első 
rohamokat. Mandl ekkor játssza ki élete 
legjobb formáját, ugy, hogy a bajor csatá
rok szóhoz sem jutnak mellette. A 18-il. 
percben Frantz fejese csak hajszálnyira jut 
a mapvar kapu mellé. A Hungária a biztos 
győzelem tudatában a közönségnek játszik 
Iskolajálék a javából és a német közönség 
valósággal tombol a nagyszerű akciók lát
tán. A 26-ik percben Ncger kapus meg
sérül. Tiz percig ide-oda hullámzik a me 
zőny, mindkét csatársor erősen ambicionálja 
a góllövést. Az utolsó öt perc a meccs leg
lanyhább része, de ez érthető is, hiszen a 
85 perces erős iram mindent kivett a csapa
tok támadó részéből.

A győztes Hungáriát lelkesen ünnepelte 
az ilyen csemegétől elszokott közönség 
Ruoff biró szereplése azonban nem találko
zott a közönség osztatlan tetszésével.

jogánál fogva az országos szövetségnek kel) 
megoldania. természetesen a PLASz önkor
mányzatának tiszleletbeniarlása mellett éa a 
profiszövetség vezérkarának segítségével. Az 
országos ügyvezelö-nlelnök sokallja a 26 egye
sülettel rendelkező PLASz 4500 pengős admi
nisztrációs költségvetését, ugyanakkor, amikor 
az amatörszövetség körülbelül 150 egyesületei 
adminisztrál 2500 pengőből.

Az elnöknél tnrlott megbeszélésen szőnyegre 
kerüllek még egyéb kérdések is. Miután a szö
vetségi kapitány a május 12-iki magyar-olasz 
mérkőzés után elhagyja helyét, szüksége mu
tatkozik annnk, hogy az ezzel kapcsolatos sze
ntély! problémákkal is foglalkozzanak. A meg
beszélés azzal végződött, hogy 

$|Mirí 
a szövetségi kapitányi tisztség betöltése 
Iránti gondokat a proflszUvetségnek enge

dik át.
A zártkörű megbeszélésnek még egy ered

ménye volt. Sikerült ugyanis — legalább 
augusztus közepéig — maradásra bírni Sulzer 
Vilmost, a BT elnökét, akit az uj közgyűlésen 
az országos szövetség elnökségébe fognak je
lölni. Viszont

a tisztikarban Sulzer Vilmos helyét Schu
bert M. Ferenccel, a BT most visszavonuló 

társelnökével fogják betölteni.
Ezzel megoldják egyúttal a BT-nek az MLSz- 
ben leendő képviseletének kérdését.

Ennyit sikerült megtudnunk a jövő futball- 
esztendő sportpolitikai szenzációiból

Sertés-, marha-, oomposzt- 
és tőzeggel kevert fiikal-

eejutányosabban szállít

TTó,6«noi MII elmarni Géza
324—28. VII., Aggteleki-utca 2. A

Rákosi-Rábl Béla este 101 
órakor lázmentes volt j

és elaludt j
A Somogy szerencsétlenül járt és tegnapelőtt | 

megoperáll játékosának láza lecsökkent. Dél
után 4 órakor 37, este 8 órakor 37.1 fok volt 
a hőmérséklete. Este 10 órakor érdeklődtünk 
a nagybeteg futballista állapota iránt. A zsidó
kórházból azt a választ kaptuk, hogy Rábl 
néhány perccel 10 óra előtt nyugodtan elaludt. 

Amig a sportszövetségek 
eljutottak az Alkotmány

utcáig
A magyar sport tehát háztulajdonos lett. 

Nem tudjuk, hogy az Országos Testnevelési 
Tanács honnan fogja előteremteni a pénzt, 
amelyből meg akarja teremteni az egyetemes 
magyar sport állandó hajlékát, bizonyos csak 
az, hogy mindenki a legnagyobb elismeréssel 
adózik a legfőbb magyar sport főhatóságnak. 

Mert figyeljünk csak ide, milyen utat futot
tak be az egyes sportszövetségek, amíg az 
.ilkolmány-utcai szövetségi házig eljutottak.

A Magyar Birkózó Szövetség a Splendid- 
kávéházban kezdte, azután bevonult a Rotten- 
billcr-utcai iskola harmadik emeleti illem
helyének előszobájába. A következő állomás 
a körúti kárlyaklub volt, hogy most a Nyugati 
pályaudvar egyik kormos raktárépületében 
találjon uj otthonra.

A Magyar Kerékpár Szövetség éveken ke
resztül a Garay-téri árusok kedvenc tartózko
dási helyén, a Ceylon-kávéház sötét, füstős 
pincehelyiségében ütötte fel tanyáját.

