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Kétszázezren szavazd le vasárnap 
űriási érdeklődés és izgalmán közit
A vaiasztűközonstg valósággal megrohanta az urnákat, vasárnap Kora reg-eMI 
este nyolc óráig mindenütt hosszú ssrhan várakoztaK a szavazok - Al aláhan 
rendzavarás nőikül laiyt le a szavazás, csak a Ferencvárosban verokeülek - 
Bonyodalmak az eindkl közjegyek kErUl - Több helyen zavarokat okozott, hogy 

szűk volt a szavazOiie'yisag
A Rassav-Dárt diadalmas elűreiorűse a vasárnapi választáson

Négyhónapos izgalmas választási agitáció 
után, amely nem egyszer erős kirobba
násokra vezetett, vasárnap az urnák elé lé
pett a főváros választóközönsége. Fővárosi 
választást még sohasem előztek meg ilyen 
izgalmak. A fővárosi pártok példátlan ener
giával készülődtek a választási küzdelemre. 
Az uj fővárosi törvény választási rendelke
zései ebből az alkotmányos aktusból való
ságos akadályversenyt csináltak. Az ellen
zéki pártoknak élct-halálharcot kellett viv- 
niok mindenekelőtt azért, hogy választóikat 
ki ne irtsák a névjegyzékből Ennél is iz
galmasabb küzdelem volt az, amit az aján
lási szelvények összegyűjtéséért kellett foly
tatni. A legutolsó küzdelem a választási bi
zottságok előtt zajlott le, amikor az ellen
zéki pártoknak minden talpalattnyi helyért, 
minden egyes bolétáért körömszakadtáig 
kellett verekedniük, nehogy elvegyék tőlük 
az indulási lehetőséget. Különösen az a hu
szonnégy óra volt izgalmas, ami az ajánlá
sok pótlásának és a slartjog elnyerésének 
verejtékes munkájában telt el.

A főcél mindvégig az ellenzéki pártok ki
irtása, vagy legalább is letörése volt. 
A választási bizottságok olyan irtást végez
tek az ellenzéki pártok ajánlási szelvényein, 
hogy az első döntésnél az ellenzéki pártok a 
kerületeknek csak egészen elenyésző részé
ben indulhattak volna. Ez a döntés, amely 
általános felháborodást váltott ki a főváros 
közönségéből,még a kormányhoz közelálló 
köröket is megdöbbentette. A választási bi
zottságokban legfeljebb egy rendes, de leg
többször csak egy póttag volt ellenzéki, a 
döntéseket mindenütt a két jobboldali párt 
hoz tartozó tagok hozták meg. Abban az 
izgalmas huszonnégy órában, amely a vég
ső döntést megelőzte,

Rassay Károly példátlan energiájára 
és bámulatra méltó agilitására volt 
szükség, hogy az ellenzéki pártok el-

Izgalmas jelenetek, 
beavatkozás a

A Ferencvárosban zajlottak le a legizgalma
sabb jelenetek Az izgalmak már reggel nyolc 
órakor kezdődtek, amikor a választók a szava
zatszedő küldöttségek helyiségeibe siettek és 
kiderült, hogy

a legtöbb helyen csak 0 óra felé engedik 
a választókat az urnához.

A Lónvay utca 34 számú házban, egy kocs
mahelyiségben rendeztek be egv szavazatszedő 
küldöttségei. A kocsma sönlésc már negyed- 
kilcnc órakor zsúfolva volt. A várakozók meg
unták az álldegálast és hongasan követelték a 
szavazás megkezdését. Egy római katolikus 
lelkész, miután már háromnegyed kilenc is 
elmúlt, anélkül, begy a szavazást megkezdték 
volnn. magából kikelve kiáltozott — teljes jog
gal. Közben,

• csikorgó bldegbrn mdr bousu sor ül »« 
utcán,

juthassanak legalább a kerületek na
gyobb részében az indulás lehetőségé

hez.
Rassay Károly ebben a huszonnégy órá

ban mutatta meg politikai erejét, amikor a 
törvényre támaszkodva, nemcsak pártja, a 
Nemzeti Szabadelvű Párt részére, hanem 
a többi ellenzéki pártoknak is kiharcolta a 
ktáltá sérelmek orvoslását. 4

A választási bizottságok a Nemzeti 
Szabadelvű Párttal bántak el a legride
gebben és a legnagyobb gyűlölettel.

Rassay Károly pártja, — annak ellenére, 
hogy mindenütt idegen segítség nélkül si
került megszel eznie a szükséges számú alá
írásokat, tizennégy kerület közül csak tíz
ben indulhat. Rassay Károly a végső döntés 
után kijelentette, hogy a Belvárosban, az 
Angyalföldön és a Zuglóban, vagyis három 
kerületben meg petíciónál ja a választást és 
bizonyosra verzl, hogy a közigazgatási bíró
ság, ez a nagytekintélyű független fórum e 
három kerületben a választást meg fogja 
semmisíteni.

Kezdődik a szavazás
Ilyen izgalmas előzmények után kezdődött 

meg vasárnap reggel nyolc órakor a szavazás. 
Bármennyire felfokozták is a fővárosi pártve
zérek az érdeklődést a választás iránt, mégis 
általános meglepetésként hatott mindjárt va
sárnap reggel nyolc órakor, a választás kezde
tekor, az érdeklődésnek az a hatalmas aránya, 
amire senkisem számított

Vasárnap reggel, pontban nyolc órakor, 
hosszú sorokban álltak az emberek a kü
lönböző szí-azatszedő küldöttségek előtt.

A legtöbb helyen előbb voltak o't a szavazók, 
mint a szavazatszedő küldöttségek tagjai. A 
főváros Igen sok részéből panaszt, is tettek n 
választási bizottságok elnökein'! a szavazat
szedő küldöttségek késése miatt. Több helyütt 
szenvedélyes szócsaták, viharos jelenetek jól 
szódtak le.

verekedés és rendőri 
Ferencvárosban
de a szavazntszcrfl küldöttség még mindig zárt 
ajtók mögött tanácskozik. Ólyan viharos hát
rány keletkezett, hogy rendőrért kellett kül
deni, aki azután a várakozókat sorbaáltitotta, 
<le a szavazás csak kilenc óra után kezdődött 
meg. Ugyanilyen jelenetek játszódtak le a Ba 
kács-tér 14. szám alatt lévő Keresztény Társas 
kör helyiségében, ahol szintén csak kilenc óra
kor engedték a választókat az urnák elé. A 
késést azzal magyarázták, hogy az egyik párt 
bizalmi ném érkezett meg.

A Ferencvárosban egyébként az utcákon is 
izgatottobb volt a hangulat, mint máskor 
Nyolc-tlr fiatal, egyetemi hallgatókból és mun 
káskülsejfi emberekből álló csoport sietett vé 
gig 9 Lónyay-utcán, a Ráday-utcán, a Mester 
utcán és a mellékutcákban Mindenütt letépték 
a Rassay párti és a Friedrich-párti plakátokat. 
Nem óvatosan • sinálták, hanem tüntető han 
gossággal, úgyhogy 

a szavazásra siető polgárok hangos mél
tatlankodással adtak kifejezést felháboro

dásuknak.
A plakátszaggatók nem törődtek a békés pol
gárok méltatlankodásával. hanem egyenesen 
szembeszálltak a tiltakozókkal, sőt egy idősebb 
kereskedőt tettleg inzultáltak. Többen segítsé
gére siettek a szorongatott helyzetbe került 
idősebb polgárnak. Ebből azután hangos

verekedés keletkezett, amelynek a környé
ken poszloló rendőrök vetettek véget.

Diószeghy János, a Rassny-pórt ferencvárosi 
jelöltje, 8 főkapitánysághoz fordult védelemért 
a plakátszaggatók ellen

Fűtötte a hangulatot a Ferencvárosban az a

Vasárnap délig a szavazók 20 százaléka 
leszavazott

Általában a pesti utcák — a Ferencváros ki
vételével — eléggé csöndesek, legfeljebb any- 
nyira mozgalmasak, mint amennyire nagyobb 
ünnepeken szoktak lenni.

A Józsefvárosban, az Erzsébetvárosban, a 
Terézvárosban különösebb Incidensek nél

kül folyik a szavazás.
A VIII. kerületben reggel fél kilenckor az elsők 
között szavazott le Károlyi Gyula gróf, az uj 
külügyminiszter. Mindenütt sorok állanak a 
szavazatszedő küldöttségek előtt. Nagy a to
longás benn a helyiségekben is. Általános az 
a megállapítás, hogy ezen a választáson olyan 
hatalmas arányokban fog leszavazni a polgár
ság, mint még soha.

Vasárnap déli 12 órakor a legtöbb pesti 
körzetben már leszavazott a választóknak 

több mlnt busz százaléka,
pedig mindenütt azt mondják az elnökök és a 
bizalmiak, hogy a nagy tömeg délután fog csak 
leszavazni, mert most a polgárok még vagy 
alszanak, vagy a templomban vannak. Délután

Este nyolc óráig kétszázezren 
szavaztak le

A választási törvény előírja, hogy a sza
vazatszedő küldöttség elnöke kézjeggyel és 
a betűrendből vett bármelyik betűvel tarto
zik megjelölni a borítékot és a két szavazó
lapot. Mivel a legutóbbi választásokon több 
szavazatszedő küldöttség összes szavazatait 
megsemmisítették at elnöki kézjegy elma
radása vagy különbözősége miatt, a bizal
miférfiak különös súlyt helyeztek e tekin
tetben az ellenőrzésre.

Óbudán parázs szóváltás támadt a vá
lasztási bizottság tagjai és egy nyugal

mazott százados között.
aki az egyik ellenzéki párt nevében jegyző
könyvbe akarta foglaltatni az egyik szava- 
zatszedő küldöttség elnökének azt az eljá
rását, hogy nuvd'g csak egy borítékot és a 
hozzátartozó két szavazólapot lát el kéz- 
jrggyel, ahelyett, hogy legalább öt-hat bo
rítékot és szavazólapot előre uiáirna. A nyu

körülmény Is, hogy az ellenzéki plakátokat 
reggelre legnagyobbrészt kormánypárti és ke
reszténypárti plakátokkal átragasztották, sőt az 
cUcnpártok kis röpcédulákat nyomattuk, ame
lyeket a hangosabb plakátokra ragasztottak, 
így lett az egységes községi polgári pártból egy 
röpcédula ráragasztásával „Zsidókkal Egységes 
Községi Párt" Ezt a trükköt egyébként más 
kerületekben is alknlmaztók Ernszt Sándor 
népjóléti miniszter nevét, aki a Keresztény 
Községi Pártnak a jelöltje vörös röpcédulák
kal ragasztották le. amelyeken kioktatják a 
szavazópolgárt, hogyha olcsó lakást akar, akkor 
bárkire szavazhat csak arra a pártra nem, 
amelynek Ernszt Sándor népjóléti miniszter az 
egyik jelöltje.

fokozódott a szavazóknak a száma, különösen 
öt óra után, amikor már az üzleteket bezárták. 
Sok körzetben zavart okozott nz a körülmény, 
hogy

a szavazatszedő küldöttséget egészen kis 
szobákban, aöntésekben, vagy kis Irodák

ban helyezték cl.
Ez a panasz érkezett a II kerületi választási 
bizottsági elnökhöz, n Török-utcai körzetből, 
valamint a VII. kerületi választási elnökhöz az 
Izabella-utc.a 6. és az Alsóerdősor 10. szám 
alatti körzetből. Külön komplikációt okozott 
az a körülmény, hogy a Roltenbiller utca 35. 
szám alatt jeleztek a nagy hirdetményen egy 
szavazatszedő küldöttséget, pedig ez egy ház- 
zal odébb, Roltenbiller utca 37. alatt volt be
rendezve egy főváros*  iskolában. .Minthogy a 
két ház közölt éppen egy nagy telek terül el, 
sokan szavazás nélkül távoztak. A Nemzeti Sza. 
badelvü Párt központi irodája intézkedett, 
hogy a Rottenbillcr-utca 35. szám alatt lévő 
ház előtt rendőr álljon, aki azután közli, hogy, 
hol lehet szavazni.

galmazott százados szerint az elnöknek, ha 
nem eléggé pártatlan, igy módja nyílik a 
szavazópolgár külsejéből, nevéből és fog*  
I el ko zásából annak pártállására következő 
telni és esetleg a kézjegyet hibásan el he*  
lyczni, amivel mindazokat a szavazatokat 
érvénytelenítheti, amelyeket nem tart kívá
natosainak. A választási bizottság nem 
volt hajlandó a panaszt jegyzőkönyvbe fog*  
lalni, "sőt attól is elzárkózott, hogy a szó*  
bán forgó szas a zatszedő küldölhégi elnököt 
a kért irányban utasítsa.
Este nyolc óráig kétszázezren szavaztak Ie«

A fővárosi törvény értelmében a válasz*  
tásnak teljes huszonnégy óráig kell tartania, 
ami azt jelenti, hogv vasárnap reggel nyolc 
órakor a szavazást föl kellett függeszteni. 
Az urnákat lepecsételik és a hlzalmiférllak, 
valamint a kivezényelt rendőrök őrizetére 
bízzák. Este nyolc órakor mindenütt meg*  
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történt a szavazás lezárása, illetve felfiig- 
gevtése. A szavazaKzedő küldöttségek el
nökei telefonon jelentést teltek a napi ese
ményekről és a szavazás számszerű ered
ményéről. Ezek a jelentések valóságos szén- 
ideiót tartalmainak, amennyiben megálla
pítják. hogy

vasárnap, a szavazás első napján a vá
lasztói névjegyzékben szereplő választó
polgároknak 70—73 százaléka lesza

vazott.
Rendes körülmények között hctven-nyolc- 

vnn százaléka szokott leszavazni a válasz
tóknak és már a nyolcvanszázalékos arány 
is rendkívül nagy. Igaz ugyan, hogy a vá
lasztók nagyobbik része Igyekezett vasár
nap szavazni, a hetvcnötszázalékos lesza
vazást eredmény mégis olyan rendkívüli, 
hogy ilyenre nemcsak nálunk, de még kül- 
földön Is alig akad példa. Választási szak

pártok szerint hétfőn délben végetér a szava
zás, mert nem lesz olyan szavazó, aki ne 
jelent volna meg nz urnák előtt. Mindössze 
tiz-tizenkét százalékos elmaradásra lehet 
számítani. A szavazntszedÖ küldöttségek
nek hétfőn este nyolc óráig várakozniok 
kell, de hétfőn délután már csak elvétve fog 
egy-*ffy  szavazó jelentkezni. Az urnáknak 
ez a példátlanul nagyarányú megrohanása, 

A Rassay-párt 
diadalmas előretörése

r A Nemzeti Szabadelvű Párt, t 
zászlaját Rassay Károly háromnegyed évvel 
ezelőtt bontotta ki, a polgárság tízezreit 
állította csatasorba a kormányzati rendszer 
elten.

A vasárnapi nap folyamán minden ön
érzetes ellenzéki polgár ■ Nemzeti Sza
badelvű Párt listájára adta le szava

zatát
Minden önérzetes fővárosi polgár lelkében 
fölelevenedtek azok a küzdelmek, amelye
ket Rassay Károly harcolt végig az elmúlt 
tiz esztendő alatt sokszor életének is a koc-

amelynek i kára vetésével. A Nemzeti Szabadelvű Párt 
yed évvel mint uj erős városházi alakulat vonul be

n törvényhatósági bizottság közgyűlési ter
mébe. Eziránt nem lehet kétség. Az elmúlt 
félesztendő alatt Óbudától Kőbányáig a vá
lasztópolgárok tízezrei tettek hitet Rassay 
Károly politikája mellett.

Ez a hit és birodalom nyilatkozott meg 
a vasárnapi választás hangulatában 1*.  
Mindenütt Rassay Károly nevét emle

getik a szavazópolgárok
és mindenki bizonyosra veszi a Nemzeti 
Szabadelvű Párt diadalmas előretörését.

Arra a megrohanásra, amit a választó
közönség az urnák ellen intézett a déli órák
ban, jellemző adat, hogy

Albrecht főherceg és Sipőcz Jenő pol
gármester Is hosszabb ideig voltak kény

telenek várakozni, 
amíg bejuthatlak a szavazatszedő küldöttség 
helyiségébe. Albrecht főherceg a VIII. ke

ami különösen vasárnap délután volt ta
pasztalható, a pártok felfokozott választási 
agitációján kívül a rendkívül súlyos gazda
sági viszonyokban találja magyarázatát. Ma 
már mindenki tudja, hogy a politika ke
nyérkérdés.

Mint érdekes jelenséget tehet megállapí
tani, hogy a vasárnapi nap folyamán

Inkább a pesti oldalon érte el a szava
zók száma a rekordot.

Amíg a Várban és a II. kerületben átlagban 
hatvan százalék a leszavazottaknak a száma. 
az V. kerületben ez az arányszám a hetven 
százalékot is meghaladta. Á VII. kerület
ben is megközelíti az arányszám a hetven 
százalékot. Kőbányán hetvenöt százalék 
körül mozog a leszavazottaknak a száma. 
Kőbányán, az egyik szavazatszedő küldött
ségben előfordult, hogy a választók olyan 
nagy tömegben nyomultak be a szavazó
helyiségbe, hogy a szavazást egy időre fel 
kellett függeszteni. Végleges kimutatást a 
leszavazottakról nem tettek közzé, de a pár
tok részéről kapott egyértelmű információk 
alapján megállapíthattuk, hogy

Rudapcsten vasárnap kétszázezer ember 
adta te szavazatát.

Példátlanul nagy szám ez.

n ttaríesíwJ áfássá
az ünnepek ntAn Ih mé? *u|< ál 2 emls. 

kezt-bBen az ajándékozóra.

PEftTM tejBBSÜ 
aok bónaoon át Örrtmet éa élvezetet 
nyújtanak, ezért mint ajándéktáriwak különösen kedveitek. *

a leghosszabb élettartamunk

Riadalom Kőbányán
a választás felfüggesztése miatt

A
amelynek a körzete a legnagyobb, 
órákban rövid időre kénytelen vo

Pongrácz-uti szavazatszedő küldöttség,
• ’ .......................déli

■,m rövid időre kénytelen volt felfüg
geszteni a szavazást. Az Üllöi-uttól egészen 
a Pongrác-utig, valamennyi választó egy 
.szavazókörzethez tartozik és igy érthető, 
hogy a déli órákban, amikor városszerte 
mindenütt a legnagyobb volt a tolongás a 
szavazóurnák körül, olyan tömeg lepte el a 
szavazóhelyiséget, hogy a szavazást foly
tatni nem lehetett. A tömeg ugyanis meg-

Albrecht főherceg és Sipőcz polgármester 
órahosszat várakoztak, amíg leszavazhattak

unta a várakozást az utcán és benyomult 4 
szavazóhelyiségbe. Az elnök attól tartott, 
hogy a rend teljesen felborul, és ezért 
rendőri segítséget vett igénybe. A tömeget 
rendőrök tuszkolták ki a helyiségből. Pár 
porc múlva mindenkit sorbaállítottak és a 
szavazás továbbfolyt. Közben riadalom tá
madt, mert az az álhir terjedt el, hogy sza
bálytalanságok történtek, amelyek miatt 
félbe kellett szakítani a szavazást.

rületben szavazott, a Szentkirályi-utcában. 
Közel egy ó'ra hosszat volt kénytelen vára
kozni, mert a Szentkirályi-utcai szavazat
szedő küldöttség előtt hosszú, tömött sorban 
állottak a szavazni akarók. Ugyanez az 
esete volt Sipőcz Jenő polgármesternek is, 
aki a szavazópolgárok közé vegyülve, tü« 
rétemmel várt, amíg sorra került.