Ezekre a helyekre idéztek be fegyelmi ügy-

A harmincéves magyar futball sportférfiainak díszes névsorát 
tartalmazza

a Futballbirák Testületének B-listája
Nagy nevek, amelyek eltűntek a bitói névjegyzékből

Azt már tudjuk, hogy a Birótestület 250 tag
ját tagdijhálralék miatt törölte a képesített bí
rák névjegyzékéből. Nincs tudomása azonban a 
sportlársadalomnak arról, hogy a BT ezen 
adminisztratív termé.szetü intézkedésével

a magyar futball harmincéves múltjának 
legszebb neveit tüntette el a törzskönyvböL 
Most kerül nyilvánosságra a névsor, amelyen 

érdemes egy kissé meditálni. Ott szerepel pél
dául a töröltek között Brüll Emil, a BEAC 
egykori kiváló hátvédje, jelenleg a csehszlová
kiai birótestület elnöke. A BEAC még egy név
vel szerepel a B-listán: Kertessy Elek dr. ré
vén, aki a nagy egyetemi csapatnak volt a já
tékosa, később futballkapilánya. A műegyete
mieket Lévai Jenő, az Est-lapok volt jeles ri
portere, jelenleg az Újság közgazdasági szer
kesztője képviseli, Führer Lászlóval egyetem
ben, aki a MAFC ügyeit ezidőszerinl intézi a 
szövetségben. A névsorban szerényen húzódik 
meg Gorszky Tivadarnak, az egykori sokszoros 
reprezentatív játékosnak neve. A BTC egykori já
tékosgárdájának képviseletében vitéz Máday 
Ágoston százados és Mészáros Árpád foglalnak 
Ih ’yet a névsorban. Ungár Gyula, a békebeli 
FTC kapuvédője volt. Vele együtt távozik a BT- 
bői a profiutód: a Ferencváros intézője, Kle- 
ment Sándor. Sorsukban osztozik a rivális 
MTK két amatőr-vezére: Frischer Károly és 
Wcisz Ágoston. A harmadik MTK-ista: Halmos 
Dezső, a klub titkára és úszószakosztály veze
tője. Buda Istvánt a mai generáció nem ismeri, 
pídig valamikor a BTC és a Postás színeit vitte

Budapesten, azonnal
keleti és déli fekvésű beköltözhető

öröklakások 
1—2—8 és többnobte ball és mellékhelyiségekkel 

Üzlethelyiségek
Budn legszebb részén, a Belvátosboz közel, vtllamos- 
cr autobURzközlekedés. Olcsó á ak. Rendkízül kedvező 
feltété e', ' Kőbánként már 1<O> pengővel kaphMök. 
Előjegyzé-ck * város különböző helyen épülő házakra.

Okvetlen nézze meg * lakásokat 
I., CsUraa ucoa 7. szám alatt.

Kérjen dflalan tájékozta ót tervrajzokkal.
W ■J” SZÖVETKEZET

■? Ho KA Ká H VII., Rákóczi út 72.

Alakíttatott 4M4
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Kfirpltosüru, vas* 
és rézbutorgyüra 

Szőnyeg, pokróc, függöny, agy- és asz* 
tel téri tők minden kivitelben kaphatók 

GIÍ IBER .IÁÁON 
’ Bodspest, Erzsűűa.-Xörut 20.
I «ao katalógust 40 fill. ellenében oostóa Mrmanive atl4M

I br.MBHÓMPRMKMnHHBBBB rendel 10-4 és7-8-i|
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KARACS0NYFADI5Z-NÉLKÜL 
karácsonyi-ajAndék^Í&k 

nélkül
A „MERZ“-fé!e üdítő cigaretta a leghasznosabb 
ajándék. mert igazi élvezetet nyújt, miközben 
egészségűnkre is vigyáz. Kapható dohánykülönln- 
gességi árudákban, kávéházakban, mulatókban, ven

déglőkben és pályaudvarokon is.

ben versenyzőket és ilyen helyiségekben dol
gozott éveken keresztül a sportadminiszlráció.

A Magyar Úszó Szövetség a Mentők székhá
zában született és a Wcstend-kávéházon, a 
Császárfürőn, a Kristály-kávéházon keresztül 
érkezett el — a Drecbsler-kávéházig.

A Magyar Sl Szövetség és a Tornász-szövet
ség a mai napig a BBTE tornacsarnokában 
végzi a szövetségi adminisztrációt.

diadalra. Bartag Oszkár kassai atlétavezér volt 
Később a MASz elnökségébe került. Jónevü te 
szívesen fogadott jálékbiró volt még nem ia 
olyan régen Puskás István. A 33-asok Cavoljac 
József és Székány Kálmán, az NSC-isták Al
mást Iván, Nagy Sándor és Palotai Alfréd ré
vén szerepelnek a távozók között. Valamikor 
íratlan törvény volt a Törekvésben, hogy az 
öregedő játékosok leültek a vizsgáztató-bizott
ság asztalához és mint játékbirák szolgálták to
vább a sportot. így kerüli be pont két csa
patra való, különféle generációhoz tartozó Tö
rekvés-játékos a bírák névjegyzékébe. Említ
sük meg közöttük: Hausivald Károlyt, Lhottka 
Sándort, Rossmann Ferencet és Szerencse Mi
hályt. Düppong Mihály, a Cistercilák gimná
ziumának testnevelő tanára, Koltal János, az 
egykori jeles Postás-játékos, Balassa Jenő, a 
békeidőbeli VAC-futballvezér, Rbhongi Ede dr^ 
a Nemzetiek régi vezetője, Szüsz Lajos, Vo- 
lenszky Endre, Kovács Mátyás, Leitglb János, 
Forgács Amold és még jó néhány tucat ismert 
név szerepel a kétszázötven távozó biró között.

Értesülésünk szerint a BT a tagdíjak esetle
ges kiegyenlítése esetén, egyszerű adminisztra
tív intézkedéssel hajlandó bármelyik törölt bí
rót visszavenni n Testület kebelébe.

A magyar csapatok karácsonyi 
turaprogramja

December 25. Újpest—Egyiptom (?); Hun
gária—AS Ambrosina; Bástya—AC Venezia ; 
III. kér. FC—Lazio (Róma); Nemzeti—FC Ve
rona; BSE—Reál Bclis (Sevilla); Bohn SC— 
FBC Seregno.

December 26. Hungária—FC Milán; Bástya— 
SPAL (Ferrnra); III. kér. FC—AS Roma; Nem
zeti—FC Casale; Mngvarország főiskolai válo
gatott—Olaszország faiskolai válogatott (Ná
poly); BSE—FC Sevilla; Bohn SC—FBC Pávia.

December 27. Egyiptom: Újpest—(?).
December 28. Trieszt: Bástya—US Triestina.
December 2,9. Egyiptom: Újpest—(7); Hun

gária—FC Napoli; Nemzeti—FC Sampierda- 
rena; BSE—FC Malaga; Bohn SC—AC Monza.
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Lezajlott 
az esztendő utolsó 

protimérhőzése
Vác FC - Kossuth 2:0 (1:0)
Délutánra mutatóba kaptunk egy kis havat. 

De a fehér karácsonyra várakozókat meglehe
tősen nagy csalódás érte: a tél előhírnöke, a 
hó alig öl percig szállingózott alá a karácsonyi 
csomagokkal siető járókelőkre A hideg idő
ben alig 200 főnyi tömeg didergőit a Hungáriá
it! pályáp, ahol az esztendő utolsó 
mérkőzését bonyolította le a Vác FC 
Kossuth.

A mérkőzést a favorit Vác FC nyerte meg. 
félidőnként 1—1 gólt rúgva a Kossuth 

kapujába.
A publikum Salamon Béla körűi tömörült. 

Kitűnő tréfáit hallva, a hideg is elviselhetőbbé 
vált. No meg a mérkőzés is elég érdekes volt, 
■mi a Kossuth váratlanul pompás julékát di
cséri.

Az első félidő 19-ik percétől kezdve a Kos
suth csak tiz emberrel játszott, mivel a biró 
Némethet Kohn megrugása miatt kiállította. 
Ennek ellenére, egyenlő ellenfelek élvezetes 
küzdelmében gyönyörködött a közönség. A Vnc 
•rős támadósaival kezdődött a játék. Az első 
érdekes momentum Haar szép lövése voll, 
mely a kapufáról pattant vissza. A 10-ik perc
ben Blau tiszta helyzetben kapu meilé plasz- 
aziroz. Ezután a lt-ik percben esik a Vác 
főlja:

Haar szökteti Blnut, aki Sdrossvhoz pasz- 
szeli majd ennek beadását Blau kapásból 

hálóba küldi (1:0).
Vehemens Kossuth-cllenofTenziva, több eset
ben csaknem kiegyenlítésre vezet. A 23-ik perc
ben szép Haar—Sárossy-nkció ulán Blau kö
télről kapu mellé lő. ötpercenkint változik 
■ Játék képe és csak a Vác kitűnő kompakt 
Védelme tudja elhárítani a meg-megtijuló ro- 
bamokat. A Vac-ban Különösen Fried briliroz, 
mig a Kosuthban Moliácsy és Schuh játék 
beit kellemes feltűnést.