Ma mindenki szavazzon le 
a Nemzeti Szabadelvű Pártra!

A fővárosi törvény értelmében szavaznia 
kell minden polgárnak, aki a választói név
jegyzékben szerepel. Azt, aki a szavazásban 
nem vesz részt, a kerületi elöljáró 100 pen
gőig terjedhető pénzbüntetéssel sújtja. 
Mindenkinek meg kell tehát ma jelennie a 
lakásához tortozó szavazatszedő küldöttség 
•lőtt, hogy ott a Nemzeti Szabadelvű Párt
nak, Rassay h’árolynak a listájára leadja 
szavazatát. Még abban az esetben is meg 
kell ezt tenni, ha a posta nem kézbesítette 
ki a szavazóigazolmínyt. A küldöttség! el
nök, ha a szavazásra jelentkező személy
azonosságát igazolja, szavazás céljából át
nyújtja a borítékot és a két szavazólapot. 
Igazo'ásul bármilyen okmányt elfogadnak, 
•őt útlevelet, vagy bejelentő lapot is. Aki 
• Nemzeti Szabadelvű Pártnak átadta aján
lási szelvényeit és vasárnap még nem sza
vazott te. az a mai napon feltétlenül adja le 
szavazatát, nehogy megbüntessék. De az is 
minden fenntartás nélkül lendhatja titkos 
szavazatát a Nemzeti Szabadelvű Pártra, 
•ki annakidején akár rábeszélés, akár meg

félemlítés miatt más pártnak adta át az 
ajánlási" szelvényt. Ma este legkésőbb nyolc 
óráig minden ellenzéki polgár szavazzon le 
Rassay Károly listájára.

Hogyan kell szavaznil
A szavazás titkosan történik. At elnök 

átadja a kézjegyével és az ábécének ugyan
azzal a betűjével ellátott borítékot és a kél 
szavazólapot. A szavazó félrevonul a terem 
elkülönített helyére és ott keresztet rajzol 
a Nemzeti Szabadelvű Párt kockájába. A 
II. kerületben, a Vízivárosban a 2, a 111. 
óbudai kerületben a 3, az V. kerületben, a 
Lipótvárosban az 5, a VI. kerületben, a 
Terézvárosban az B, a VII. kerületben, az 
Erzsébetvárosban a 3, a VIII. kerületben, a 
Józsefvárosban az 5, a IX. kerületben, a 
Ferencvárosban a 2, a X. kerületben, Kőbá
nyán a 3, a XI. kerületben, a lágymányosi 
kerületben a 6, a XII. kerületben, a Hegy
vidéken a 6 kockába kell (enni a keresztet. 
Ellenzéki polgár teljesítsd kötelességeden

három vezetőjét
Kovnó, december 21.

Hivatalos szovjetorosz jelentés szerint a 
központi végrehajtóbizottság elnöksége el
határozta, hogy a Legfelsőbb Gazdasági Ta
nács...eddigi bárom elnökhelyettesét,

Tomszkit, Oztnszkit és Dogadovot meg-

Maradandó értékű

ahordozható villamo

fosztja állásától.
A három megrendszabályozott kommunista 
Rykovnak, az ugyancsak áliástvesztett volt 
végrehajtóbizottsági elnöknek legszűkebb 
környezetéhez tartozott és ennek bukása 
után az ő helyzetük is tűrhetetlenné vált.

ajánden
HóM es Dumicsizmák
rendkívül o’csó Árban. VllAgmérkás gabarden hócipő bársony gallérral 

5.50 Wellington gummlcaizma P 16.-

Sisgár-nál

sinw
varrógép
Praciziea munha fts eusmsrt logiann minCsfig

Részletfizetésre is! * Kényelmes havi részletek
Díjmentes bemutatás saját otthonában

Singer Varrógép Részvénytársaság
Fiókok mindenütt

Órát, ékszert
. ....... 1 I

vásároljunk

TÓTHJÓZSEF^
IV.. VÁCI-UTCA 49.

Feltalálója a Tóth-féle szabadalmazott asztali óráknak

A Fővárosi Operettszinház!
uj szenzációja:

A nőtlen ü? r-r

Márkus Alfréd «a Vadnay Láazló uj operettje 
minden este 8 órakor mindkét karácsonyi ünnepen délután I 1 4 ómkor 

Főszereplők: Titkos Ilona. Fe’ea Teri, KUkénv Ilona, RAtkay, iíahos, 
Dolly, Sarknál, Radó, Pártos, Hor.l

Jegyek a Fővárosi Operettszinház pénztáránál és az összes jegylrodákhan. **

MAGYAR PERZSASZUNYEGET
HORVÁTH MIKSA SZÖNYEGIPAR Teleién Aut. Soí-AS és ucca
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megkezdte
a .Vizsgálatot a szociáldemokraták 
állítólagos csen kapcsolatai ugy eben

KIVÉTELES MINŐSÉGŰ AGHIRÜ FAJBORAI:

' Bethlen István gróf miniszterelnök tud
valevőleg a Ház pénteki ülésén bejelentette, 
hogy utasítást adott az ügyészségnek arra 
vonatkozólag, hogy a Magyarság által nyil
vánosságra hozott és a magyarországi szo
ciáldemokrata pártnak a cseh szocialista 
párttal folytatott állítólagos levelezésében 
világosságot derítsen és

megbízta az Ügyészséget, hogy Indítsa 
meg a vizsgálatot.

Amint éresülünk,
a budapesti főügyészség vezetője, Ba
róthy Pál dn. főügyész meg is kapta erre 
vonatkozólag a miniszterelnök utasítá
sát és pénteken délután kihallgatáson 
jelent meg Zsitvay Tibor igazságügy

miniszternél,
akinek előterjesztést tett a vizsgálat megin
dítására vonatkozólag.

Szombaton délelőtt Baróthy Pál dr., a 
budapesti ügyészség vezetője, ismét másfél 
óráig tartó kihallgatáson volt az igazság- 
Igyminiszternél és — értesülésünk szerint 
— ez alkalommal

döntés Is történt a nyomozás Irányára 
vonatkozólag.

A vizsgálat tárgyát tudniillik az képezi. 

Szabálytalanságokat 
állapított meg 

a népjóléti utalványozások ügyében 
a legfőbb állami számvevőszék

Zawadovszky Alfréd a számvevőszék elnöke 
nyilatkozik a Hétfői Naplónak a vizsgálatról 

’ munkatársának;
— A népjóléti minisztériumban

A kormánynak komoly gondot okoz a nép
jóléti minisztérium utalványozásai ügyében 
megindított vizsgálat Ernszt Sándor népjóléti 
miniszter betegen fekszik lakásán, az ünnepek 
után pedig, egészségének teljes helyreállítása 
céljából három hétre valamelyik adriai üdülő
helyre utazik. Ernszt Sándornak semmi haj
landósága nincs arra.

hogy betegsége után újból átvegye ■ nép
jóléti minisztérium vezetését, 

bár formálisan nem is mondott le tárcájáról.
Politikai államtitkára sincs a minisztérium

nak most, ugy, hogy valóságban Pettkó Szandt- 
ner Aladár helyettes államtitkár, — aki az el
nöki ügyosztály élén áll, — vezeti egyszersmind
• z egész népjóléti minisztériumot.

Vargha Imre pénzügyminiszteri államtitkár
nak Is van bizonyos szerepe most a népjóléti 
minisztériumban, pénzügypolitikai szempont
ból.

Nem felel meg a valóságnak az az elterjedt 
hir, mintha Vargha Imre már el is foglalta 
volna Dréhr Imre volt államtitkár hivatalos 
helyiségeit.

Vargha Imre szombaton délelőtt bent dol
gozott a népjóléti minisztériumban 

és miután a volt államtitkár hivatalos helyisé
gei most gazdátlanok, természetes, hogy ott vé
gezte munkáját.

A vizsgálat során szükség lesz Dréhr Imre 
volt államtitkárnak személyes jelenlétére is. 
Dréhr Imre beteg feleségével most Tuniszban 
tartózkodik, de — mint értesülünk, —

e hét végén hazaérkezik s azután rendel
kezésére áll a számszék vizsgálóbizott

ságának.
A vizsgálatra vonatkozólag
Zawadovszky Alfréd, a legfőbb számvevő

szék elnöke,
• következőket mondotta a Hétfői Napló

Jöjjön kacagni
ünnepek alatt

a Palace és Orion moziba!
2 nagy vígjáték 1 műsorban!