Szünet után folytatódik a Vac-fölény. 
" “ percben a Kossuth kornert csikar ki, majd 

11-11 percben Altmnnn egyedül áttör! 
Kossuth védelmét s helyezett gólt lő 

(2:0).
17-11 percben Vac-komer. Majd Haar

ürstein 
szabás
minták 

az Ullsteio Divat 
albumból cégünk 

nél kaphatok

Mi történt a ba'or-magyar 
válogatott boxmérközésen?

Kankovszky Átfúr ny latkozata
A bajor—magyar válogatott boxmérkőzéssel 

kapcsolatban oly hirek látlak napvilágot, ame
lyek szerint a bajor közönség a magyarok ellen 
tüntetett volna és a felbőszült tömeg dühe elől 

la magvar csapni csak rendőri fedezettel tudott 
■ volna testi épségét megőrizve, menekülni. A ten- 
(lenciózus beállítású hir nagy nyugtalanságot 

[keltett sportkörökben. Éppen ezért munkatér- 
ísunk felkereste Kankooszky Artúrt, a Mngyar 
Ökölvívó Szövetség iigvvezclö-nlelnökét, aki 
szombaton éjjel érkezett vissza Münchenből, 
hogy hü képét nyújtsák a mérkőzésen történ
teknek. Knnkovszky Artúr a következőket mon
dotta n Hétfői Napló munkatársának:

— A híradás a történteket teljesen hamis be
állításba helyezi és ilven formájában alkalmas 
arra, hogy a magyarok és a bajorok között fenn
álló baráti viszonyt esetleg megbontsa. Mint a 
magyar válogatott csapat vezetője meg kell álla
pítanom. hogv ugv a közönségnek, mint a veze
tőségnek velünk szemben tnnusitott viselkedése 
a Icgkifogáslalnnahb volt. Az egész mérkőzés 
folyamán egv pillanatig sem tűntetett ellenünk 
a közönség Ellenben lénv az. hogv az egyik — 
nyilvánvalóan téves Ítélet után a közönség ha
ragja teljes mértékben n bírók ellen fordult. A 
helyzet ekkor olv kritikus volt, hogy a zsűrinek 
össze kellett ülnie és a téves ítéletet korrigálva 
a bajor versenyzőt Jelenteni ki győztesnek.

— Rosszakaróin beállítás az, hogv bennünket 
rendőröknek kellett megvédeni és a pályaud
varra is csak rendőrkordonon keresztül tudtunk 
jutni Minderről mi semmit sem tudunk. Ugv nx 
egész mérkőzés folyamán, mint a versenyt kö
vető vacsorán is a legszivélyesebb és legfigyel
mesebb bánásmódban voll részünk Természete
sen a magyar csapat hangulata a vesztett mér
kőzés után nem lehetett jó De lehangnióhg ha
tolt nz is, hogv az utolsó mérkőzés sorsát, amely 
már biztos magyar győzelmet és a bajorok ellen 
becsületes döntetlent hozott volna, egy váratlan 
baleset — Kiebei Sándor bokarándulása — dön
tötte el a bajorok javára.

— A szerencsétlen körülmények között elvesz
tett mérkőzés ellenére sem vesztett a magvar 
válogatott gárda egy pnránvit sem értékéből és 
megbecsüléséből n külföld előtt. Remélem, hogy 
a jövö évben sorra kerülő revnnson teljes mér
tékben korrigálhatjuk ezt a csorbát és minden 
tekintetben viszonozhatjuk n kitűnő bajoroknak 
szívélyes vendéglátását és figyelmességét.

Női fehérnemüek
_____phímzett előinintávai

13.50
p

p

____ p

f-ik
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|Pyjama hálóöltöny  elsőrendű finnedből. paszománnyal díszítve P 8.80|

I Dupla gallér elsőrendű minőség az összes dívatfiuónokt>an . P

Áruházunk ma, vasárnap
8-tól 4-ig nyílva van

NŐ! Ít8f} tartós sifonból

Nadrágcombiné erős szálú sifonból. hímzett mintával __ _ P 

Hálóing sifonból hímzett mintával, japán fuzónban _ _ _ _ P 

Szoknyacombiné mosott sifonból, azsurral és hímzéssel _ P 

Nadrágcombiné színes nansubot. ceipkemotivval _ _ _ __ P 

Szoknyacombiné színes uansuból, gazdag osipkedissxel _ P 

Hálóing színes uansuból. naay csipkémétIvval ... ............................... — P

Crepe de Chine-nadrágkombiné
kitűnő Cr.-po de Cil iié, öl. csipked asz. I .. .........