1. A szőke kísértet
2. Az aranyboka

hogy vájjon a Magyarságban közölt levelek 
valódiak-e, mert hiszen tudvalevőleg ugy 
Soukup, a csehszlovák szenátus alelnöke, 
mint a magyarországi szociáldemokrata 
párt vezetői is határozottan azt állítják, 
hogy ezek a levelek hamisítványok, sőt 
cseh híradás szerint, a Prágai Magyar Hír
lapnál történt házkutatás során olyan ada
tokra bukkantak volna, amelynek alapján 
ott két férfit és egy asszonyt, — akinek ne
veit a vizsgálat érdekében titokban tartják 
— letartóztattak volna.

A Hétfői Napló értesülése szerint 
az ügyészség a társadalmi rend hatá
lyosabb védelméről szóló törvény alap
ján vezeti a nyomozást és mindenesetre 
elsősorban ki fogja hallgatni azokat a 
magyar alattvalókat, akik a levélváltás 
során akár mint a levél írói, akár mint 

abban megnevezettek szerepelnek.
Ezek a kihallgatások minden valós2inüség 

szerint
már e héten megkezdődnek

és csak azután dönt az ügyészség afelett, 
hogy vájjon a megejtendő nyomozás alap
ján lesz-e elég alapos indoka arra, hogy 

.a levélírók ellen, vagy esetleg a hamisítók 
l'7/en a bűnvádi eljárást megindítsa.

két vizsgálat folyik
és nz egyik teljesen független a másiktól. Az 
elsőt inár néhány héttel ezelőtt maga a legfőbb 
állami számvevőszék rendelte el, mert ha; vala
melyik minisztériumban a száinszéki ellenőr
zés során bizonyos olyan adatok merülnek fel. 
amelyek szabályellenesnek látszanak és annak 
magyarázata vagy indokolása bennünket külö
nösen érdekel, akkor az erre vonatkozó aktá
kat átkéijük az illető minisztériumtól, sőt eset
leg a helyszínére is kiküldjük tisztviselőnket.

— Mi, a legfőbb állami számvevőszék 
megköveteljük és végrehajtjuk minden al
kalommal a törvényes rendelkezések betar

tását,
mert mire a zárszámadás törvényhozás elé ke
rül, minden számadásnak rendben kell lenni.

— A népjóléti minisztériumnál
bizonyos szabálytalanságot észleltünk

és azért ezeket vizsgálat tárgyává tettük.
— Amikor a miniszterelnök ur felkérte n 

független legfőbb számvevőszéket, hogy ezeket 
a dolgokat tegye vizsgálat tárgyává,

részünkről már folyamatban volt bizonyos 
Irányban a vizsgálat.

Ettől függetlenül rendelte el azonban a minisz
terelnök ur a másik vizsgálatot, amelyre vo
natkozólag

határozottan kifejezte azt az óhajtását, 
hogy ne bázlvlzsgálat legyen, hanem a mi
nisztériumtól független vizsgálóbizottság 

végezze azt.
Ezért utasította Vargha Imre pénzügyminiszteri 
államtitkárt arra, hogyha valnmi olyant talá- 
lünk a vizsgálat folyamán, ami a pénzügyi ál
lamtitkár hatáskörébe tartozik, azt közöljük

sAMA MRALYtt

EDE 5 FURMINT
BADACSONYI KE
DEBRÓ1 HÁRSLEVELŰ
AUVERGNAS GR15

Étteremben. U
JETBEN.

NEMES KADARKA
CSOPAKI
TOKAJI ASZUBOROK

BUDAPESTEN ES A VIDÉKEN Ml
, KÁVÉHÁZDAN.FÜSZÍKÉS

vele azonnal, hogy ő azután a további intéz
kedéseket megtehesse.

— A számvevőszék arra törekszik, hogy a 
törvényesség, amennyiben nz megzavartatott 
volna, visszaállíttassák. Fegyelmi jogom 
azonban nekem nincs a miniszteri tisztviselők
kel szemben és ezért van most két irányban 
vizsgálat amely azután alapja lesz a további 
intézkedéseknek.

Az n körülmény, hogy a miniszterelnök 
rendelte el a fegyelmi vizsgálatot, abból 
következik, hogy a népjóléti miniszter 

beteg és igy nem Intézkedhetik.
— A megindított vizsgálatokról jelentést még 

nem tettünk, mert azok
a legjobb esetben egy-két hét múlva fog

nak befejeződni.
— Hétfőtől kezdve a minisztériumban folyik 

a vizsgálat Segner Pál címzetes alelnök vezeté
sével, ki átvizsgálja a minisztérium egész pénz
ügyi kezelését és

külön megvizsgálja azokat az adatokat, 
amelyeket Fábián Bélé hozott fel.

Ha vannak olyan dolgok, amelyeket reparálni 
kell, n törvény értelmében n miniszterhez for
dulunk írásban és ha nem kapunk teljesen 
kielégítő választ, a minisztertanács elé terjeszt
jük észrevételeinket és ha ott se kapunk kielé
gítő felvilágosítást.

magához a törvényhozáshoz fordulunk.
— A közvélemény teljesen nyugodt lehel, 
mert a számvevőszék a törvény értelmé
ben teljesen független a kormánytól, a 

, .vizsgálat a legnagyobb. .tárgyllggnasággal 
folyik, sem politikai, sem más szempont 

nem befolyásolhatják.
Teljesen ugy járunk el, mint a bíróság. De ki
jelenthetem. hogy visszaéléseket eddig nem 
konstatáltunk, de természetesen nem tudhat
juk, hova fejlődik a vizsgálat.

— Az, hogv bizonyos autópenzeket számoltak 
el olt, ahol nincs is autó, annak eredménye 
csak az, hogy át kell számoltatni ezt a tételt, 
ahová való.

Ha a központi autóköltségekef máshol szá
molták el, visszaszámolta! juk a központ 

terhére
és ha ott tulkiadást idéz elő, akkor zárszáma
dási indokolást kívánunk és a törvényhozás jó
váhagyását kérjük, ugv, amint azt minden más 
tulkiadásnál is meg kell tenni. Ez azonban nem 
jelenti azt, mintha a miniszter részéről sza
bálytalanság történt volna mert az ilyen téte
lek majdnem minden minisztériumban előfor
dulnak. Ezeket zárszámadásiing indokoljuk és 
utólag kapják meg a törvényhozási jóváha
gyást.

A legfőbb állami számvevőszék elnökének ez 
n nyilatkozata mindenesetre azt bizonyítja,

hogy a legfőbb állami számvevőszék már 
a havi utalvány jegyzékben talált olyan té
teleket, amelyek alapján bázlvlzsgálat ke
retében felvilágosítást kéri a népjóléti mi

nisztériumtól
és most mindenesetre teljesen tisztázódik mnjd 
a népjóléti minisztérium egész pénzügyi ad
minisztrációja, annak a vizsgálatnak a nyo
mán. nmeivel a miniszterelnök utasítására a

Vállait MtelozettségeinK arra kflny- 
szoritenek, hogy kfiSZPfinzfirt, 
minden elfogadható áron 

árusítsunk.

Óriási válaszifiK: 
Perzsaszinyegek, 

antik bútorok, 
nemes vitrintárgyak, 

japán bronzok 
és satsumák

ANTIKART RT.
(lg.: Sternberg Z. J.)

VIU Dob es Kazinczy ucca sarkán
Telelőn : J. 403 - tS és 423-59

Ozlelheiviságonk több
éül szerződéssel átadó 

számvevőszék teljesít.
Egyébként jól értesült helyről nyert infor

mációnk szerint.
a népjóléti miniszteri tárcának legkomo
lyabb jelöltje Preszly Elemér, Pest várme

gye főispánja,
akinek érdeméül tudják be, hogy a vármegyé
ben mindig a legerélyesebben lépett fel min
den hivatali túlkapással és visszaéléssel szem*  
ben.

Baleset a reklám
karácsonyfa miatt

Steinltz Gábor Lipót-köruti papirkereskedő 
kibérelte az üzlete elölt álló két fát a főváros
tól és azokból

színes villanykörtékkel valóságos kará
csonyfát varázsolt elő.

.4 fák ágaira a fórumon szereplő politikusok 
karrikaturáit aggatta. Az ötletes reklámot 
sokan szemlélték, természetesen közöttük igen 
sok gyerek. Tizenkét órára járt az Idő, amikor 
hirtelen sikoltás vegyült az utca lármájába és 

a papirkereskedés előtt egy véres, daléit 
gyermek testet emeltek fel a földről.

Az történt ugyanis, hogy a kilencéves kis 
Szalay Dezső, egy, a Visegrádi-utcában lakó 
mérnök kisfia befurakodott a karácsonyfákat 
körülvevő tömegbe és ott szerencsétlenül járt. 
Amint ugyanis mind előbbre igyekezett az 

elcsúszott
és oly szerencsétlenül esett, hogy fejét bele
verte az egyik utcai szegélykőbe.

A vérző gyerek láttán óriási riadalom tá
madt, hatalmas tömeg seregien össze a szeren
csétlenség helyén, de mielőtt még a mentőket 
értesíthették volna,

A vérző fejű gyermeket hirtelen ölbekapta 
egy arrajáró katonatiszt és beslctctt vele 

n mentők szomszédos székházába.
Itt megvizsgálták a gyermeket és hamarosan 
megállapították, hogy szerencsére komolyabb 
baja nem történt — az ijedtségen kivül.

Nem hangzatos

KIÁRUSÍTÁS
céljára összevásárolt és a közönséget meg
tévesztő kétes értékű áruk „olcsó*1 eladását 
hirdetjük, hanem csakis a közismert

minőségű fehérnemű és divatcikkeket hozzuk 
forgalomba hatalmas árukészletünk csökkenti ae 
céljából, az alanti karácsonyi árakon:
Pyjama-öltönyök ............................18.— pengő
Házikabátok selyem zsinórzatlal . 3A.— „
Selyem sálak.......................................10.— „
Divatnyakkendők ...................................4.— „
Selyem poplcningek, egyes darabok IS.— n 
Selyem poplen ingmnradék egy ingre 10.— 
Eredeti angol pulloverek . . . 20.— „
Francia batiszt-zsebkendők ... 1-58 „
Későbbi esetleges munkatorlódás elkerülése cél
jából mielőbbi szives megrendelését kérem*

Karácsonyig minden cikkhez ízléses ajándék
doboz, a nyakkendőkhöz

INGYEN
a sznb. „Compresszor” nyakkendő-vasaló.

KÁROLY-KÖRUT A 
KOSSUTH LAJOS-U. O

Saját érdekében kérem 
a délelőtti órákban szives 

látogatását
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izgalmas életmentés a Dunán
fi margitniűréi a Dunába ugrott egv ismeretien fiatal

ember*.  wironodott az éiottnentOKkel és atmarUtt a vízben
Vasárnap délelőtt 10 őrá tájban egy 25 év 

körüli fiatalember a Margitliidról a Dunába 
vetette magát. Az öngyilkossági kísérlet a 
hid budai oldalán az első két hidláb között 
történt. Az életunt fiatalember a hídon járó
kelő közönség szemeláttára zuhant bele a 
jeges vízbe és pár pillanat múlva feje elő
bukkant a vízből. Az Adréma motoros 
mentőcsónak két rendőrrel azonnal elindult 
a sziget sarkáról, hogy segítségére legyen a 
fuldokló fiatalembernek. A hídról

Izgatott tömeg ügyelte a mentési mun
kálatokat.

'A csónak már megközelítette az életuntat, 
akinek feje hol felbukkant, hol újból le
merült a vízbe. A hídról pontosan lehetett 
látni nz izgalmas jelenetet. Az egyik rendőr 
kinyújtotta a csáklyát és rákiáltott az élet
untra:

— Fogja meg, kapaszkodjon belé!

Az elkeseredett életunt azonban
ellökte a feléje nyújtott mentőcsáklyát 

és azt kiáltotta:
— Hagyjanak!
A motoros csónak rendőrei tovább kutat

tak az elszánt életunt után, de azután
elmerült

és nem tudták többé megtalálni. Fel sem 
bukkant többé.

A rendőrség erélyes nyomozást indított a 
dunai öngyilkos kilétének megállapítására, 
azonban vasárnap folyamán a nyomozás 
nem vezetett eredményre. A rendőrség fel
hívja az eset szemtanúit, hogy 

jelentkezzenek a főkapitányságon 
és adjanak közelebbi felvilágosítást az ön
gyilkos fiatalemberről, hogy ezen az alapon 
lehessen megállapítani a kilétét.

Fodor Antal házfelügyelő
szerkesztő negyvenezer 

pengős feljelentése
Amig Fodor a fogházban ült, ismeretlen tettesek elvitték 

a szerkesztőség „roppant értékes**  felszerelését

Háromszoros vám helyett csak 
a rendes vámtételeket rólJúk 

ki a cseh árukra
A cseh vámháboru ügyében — mint be

avatott helyről értesülünk, — semmiféle 
közeledés nincs egyelőre a két kormány 
között.

A magyar kormány tudvalevőleg vasár
nap reggelre bizonyos rendelkezéseket lép
tetett életbe egyes cikkek behozatala tekin
tetében.

azonban még most Is azon a konclliáns 
állásponton van, hogy nem veszi Igény
be az 1924. évi vámtörvény azon ren
delkezéseit, amely szerint kereskedelmi 
egyezmény hiányában háromszoros 

vámtételeket léptethetne életbe, 
hanem a behozható cseh árukkal szembeni 
csupán a normális vámtarifát alkalmazzuk. 
A cseh kormány a vámháboru életbelépte
tése alkalmából, a külföldi sajtóban azt a 
hirt terjesztette, mintha a szerződés meg
szűnését elsősorban a magyar kormány 
magatartása okozta volna.

Ezzel szemben meg kell állapítanunk, 
hogy a magyar kormány már december 
0-én konkrét javaslatokat tett a cseh kor
mánynak a szerződés meghosszabbítására, 
illetőleg az átmeneti idő áthidalására vo
natkozólag.

A cseh kormány azonban a magyar kor
mánynak ezt az ajánlatát válaszra sem mél
tatta és igy a vámháboru bekövetkezéséért

Egész évre hangulatot, derűt, 
művészetet varózso’hat otthonába, La
karácsonyra

J!ISfflASTERsUOICE
csodagépet és lemezt vásárol.

Gépeinken előedott müvé-zi számok 
a valóság teljes illúzióját kenik.

mar uaui 19 kra!M6,e,
részletfizetésre is kaphatók a

The Gramophone Comp. un.
magyarországi képviselőségénél

Budapeat, IV., KrfstOff-tOr a
I és minden óbb szaküzletben

Kérjen Árjegyzéket

elsősorban a cseh kormány felelős. A ma*  
gyár kormány ennek dacára sem alkal*  
marta és alkalmazza az úgynevezett hari*  
vámokat, hanem a cseh árukra is csupán a 
rendes autonóm vámtarifa tételeit rój. 
juk ki.

Különös feljelentés ügyében indult meg 
vasárnap délelőtt a főkapitányságon a nyo
mozás. Fodor Antal volt házfelügyelő, az 
„Emberi Jogok Ligája" és a „Revíziós 
Nunkáshirlap" megalapítója tette a följe
lentést. akit hónapokkal ezelőtt különböző 
kaucióügyek miatt letartóztatott a rendőr
ség.

l'odor Antal a napodban került szabad
lábra

és els’ dolga az volt, hogy a Wekerle Sán
dor utca 2-1. szám alatt lévő szerkesztőségi 
helyiséget felkeresse.

Ezt a négy szobából álló helyiséget an
nakidején Szenes László főbérlőtől bérelte 
ki Fodor Antal és a fogházból való vissza
térése után szerkesztőségéből semmit sem 
talált. A házfelügyelő azt a felvilágosítást 
adta, hogy Szenesék időközben elköltöz
tek mindazokat a tárgyakat, .újságokat, 
kéziratpapirukat

a munkatársak vitték el

a kiköltözés előtt.
E tényállás tisztázása után Fodor Antal 

a főkapitányságra sietett és bűnvádi följe
lentést tett ismeretlen személyek ellen, akik 
az ő roppant értékes szerkesztőségi iromá
nyait az ajtók felfeszitése után elvitték 
Fodor Antal panaszában

negyvenezer pengőben jelölte meg azt 
a kárösszeget, amelyet Ily módon szen

vedett.
Vasárnap délelőtt detektivek mentek ki 

a Wekerle Sándor-utcai házba és ott a ház
mestertől azt a felvilágosítást kapták, hogy 
a „Revíziós Munkáshirlap" szerkesztőségé 
ben

mindössze régi újságok, kézlratpaplrok 
voltak, amelyeknek látszólag semmi 

értékük nem volt.
A rendőrség mindenesetre tovább foly

tatja a .nyomozási, annak megállapítására, 
kik vitték el Fodor .Antal szerkesztőségi fel
szerelését.

Maécfozift Budapestre lükéről 
a miniszterelnök

Nagykanizsa, december 21.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Gróf Bethlen István miniszter
elnök, aki tudvalévőén néhány nap óta 
inkei birtokán tartózkodik

vasárnap délelőtt autóján Nagykani
zsára hajtatott,

hogy hosszabb látogatást tegyen a Nagy
kanizsai piaristák gimnáziumában. A rend
kívül jókedvű, derűs hangulatban levő mi
niszterelnök több órát töltött Nagykanizsán 
és ottartózkodása során fogadta a Hétfői 
Napló munkatársát, akinek elmondotta, 
hogy

bécsi utazásának Időpontját még nem

határozta meg pontosan.
Inkei birtokán a gazdaság felgyülemlett 
ügyeit intézi el és erőt merít ahhoz, hogy 
külföldi nagyjelentőségű politikai tárgyald*  
sait kellő fizikai kondícióban tudja lebo*  
nyolitani.

Bethlen Tstván gróf a késő délutáni órák*  
bán autóján

visszament Inkére,
ahonnan minden yalószinüség szerint 

a hétfői nap folyamán érkezik vImza 
Budapestre

és rövid szabadsága után újra átveszi a mi*  
niszterelnökseg vezetését.

A végkielégítés kifizetése után is 
köteles az apa gyermeke 
eltartásáról gondoskodni

Hamis csekkel, hamis néven 
tízezer pengő értékű árut csalt ki 

egy szélhámos
Üzletet nyitott a Rombach-utcában, hogy végrehajthassa a csalást

Még 1923-ban befejeződött nz a gyermektar
tási per, nmeivel egy budapesti gyógyszerész 
ellen egy varrónő inditott azon nz alapon, hogy 
törvénytelen kislányának a gyógyszerész az 
apja, k bíróság nz ügy Ictárgyalása után nrrn 
kötelezte n gyógyszer'szt, hogy 300.000 korona 
gyermektartási dijat fizessen.