Crepe de Chine-szoknyakombiné
kitűnő Crepe ne Chiliéből caiokedisazei _ ___ ___— -

Há'ópyjama divatos csíkos Hanoiiból ... ...... ...... ..............  ...___ P
UZ1X-. • — — nansuból, rózsaszínű lax, testszintt, világoskék, sárgaHalópyjaina «.. .. _ 1____ r

Férfi ingek
Elsőrendű sifónanyagból iayé-mellel — —__ __ —

Fehér mintás puplinból bélelt mellel _ ............  .. P

Színes mintás pupiin és oxfordból Sói p 
Turista-ing jól mosható, divat csikós flanetlbó . _ _

Férfi hálóingek
Erős szálú siffonból színes dlszpánttal _ _  _

Kitűnő siffonból színes dlszpánttal, apacsfaxónban..

1.40
2.—
2.90
3.10
2.20
3.70
3.80

14.90
8.90

11.90

5.20
8.50
8.—
6.20

4.80
8.50

A ____ ____
liszt a helyzetben hibáz. A 23-ik percben Kos- 
BUth-korner, néhány perc múlva Haar biztos 
gólhelyzetben fölé lő A 30-ik percben Allmnnn 
megsérti Boronkay bírót, aki ezért kiállítja. 
Változatos játék után a 43-ik percben Schuh 
biztos góllövési alkalmat szalaszl cl A meccs 
vége felé a hó és a szél eláll s a kevés számú 
közönség dideregve hagyja el a pólyát.

Az őszi szezonbeli mérkőzések közűi most 
már csak a Merkur—Zala-Kanizsa-mérkőzés 
játszandó le Ennek határnapja azonban 
ruár 2-ika, amely terminus már a tavaszi 
ionhoz számit.

A bajnoki tabella
tehát a tegnapi utolsó mérkőzés után

1 Sabaria (45: 9) 21 pont
2. Vasas (31:14) 19
S Turul (38.12) 17
4. Vác FC (27:12) 17
5 Zala-Kanizsa (25:21) 13
6. Soroksár (23:21) 12
7 Bak TK (10:20) 12
8 Rákospalota (26:33) 9
9 Merkur (17:24) 9

10. Megyer (22:30) 9
t! Kossuth (22:45) 7
12. Terézváros (15:33) 7
13. Józsefváros (11:38) 2

őszi amatőrAz utolsó 
mérkőzésen a Postások 

legyőzték az FTC-t 
Postás—FI C 3: J (0:0)

A mérkőzés első félidejében még teljesen 
bizonytalan volt a meccs sorsa. A kél csapat 
egyenlő erejű ellenfélnek látszott. A zöld fehér 
csapat már a meccs elején megszerezhette volna 
magának a vezetést, óm a javára megítélt ti- 
aenegycst kétszeri kísérlet ulán sem sikerült 
értékesítenie.

A mérkőzés sorsa a második félidőben dőlt 
•1. Bobrik fejese és Mátéffu kél sikeres gólja 
•■erezték meg a posláscsapat sikerét.

Férfi alsónadrág
ErÖS SZálU kopperből gombo, totón, Igon _

Kövid, színes, mintás cérnazefirből
Hövid, fehér rayeból gv^bo, mtón kivaia minöaog

_ r
... T

1.50
2.20

Férfi házikabát
Elsőrangú doublfianellból sXr.'“í“e“l.
Tiszta gyapjú velourkelmébőLulyumMinőről! 2 9

. P19.80

■80 |

Kötött áruk
Bemberg selyemharisnya ki> ___________ r

Bemberg selyemharisnyaMWUÓ ;ó mi,p «.«•, 
Kitűnő flórharisnya minden színben P

Műselyem Melee-harisnya igen kellemes viselet _ P 

Gyapjú Melee-harisnya l,w
Férfi harisnya dlvat-mlntá*-, igen jó minőség _ . .. F 

Férfi zokni cégünk remlAmminősége — - P
Férfi zokni aelymozett divatmlntákban _ _ _ _ P 1.50, 1.35, 
Férfi zokni kitűnő flórmlnőeég legszebb mintákban _ —. _ — P

Kesztyűk
Nőt meleg trikókesztyü bolyhoz béléssel P
Férfi meleg trikókesztyü bolyhos béléssel — — — P 
Női nappa bélelt bőrkesztyű tartóé, jó minőség P 

Férfi nanpa bőrkesztyű tartós, jó minőség _ _ — P 

Gyermek bélelt bőrkesztyű minta, o^ugi*. r

Postán utánvéttel bérmentve száll tunk!

2.75
4.80
1.98
1.25
1.85
2.20 
-.79
1.15
2.20

1.75
1.85
8.80
9.80
7.90

Újpest birkózói Szegeden
Szeged, december 22.

(A Hétfői Napló tudósító jónak telefonjelen* 
tése.) A Szegedi Atlétikai Club vasárnap vendé
gül látta az UTE birkózó csapatát. A két csa
pat mérkőzését ünnepély előzte meg, Villányi 
Armnnd üdvözölte az újpesti birkózókat. Nagy 
közönség előtt tartották meg a mindvégig szép 
és izgalmas versenyeket amelyekből

13:6 arányban ax UTE csapata került ki 
győztesként.

Légsulyban első lett lórik (UTE), 3 Bosnpit* 
kavics (Szeged). Ivrik pontozással győzött. Pe- 
helysulyban: Gárdonyi (UTE) pontozással győz, 
Tóth (Szeged előtt.). Könny üsulyban az Európa- 
bajnok Kárpáti 2 perc alatt dobta inferioris el
lenfelét, Bőresőkőt. A kisközépsulv hozta meg 
az egyetlen szegedi győzelmet, a többszörös vi
déki bajnok, Gaál pontozással győzött a ma- 
nyár bajnokságban második helyezést elért 
Róka ellen Nagyközépsulyban: Finyek tussal 
győz Frank ellen, kisközépsulyban Kitkay 
nimális pontkülönbséggel Zemkó ellen, a 
héz súlyban pedig Orgoványi Bodó ellen.

mi
nő*

Az UTE 
már végleg megnyerte 

téli vizipóló kupát
A MUE házi uszóversenyének keretében 

mérkőzést játszottak le s igv karácsonykor már 
befejezik a téli vizipóló kupát, amelynek ezúttal 
is — immár harmadszor — az UTE lesz a győz
tese.

a

két

UTE—FTC 10:2 (4:2)
A Rndns tenyérnyi kis úszómedencéjében „őt- 

között" meg c két csapat s a nagvon legyöngült 
FTC derekns ellenállással csak megnehezíteni, 
de megakadályozni nem tudta kétszeres Téli 
Kupa győztes ÜTE fölénves győzelmét.

CALVIN TÉR 7KAROLY KRT10 ANDRÁSSY U 4
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16 HÉTFŐI ftndaprBt, 1929 geeemSer a.

Az első félidőiben némileg kié"'■ • ’lfrt* n jó 
fék. Az FTC szerzi meg a vezetést llullinann ré
vén, amit Halassy rövidesen kiegyenlít, majd 
ugynn ő megszerzi a vezetést is. Az FTC Farkas 
révén egyenlít, de az UTE Németh, majd László 
révén eredményes.

Szünet utón az FTC vlsszaecsik s az UTE Né
meth (3), Halassy, Lószló éa Draun révén to
vábbi hat gólt ér eJ.

MUE—BSZKRT 9:7 (5:3)
Az UTE-tői katasztrofális vereséget szenvedett 

MUE győzelme nagy meglepetés, aminek egye
düli magyarázata a BSzKRT kapusának gyenge 
védése.

A MUE góljait Mattyasovszky (5), Pelüs (2) és 
Massánszky (2), a BSZKRT-ét pedig Homonnni 
J (5), Gábor ff y és Csillag 1—1 dobtak.

Gyorskorcsolyázóink 
nagy formában

A vasárnapi jégesemények
A Budapesti Korcsolyázó Egylet vasárnap 

délelőtt tartotta ftlezermétercs házi liendikcpp- 
gyorskorcsolyázó versenyét. A versenyben ti
zenhatan indultak el, akiket erőviszonyuknak 
megfelelően párosítottak és egyidöben két-két 
versenyző futott. A meetingcl borult, szélcsen
des Időben, reggel háromnegyed nyolc órakor 
kezdték. A műjégpálya kiváló tükörjege ver
seny céljára is kifogástalan állapotban volt. 
A verseny eredménye kitűnőnek mondható, 
mert négyen, még pedig Kimmerling, Erdélyt, 
Vita és Wintner futottak tiz percen belül.

A verseny részletes eredménye a kővetkező: 
1. Wintner (25 mp előny) 9 p 34.5 mp. 2. Bel- 
hózy (40 mp előny) 9 p 35.8 mp. 3. Sógor (40 
mp előny) 9 p 38.5 mp. 4. Pataki (25 mp 
előny) 9 p 41.2 mp. 5. Vita (13 mp előny) 9 p 
43.8 mp. 6 Tóth (25 mp előny) 9 p 45.6 mp 
7. Kimmerling (előny nélkül) 9 p 45.9 mp.