Három évvel késöblen nz nnya felkereste a 
gyógyszerészt és pr»a vnló hivatkozással, hogy 
önállósítani kívánja magát. egyezséget ajánlott. 
Hosszas alkudozások után végre megegyeztek 
abban, hogy n gyógyszerész

kifizet 11 millió koronát, azonfelül vásárol 
a gyermek anyjának egy varrógépet 

és mindezek ellenében nz anya a kiskorú névé
in n kijelenti, hogy a fizetett összeggel a gyer
mek tarlásdija teljes kiegyenlítést nyert. Ezt az 
egyezséget a főváros árvaszéke is jóváhagyta 
is igy at jogerőre emelkedett.

ML — _ ó éa olcsó részletre
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Három évvel az egyezség megkötése után kel
lemetlen meglepetés érte n gyógyszerészt. Kéz
hez kapta az anya ujabb keresetét, amelyben 
előadja, hogy nz. egyezség alapján kézhezvett 
Összeg elfogyott.

a gyermeket saját erejéből eltartani nem 
tudja

és hivatkozott arra is, hogy a fizetett ősszeg 
tulajdonképp! n igen kevés volt, mert csak há
rom évi tarlás'dijnnk felelt meg. Kérte a bíró
ságot, hogy ezen az alapor kötelezze a gyógy- 
azerészt arra, hogy ujabb tartásdijat fizessen.

A gyógyszerész a kereset elutasítását kérte 
Arra hivatkozott, hogy

a törvényes szabályoknak megfelelően és 
jogerősen egyezséget létesített, 

amelynek alapján minden kötelezettsége alól 
megszabadult. Lehetetlenség, hogy most újból 
tartásdijat fizessen. A legnagyobb bizonytalan
ságra vezetne, ha a hatóságok által jóváha
gyott egyezség után még mindig lehetne a régi 
követeléssel fellépni.

A budapesti központi járásbíróság, majd a 
budapesti törvényszék ennek az érvelésnek 
helyt adtak és a keresetet elutasították.

FcIülvizsgálntI kérelem folytán most foglal 
kozott az üggyel a Kúria Wcsztermayer-taná- 
csa. A Kúria az alsóbiróságok döntését meg 
változtatta és

■ gyógyszerészt havi 30 P tartásdíj meg
fizetésére kötelezte.

Az Ítélet Indokolása szerint a természetes apá
nak kötelessége a gyermek eltartásáról gondos
kodni. Ezt a kötelezettséget megválthatja ugyan 
a gyámhatóság jóváhagyása mellett, azonban 
a végkielégítés folyósítása még nem menti fel 
attól, hogy abban nz esetben, ha a végkielégí
tésül fizetett összeg mégis elégtelennek bizo
nyul.

a gyermek tartásáról továbbra la 5 gon
doskodjék.

Elvégre valaki kell, hogy a törvénytelen gyér 
meket eltartsa. Noha a gyógyszerész megfizette 
az cgyezséglhg megállapított összegeket, a to
vábbi tartástól mégsem szabadult meg és en- 

inek Összegét a Kúria a felek vagyoni viszo- 
I nyálra való tekintettel havi 30 pengőben álla- 
I pilotla meg.

A Ronábach-utca 8. számú ház egyik üzlet
helyisége fölé néhány nappal ezelőtt nagy '■ 
láblát lettek ki.

„Adler Imre textilnagykereskedő" 
nyitotta meg uj üzletét.

Három nap múlva azonban eltűnt az u] 
tulajdonos és vele együtt nyomtalanul eltűnt 
minden áruja. A három nap leforgása alatt 
ugyanis olyan bonyolult események történtek 
a cégalapítás hátterében, hogy az üzletet sür
gősen abba kellett hagyni a rendőri beavatko
zás folytán.

Az történt ugyanis, hogy december 10-én 
megjelent a MOKTAR Bécsi-utca 4. szám alatt 
lévő pénztáránál

Hanwald Béla 20 éves Iparművész nö
vendék,

nki a Rózsa-utca 44. számú házban lakott és 
csekkszámlát nyittatott. Huszonöt csekklapot 
adtak át neki, a 260.801—260.825-ig számozott 
caekklapokat A csekkszámlára Hunmaid Béla 
semmit sem fizetett be, mert amikor a pénz
tálhoz küldték, hogy fizessen be néhány pen
gőt, ezt ügyesen elmulasztotta.

Kép nap múlva azonban már
megjelent a MOKTAR pénztárában a Sop
roni Selyemipar Rt. tisztviselője és 3347 

pengőről szóló csekket adott át 
beváltás végett

A csekken csekktulajdonosként Adler Imre

cég-

cég-

Rombach-ulcai textilnngvkereskcdő szerepelt 
kibocsátóként. A MOKTÁR-níd megállapítot
ták, hogy a benyújtott 261.801-es számú csek
ket Humvald Béla iparművészeti növendéknek 
adták át néhány nappal ezelőtt. Nyilvánvalóvá 
lett, hogy

csalásról van szó
A Soproni Selyemipar Rt. azt a fel világosi tást 
adta, hogy Adler Imre, ez a fiatal húsz év kö*  
rüli kereskedő

23 vég krepd csínt 
vásárolt 3347 pengőért és ennek ellenében állU 
tóttá ki a MOKTÁR-hoz szóló csekket.

Amikor a rendőrség a feljelentés alapján 
megindilotta a nyomozást és delektiveket kül
dött ki a Rombach-utcal üzletbe,

Adler Imre már nyomtalanul eltűnt a 23 
vég krepdcslnncl együtt, azonkívül körül

belül kétszáz vég kékfestő áruval is, 
amelyet hasonló módon szerzett meg ét 
amelynek értéke körülbelül hatezer pengőre 
rúg.

A fantasztikus csalási elkövető Adler Itnré 
alias Hunmaid Bélát, akinek minden valószí
nűség szerint egészen más az igazi neve, most 

rádió utján körözteti a főkapitányság, 
mert bizonyosnak látszik, hogy a kékfestő és 
krepdesin árun kiviil még «ok más árut rt>alt 
ki a csekk-szélhámosság utján.

Még 8/-ü éí KSH A <%-"A> I. ole.Ahb.w rA.Arolh.t karAc. n. I én nW.i
a B | ajándékokat az ország legnnayobb ékszeráruházában.
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l 98 éves cégem a karácsonyi vásár tartama alatt
j a férfi és női

Löchímann cipőket
mélyen leszállított Arakon Árusítja

| MARSCHALL

Raktáram túlzsúfoltsága matt: 
aooo aranvorat . 55 - P-töi 
5500 arany ham 16.50 p töl 
1500 oriiiiansgyorot 45- piöi 
1200 oar kriiiiánsüiooö' bo- piöi

Tájékoztató Araim:
4.50 Möl
5.- Möl
3.50 Möl
6.50 MN
3.50 Möl

5“° ■
cizb.ií i ezüst' pudértiobbz.
Cizellált ezüst cortiza . . r-,.,
cit. ezüst oncvujio iont. mid. í.ío pmi

RevAwArlAel Áron alul!
mirMs Scmnntiuiiv. Hanga- is Bore-OríXai. miamim must űlsztargvekat legolcsöDDaa csen níum 

waínöai. nigwüMti uemugnzír ne:nui i
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Borzalmas kegyetlenséggel mofBite ggomnettt egy bastiaiis anya
Miskolc, december 20.

fA Hétfői Napló tudósítójától.) Vasárnap 
haj na bán

bestiális gyermckgyilkosság történt
Sajóvárkony községben. • A gyermekgyilkos
át után az anya felakasztotta magát, de 
munkából hazatérő vadházastársa még

Idejekorán levágta a kötélről.
Kováét Pelles Etel néhány hónappal ez

előtt Fodor Jápos sajóvárkonyi gyári mun
káshoz költözött. Magával vitte három esz
tendős kis leányát is. A vadházastársak fié- 
hány héten keresztül boldogan éltek, ké
sőbb azonban mindgyakrubban napirenden 
volt közöttük a veszekedés.

A családi viszálykodásnak féltékenység 
volt az oka —■ a nő féltette a férfit.

Vasárnapra virradó éjszaka Fodor János 
éjszakai munkára volt berendelve a gyárba. 
Ezt az alkalmat akarta felhasználni Kovács 
Pcflet Etel, hogy e’tegve láb alól vélt ve- 
télytársnőjét. Az esti órákban felkereste a 
másik asszonyt és meginvitálta jöjjön hozzá 

(szakára.
Az asszony azonban

nem hitt
Kovács Pelles Etel békés szándékában és 
visszautasította a meghívást. Ez mentette 
meg az életét. Mert Fodor János lakásában 

élésre köszörült konyhakéssel várt reá

„Nagy forgalom, kevés haszon“ 
a pesti boltokban 1930 karácsonyi vásárján

Vasárnap már a kora délelőtti órákban 
megélénkült a város. Az üzletek nyitva: itt 
a- karácsonyi vásári Eljött az ünnepelötti 
utolsó vasárnap és az utána következő kél 
nappal az a végső alkalom, hogy a keres
kedők megjavítsák sivárnak Ígérkező újévi 
mérlegüket

Járjuk az utcákat, mindenfelé kisebb- 
nagyobb csomagok a kezekben.

vásárolnak az emberek, 
megveszi, aki teheti, karácsonyi ajándékát, 
fogy a boltokban a kriszlkindli.

Akad minden üzletben vevő, sűrűn adják 
át egymásnak a kilincset nz emberek. De 
hiányzik ezekről az arcokról az ünnep előtti 
derű ... A vásárlók legtöbbje csak azért 
hagyja sovány fillérjeit a boltokban, mert 
nem akar ünneprontó lenni...