JéghokkL
BKE—MHC 12:1 (3:1, 3:0 6.0). A pompás 

formában lévő Budapesti Korcsolyázó Egye
sület csnpata tetszés szerint érte el nagy gól- 
nrányu győzelmét a? MIIG csapata ellen. Ugy- 
lóiszik, hogy a BKE a Weiner—Minder—Rei- 
ner felállításban megtalálta állandó csatársorát, 
■mely szép passzjálék mellett eredményes is 
Oldott lenni.

BKE II.—BBTE 4:2 (2:1, 1:0, 1:1). A BKE 
tartalékgárdója a veterán Krempelsz pompás 
jótékával diadalmaskodott a budaiak komplett 
csapata felett.

Pompás rendezés, élvezetes küz
delmek a szezon első ifjúsági 

birkózóversenyén, 
amelyen 103 fővárosi és 36 vi
déki birkózóifju mutatkozott be

A Vasasok Mngdolna-utcal székházában még 
szombaton este indultak meg a Vasnsok ifjúsági 
birkózóversenyének mérkőzései. Még szombaton 
este öt fordulót bonyolítottak le, majd vasárnap 
kora reggel folytatták a küzdelmeket. Valóság
gal rekordot jelent a látogatottság szempontjá
ból a szezón első ifjúsági versenye, amelyen

103 fővárosi éa 36 vidéki blrkósólfju tett 
tanuságot tudásáról.

A késő éjszakai órákban befejezett verseny vég
eredménye :

Pehelysúly: 1 .Ferenczy (MÁV), 2. Kovács 
(Testvériség), 3. Balogh (UTE). — Könnyüsuly: 
1. Próka (UTE), 2. Pintér (Testvériség), 3. 
Fecske (MTE). — Kiskőzépsuly: 1. Fedcrspiel 
(MTE'. 2 Balázs (Testvériség), 3. Tóth (ARAK). 
Nagyközépsuly: 1. Kálmán (UTE), 2. Gibolya (B 
Vnsutns), 3. Hetes (FTC). — Nehézsúly: 1. Göm- 
bits (Törekvés), 2. Müller (Pécs), 3. Barbarits 
(B. Vasutas).

Kik a klub legjobb 
USZO1?

Erre a kérdésre adott feleletet a két uszó- 
házivcrseny, amelynek tegnap délután a Rudas
uszoda volt n színhelye. A BSzKRT, később pe
dig a MUE úszói döntötték el egymás között az 
elsőséget a klubbajnoki cím birtokáért. A klu
bok bajnokai a következők:

100 m gyorsuszás- BSzKRT: Gábort! (1:01.4).
— MUE: Gárdonyi (1:90).

100 m. mellúszás: BSzKRT: Wiesner (t:26).
— MUE: Mattyasovszky (1:24.2).

100 m. hátuszás: BSzKRT: Schaller (1:17). — 
MUE: Beer (1:26.2).

Ó00 m. úszás: BSzKRT: Bőnk (5:33).
1000 m. úszás: MUE: Petris (16:51).
100 m. hölgy-gyorsuszus: MUE; Tóth Ilonka 

(1:17.6).
100 m hölgy-hátuszás: MUE: Tóth Ilonka 

(1:37).
500 m. hölgy-gyorsuszás: MUE: Tóth Ilonka 

(8:33). „ .
100 m. hölgy-mellúszás: MUE: Breuer Erzsi 

(1:36.6). _

Felfüggesztettek 
három jugoszláv alszővetségef

Subotica, december 22.
(A Hétfői ' Napló tudósító Iának telcfonjelen- 

tíse.) A Zágrábban lefolyt november 24-1 köz
gyűlés teljes válságot idézett elő Jugoszlávia 
sportjában. A helyzet azóta nemhogy javult 
volna, de folyton súlyosbodott, szombaton pe
dig teljesen elmérgesedett. A Bclgrád-Zágráb 
közt kitört ellenségeskedés Jugoszlávia futlsall- 
sportját két táborra szakította és ma az a hely
zet, hogy hatósági beavatkozás nélkül a status- 
quo ante el sem képzelhető. Ismeretes, hogv a 
belgrádiak pártja: Szarajevó, Ljubjana, Usz- 
küb és Subotica a közgyűlés után a legélesebb 
hangon követelték semleges városban az uj 
közgyűlés összehívását. Ezzel szemben Zágráb 
körlevelet bocsátott ki és felszólitotta a disszi- 
dens ószövetségeket, hogy feloszlatás terhe 
mellett vonják vissza hatórozataikat. Belgrád 
és Subotica a felhívásra meglepő módon rezo- 
nólt, határozott formában megismételte a tá
madó határozatot, mig a többi alszövetség szót 
lan maradt.

Ennek következményeként Zágráb a szomba
ton megtartott ülésen

Relgrádot. Subotlcát és Sarajevot felffiggCM- 
tclte és aa alszüvetségek élére három-há

rom tagú direktóriumot nevezett ki, 
természetesen az illető alszövetségek ellenzéki 
sportvezérciből.

A felfüggesztő határozat az első pillanatban 
nagy megdöbbenést idézett elő, de vasárnapra 
mór meg is volt az újabb erélyes hangú prok
lamáció és a tiltakozó ellennyilatkozat, mely 
akörül kulminált, hogy az alszövetség a fel- 
függesztő határozatról nem vesz tudomást, he
lyét nem ad,la át semmiféle önkényesen kineve 
zett direktóriumnak, csak ha a belügyminiszter
től kap erre utmitást.

Ugy a subotfrai, valamint a többi ellenzéki al- 
szövetség igazságának tudatában egy szemer
nyit sem enged eredeti álláspontjából és tekin 
lettel arra, hogv az egyesületek nyolcvan szá
zaléka az alszövelségeket támogatja, nem kél 
séges, a további küzdelem sorsa. Mindamellett 
nagy izgalommal várják a mielőbbi erélyes ha
tósági beavatkozást, mert a jelenlegi tarthatat 
lan helyzet Jugoszlávia futhallsportját rövid idő 
alatt tönkre lenné.

Az Európa—Amerika staféta
mérkőzésből szeptemberben sem 

lesz semmi
Ezt állapítottuk meg azokból a cédulákra irt 

számításokból, amelyeket Komjádi Béla vizi- 
pólókapitány asztalán találtunk a MUSz-ban.

Ott tartunk ugyebár, hogy az interkontinen 
tális stafétameccs helyett legfeljebb állványozó
kat és kőműveseket láthatunk csak, majd a 
szigeti fedettuszodában a mérkőzésre szánt no
vemberi terminuson. A helyzet e pillanatban 
az, hogy a nagy esemény szeptemberben lenne

No már most a fentemlitett cédulákon egy
néhány telefonszám társaságában a következő 
feljegyzéseket találtuk: „amerikaiak" — 800
dollár plusz ellátás. Továbbá: Arne Borg és 
Tarts — 100—100 dollár plusz ellátás = 7000 
pengő. Egyéb költségek: rendezés, hirdetés sze
rényen számítva: 500 pengő. Érem díjazás: 500 
pengő, összesen 8000 pengő plusz pályabér, 
adók. A Császárban a maximális nézőszám 
szeptemberben 2500. Ebből ezernek kell sza- 
badjegy. Miután a MUSz csak százat tud adni, 
kilencszázzal össze fog veszni. No de mindegy. 
Kélpcngős átlagos hclyárakkal a bruttó bevé- 
---- I—■ ............................. "Hl  ■,,'■■! *!!«? 

tel: 5000 pengő. Adókra és egyebekre levonandó 
25 százalék. Na most már mitől függ az anyagi 
siker:

1. ha nem esik ax eső; 2. ha nincs nagy fut- 
ballesemény; 3. ha tényleg telt ház van; 4. ha 
az amerikaiak jó stafétát küldenek; 5- ha nem 
hét, hanem tiz nemzet vállalja a stafétát; 6. ha 
nem 800, hanem csak 500 dollárt kérnek az 
amerikaiak és végül 7. ha az európai válogatót* 
tak hajlandók kiséret nélkül utazni.

így áll e pillanatban a szeptemberi interkon
tinentális stafétameccs.

9.

X A BKE karácsony másodnapján Bécsbe* 
vendégszerepel. A BKE az MHC ellen kipróbált 
összeállítású csapatával utazik Bécsbe, ahol 
karácsony másnapján a Wiener Eislaufverein 
csapatával méri össze erejét. A csapat össze* 
állítása a következő lesz: Heinrich—Lator dr^ 
Barna dr.— Weiner, Minder, Reiner. Cserejá- 
aékosok: Jenei és Krepuska.

A aaarkeaxtéaért áa kladáaárt tatai: 
Dr. ELEK HUGÓ

Kiadja:
wA RétfM Lapok*' Utaárvátlatat.

RÉSZVERVTARSASAG
V., Arany János-utca 25. szám

Alapittatott: 1886 Sürgönyeim: Salgó szén
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