Bementünk a Rákóczi-uti Magyar Divatcsar 
ltokba:

— Szinte várakozáson felüli lett mn délelőtt 
• forgalom, — mondják az alkalmazottak — 

több a vevő, mint a múlt évben,

A bécsi rendőrség elfogta Dorellis Jósé - 
Goldstein Józsefet,a gyanús kártyacsaták hősét
A főkapitányságon feljelentést tett egy budapesti bankár, 

akitől Dorellls-Goldsteln félóra alatt nyolcezer svájci 
frankot nyert

. A budapesti főkapitányságon már napok óta 
folyik a bizalmas vizsgálat egy külföldi fiatal
ember ügyében, aki Dorellis jósé néven szere
pelt. Budapesten, Kászony G.’zl színésznőnek a 
vőlegénye és aki két társával együtt gyanús 
körülmények között élt egyideig Magyarorszá
gon év ugyanilyen gyanús körülmények között 
távozott el Budapestről

Legcélszerűbb 
ajándék 

karácsonyra
a

doboz P 10.-
Ajánlunk továbbá:

Selyem harisnyákat.... 3-50 
Habselyem ingna rágokat 12-— 

„ combinéket, . 13-50
és felhívjuk a figyelmet 
az újonnan megnyílt

<»lpö ősz Vályúnkra

divatháza, IV.Koiauth L.Jos u.

a gyilkosságra felkészült Kovács Pelles Etel.
A gyilkossági terv meghiúsulása végkép 

feldúlta Kovács Pelles Etel amúgy is meg
billent lelki egyensúlyát és elhatározta, 
hogy elpusztítja magát és gyermekét.

Hajnali négy óra tájban felkelt az ágyból 
és a bestiális asszony

macához véve .az élesre fent konyha
kést, a mély ólomba merült három 
e ztendős kisleány árvához surrant.

Torkon ragadta az nívó gyermeket és 
valósággal lemetszette

a fejet a törzsről.
A szörnyű gyilkosság után kötelet kötött 

a mestergerendára, de éppen abban a pil
lanatban szorult össze a hurok a nyakán. 
amikor a gyárimunkás hazatért. Kovács 
Pelles Etel ekkor még eszméletlen volt, de 
néhány perc mn’tán sikerült Fodor János
nak öt eszméletre téríteni.

A gyári munkás c«ak ekkor pillantotta 
meg az összekaszabolt véres gyermekholt- 
testet. Rögtön felvitte a csendörségre vad- 
házastársái- akit azonnal

őrizetbe vettek
és rögtön ki Is hallgatták » csendőrök. Tö
redelmesen beval'otta az éjszaka történetét 
Elmondta, hogy vetélylársnőjévcl akart 
végezni, de amikor ez nem sikerült, gyer
mekét és magát akarta kiirtani.

de csak tessék megfigyelni, alig akad 40—50 
nengős vétel. Az igények sokkal szerényebbek 
lettek, mint a múlt évben, pedig nz Arainkat 
10—15 százalékkal redukáltuk. „Nagy forgalom 
— kevés haszon", — ez jellemzi ma a kará
csonyi vásárt. Tessék megnézni n belvárosi for
galmat, ott is hasonló lesz a helyzet.

Az ékszer-, bőrdíszmű és játékáru szakmá
ról is csak a fentieket mondhatjuk cl. Egyedül

■ cukrászok és cukorkakereskedők arat
nak.

Bementünk az egyik köruti cukrosboltba, ahol 
érdeklődésünkre a következőket mondották:

— Ml nem panaszkodhatunk Már a múlt hét 
eleje óta napról-napra emelkedik a forgalom 
és ma délelőtt a háromszorosára emelkedett.

A könyvkereskedőknél ma délelőtt kezdődött 
a vásár,

egész héten alig volt dolog,
de ők most Is, mint az előző években a hátra
lévő két nap alatt fogják lebonyolítani for
galmukat.

Amint látjuk, dacára a súlyos gazdasági vi
szonyoknak, nem hagyja cserben a karácsony 
ebben az évben sem a kereskedőket.

Ebben az ügyben
ma szenzációs átirat érkezett a főkapitány 

Ságra,
a bécsi rendőrigazgatóságtól.

Dorellis Jósé és két tórsa, Smilovici Silvlo és 
Mandolescu Virgilé, mint ismeretes, egy Packard 
autón érkeztek Budapestre és előkelő hotelek
ben béreltek szállást. Packard autójukon vidéki 
kirándulásokra mentek, az autó érthetetlen mó

A mai súlyos gazdasági helyzetben 

minden megváltozón, 
csak

SPOLARICH^k 
ÉTTERMEI/

Ferenclek-tere 7 

kitűnő magyar konyhája 

SPOLARICK^s
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József-körut 37 39
ahol Farkas Jenő muzsikai

maradt sa rógi és jó

dón rendszerint defektet kapott valamelyik vi
déki urikastély előtt és mikor a házigazdák ma
gyaros vendégszeretettel a kastélyukba invitál
ták őket, a vendégjárásnak rendszerint az lett 
a vége, hogy kártya került elő és nagy bridge, 
vagy pokercsata keletkezett, amely azzal vég
ződött. hogy

Dorellls Jósé nagy összegeket nyert
A rendőrség bizalmas utón értesült ezekről 

a furcsa kártyacsatákról, de még mielőtt ki
hallgatta volna Dorelltst és társait, eltűntek 
Budapestről.

Kifszonyl Gizi színésznőt kihallgatták • 
rendőrségen,

ahol kijelentette, hogy Dorellis Jósé az ő vő
legénye. de a gyanúsításokkal kapcsolatban 
semmiféle felvilágosítást se tudott adni.

Most azután megérkezett a bécsi rendőrigaz- 
gat óság jelentése, nmelv szerint

Dorellls Jósét és két társát Bécsben elfog
ták

és n rendőség őrizetében vannak Közli az át
iratban a bécsi rendőrség, hogv

Dorellis Jósénak tulajdonképpen Goldstein 
József ■ neve.

harmincöt éves kereskedő. Brailában született 
és szófiai illetőségű.

A másik két társa az Igazi nevét használja. 
Ezek közül Smilovici mérnök, Mandolescu pe
dig, aki mindössze huszonhárom éves, szintén 
kereskedő. Bécsben azért gyűlt meg a bajuk 
a rendőrséggel, mezt

a hotelszámlák körül bonyodalmak kelet
keztek.

Az átiratot Jóformán még el sem olvashatták 
a bűnügyi osztályon, mikor

ma reggel már befutottak az első feljelen
tések a főkapitányságra.

Ezek a feljelentések Dorellis Jósé, alias Gotd- 
stein József furcsa kátfyacsu'álról szólnak. Az 
első feljelentést

egy budapesti bankár
tette, aki elmondotta, hogy Sant Moritzban a 
Po/oce-szállóban megismerkedett Dorellis-Gold- 
Kitinnel, aki autóturára invitálta öt. Közben 
megszálltak egy kis szállóban, ahol pókerez
tek és

Dorellls-Goldsteln nyolcezer svájci frankot 
nyert el tőle félóra leforgása alatt

Most már sorba kezdenek Jelentkezni Dorellis- 
Goldstein vidéki kártyanartnerei is. Feljelentést 
tett ma a rendőrségen

három földbirtokos la,
akik közűi az egyik borsodmegyet, a másik 
békésmegyel, a harmadik pedig fehérmegyci. 
Mind a hárman elpanaszolták hogy Dorellisék 
autóját „baleset" érte a kastélyuk előtt, ők 
meghívták, Dorcllist, aki leült velük kár
tyázni és

nagy összeget nyert tőlük.
A főkapitányságon most torra kivizsgálják a 

panaszokat,
utánanéznek DoreBls-GotdsféVu' Budapesten 

viselt dolgainak
és erről átiratban fogják értesíteni a bécsi 
rendőrigazgatóságot.

Ma dönt a vádtaszács
Vay Kázmér és HaEassy Géza

szabadlábra
Vay Kázmér és Halassy Géza védői, minf 

ismeretes, legutóbb ujabb beadvánnyal for
dultak a vizsgálóbíróhoz és ebben véden
ceik szabadlábra helyezését kérték. A bűn
ügy uj vizsgálóbírója Lengyel Ernő dr. helyt 
adott a beadványnak és

elrendelte ugy Vay Kázmér, mint Ha- 
lasay Géza szabadlóbrahelyezését. 

azzal a megokolással, hogy Vay Kázmérral 
szemben, akinek tagadását a belügyminisz
tériumból beszerzett iratok alátámasztják, 
nem forog fenn ok a további fogvatartásra. 
Halassy Gézánál pedig, aki családos és va
gyonos ember, a szökéstől nem kell tartani

A királyi ügyészség felfolyamodta a 
vizsgálóbíró döntését 

a vádtanácshoz. Az ügyészség felfolyamo
dása szombaton

helyezéséről
megérkezett a vád tanácshoz, amely 

ma, hétfőn foglalkozik az üggyel.
A mai hétfői vádtanácsi tárgyaláson ugy * 
védők, mint az ügyészség képviselője rész*  
letesen kifejlik a maguk álláspontját és igy 
előreláthatóan csak

a kora délutáni órákban hirdeti ki 
Ottrubay Dezső törvényszéki tanács

elnök a vád tanács döntését.
Amennyiben a vádtanác.s helyben hagyja a 
vizsgálóbíró végzését. Vay és Halassy hét
főn, vagy kedden elhagyja a fogházat. Ha 
azonban a vádtanács elutasítja a végzést, 

az ítélőtábla dönt végső fokon
a szabadlábrahelyczésröl és e belügyi pt*  
nama letartóztatottjai a táblai döntésig 
fogságban maradnak.

Meinl
ajándékkosarak

én sJAndék-összeállltáROk minden árban

rflrtíökótn.m-.u 
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Háromszáz embert Olt meg a Merapl 
tiiznaügű ayiiHos lauafolyama

Ujabb öorzaimss röszisteK a marabl-hrater buszutasbrúl
Amsterdam, december 21.

é.4 Hétfői Napló tudósítójától.) Vasárnap 
reggel ujabb megdöbbentő táviratok futot
tak be Jáva-szigetéről, amelyek a Merapi- 
tüzhányó kitörését most már sokkal rész
letesebben éa — sajnos — sokkal borzal
masabban festik.

A tűzhányó messze körzetében 
elpusztította az egész környéket 

és számtalan kis benszülött falu esett az 
izzó lávafolyam áldozatául. A tűzhányó 
krátere egy borzalmas dördülés kíséretében 
■ hajnali órákban indította útjára az első 
erupció tiiztengerét, amelv még álmában 
érte a kunyhókban lévő lakosságot és igy 
úgyszólván

senki sem tudott menekülni.
Anyák hiába próbálták gyermekeiket meg
menteni, nz álmából fölvert és az ország
úton előre igyekvő embereket minden köz
lekedési eszköznél gyorsabban ■ érte utói a 
láva és a tűz, amely e^öl menekülni nem 
lehetett. Az asszonyok, akiket már a földre 
kényszerűéit a láva, gyermekeikéi magasra 
emelve igyekeztek az apróságok életét meg
menteni.

a lávafolynm azonban csak növekedett 
és Igy senki sem menekülhetett és a ha- *

lottak száma már több mlnt 300.
Most már kétségtelenül megállapították, 
hogy a hamburgi meteorológiai intézet ta- 
nulmányulon lévő professzora a kráter ki
törésének áldozatául esett, bennszülött szol
gáival egyetemben. A professzor, aki éppen 
a Merapi-környékének meteorológiai viszo
nyait tanulmányozta, szintén a kitörés kö
zelében tartózkodott és a legutóbb érkezett 
hírekkel szemben nem tudott megmene
külni.

Jáva szigetének holland kormányzója el
határozta, hogy amint a Merapi működése 
alábbhagy,

expedíciót szervez a .szerencsétlenül járt 
professzor holttestének feltalálására 

és igyekszik legalább a tudós holttestét visz- 
szajuttatni szülőföldjére. Ez a kísérlet azon
ban, a szakértők véleménye szerint, nem 
igen fog sikerülni, mert

a tudós tanár holtteste az erupció többi 
áldozatainak százaival együtt a több 
emelet magas lávatömcg alatt fekszik 

és legfeljebb akkor kerülhet a napvilágra, 
lm — mint ez Herculanum és Pompeji la
kóival történt — évszázadok múlva a ki
hűl és megkövesedett lávaréteg alól kiássák.

Meggyilkolta as orvost 
a rossz kezelés miatt

Az első kérdés, amelyet Gold Ferenc mé
diumához, egy igen csinos, fiatal szóké 
leányhoz intézett, az volt, vájjon Pooder 
János gróf — a most Budapesten tartóz
kodó Pooder Károly gróf őse, — amikor a 
XVIII. század végén Lengyelország feldara
bolásakor menekült az országból — merre 
menti

A médium, akinek
előzőén megmutatták Pooder Károly 

gróf messzi elődjének portréját, 
hosszú szünet után szaggatott mondatokban 
irta le a menekülés útját, amely végül is 
Magyarországra vezetett.

— Látom! — suttogta a lány — Magyar
országba jön .... A Dunántúlra ... Kis vá
rost iátok ... Benne kastély ... A kastély
ban magasrangu pap ..

Ennél a pontnál olyan nagy idegizgalom 
vett erőt a médiumon, hogy az orvos, aki 
állandóan pulzusán tartja a kezét,

néhány percre félbeszakítja a szeánszot.
És csak m szünet után folytathatja Gold 
Ferenc azt.

— Hol az a várost — sürgeti a választ 
a hipnotizőr. — Nevezze meg!

— Pá... Pá... Pá... Pápa...
A kastélyban püspök ... E-vel kezdő
dik a neve... A püspök házában ott a 
gróf ... Most egy nőt látok .... Temp
lomot, esküvőt... Vasiódában iratok.-
— A nevét mondja meg ! — parancsol

energikus hangon a hipnotizőr.
— A ... A ... Anna ... A vezetékneve 

T-vel kezdődik ...
— Hol vannak még iratok?
— - Nagy városban ... — suttogja a leány 

hosszú szünet után, — állami épület... fő
város ... rengeteg irás köpött... talán 
levéltár ... Lengyelország ...

bundát
adni

Rosenfeld

rénmahu .
Fóka 
Peschanlky 
Csikó...........

Flaetóal k»nnylt*«ek»

A szeánsz azonban itt
végleg megszakadt, mert a médium 
annyira kimerült, hogy az orvos a nagy 
idegpróbát igénylő produkciót nem en

gedte tovább folytatni.
A szeánszot kővető napon Pooder Károly 

Pápára utazott
és*  mint ahogy ezt a Gold Ferenc józsef. 
utcai lakására vasárnap este érkezett táv
irat bizonyítja,

eddig már megállapította az Eszter- 
házyak családi levéltárából, hogy őse: 
Pooder János gróf tényleg Pápán álla
podott meg menekülése során, ott gróf 
Esztcrházy akkori püspök vette magá
hoz és a lengyel gróf ott is nősült, egy 
Tímár Anna nevű nőt véve feleségül.

Pooder Károly gróf most tovább kutat a le
véltárban, hogy esetleg megtalál ősére vo
natkozó egyéb családi iratokat, majd pedig 
Varsóba utazik, hogy az ottani országos le
véltárban folytassa vizsgálódásait.

Varsó, december 21.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Különös gyilkosság tartja izga
lomban a lengyel város lakosságát. A bor
zalmas tragédia áldozata: dr. Blauher. 
egyike volt Varsó legismertebb orvosainak, 
akit különösen a szegény nép bálványozott, 
mert ingyen kezelte a betegeket. Blauher 
dr.-t a szombatról vasárnapra virradó éj
szaka egv környékbeli gazda egyik hozzá
tartozója kereste fel és arra kérte, hogy

menjen ki a gazdához, mert az nagyon 
beteg.

Blauher dr. szó nélkül kocsijába ült és ki
ment a tanyára, nliol az öreg gazdát ágv- 
banfekve találta. Mikor a vizsgálat után az

asztalhoz ült, hogy a receptet megírja a 
beteg számára, a gazda kikelt ágyából,

odalopódzkodott az írásai fölé hajló 
orvoshoz és egy, a szekrény mögé rej
lett bárddal oíyan hatalmas csapást 
mért a fejére, hogy a szerencsét?en 
orvos percek alatt kiszenvedett a hely

színén.
\ csendőrség a beismerésben levő gyilkos! 
letartóztatta. Vallatása során elmondotta, 
hegy azért ölte meg az orvost, mert az két 
esztendővel ezelőtt beteg feleségét szerinte 
helytelen gyógymóddal megölte. Általában 
azt hiszik, hogy n gyilkos nem épelméjű. 
Dr. B/ou/irr iizvc'tyejránt, városszerte óriási 
részvét nyilvánult meg^

Gyilkosság a koiostoriian
Belgrád, december 21.

A prilepi ortodox kolostorban nemrégen 
feltűnő gyilkosság történt és ugy látszik, 
hogy a megindított rendőri nyomozás még 
különösebb magyarázatra vezetett.

Jovanovics Szergej szerzetest három hét
tel ezelőtt betört fejjel, súlyos sebekkel tes
tén, holtan találták meg. Szombaton

a rendőrség letartóztatott egy másik 
szerzetest, Mlrkovles Jovánt, aki a 
gyilkosság óta eltűnt a kolostorból és

aki letartóztatásakor éppen egy csomag 
véres fehérneműt akart feladni a pos

tán.
Megtalálták nála a meggyilkolt két takarék
könyvét is, amely összesen 42.000 dinárról 
szólt. A letartóztatott szerzetes tagadja, 
hogy ö gyilkolta meg társát. Azt mondja, 
hogy a két takarékkönyvet véletlenül találta 
egy iinaszékben,

a véres fehérneműt nz áldozat nővére 
elmére akarta feladni.

Pooder Károly gróf, 
a budapesti lengyel trónkövetelő izgal
mas hipnotikus szeánszon derítette 

ki jogait a lengyel trónhoz

Gróf Pongrácz Bélán© 
megnyerte huszonnyolcmillió 

koronás biztosítási perét

Az utóbbi esztendőkben mind gyakrab
ban fordult elő, hogy komoly és értékes 
szolgálatokat tettek nemcsak a rendőrség, 
hanem egyéb vonatkozású kutatások során 
is a hipnotizőrök, akik médiumaik segítsé
gével kibogozhatatlannnk vélt titkokról leb- 
bentették fel az ismeretlenség fáglyát.

Rég elfeledett gyilkosságok letteseit für
készték ki

ezek a megmagyarázhatatlan hipnotikus 
erővel felruházott szemek, családoknak ad
ták vissza boldogságukat az elveszefnek 
vélt fiuk vagy apák felkutatásával és o ti
tokzatos hatodik érzékszerv: a tudatalatti 
megérzés, most mór mind gyakrabban áll az 
emberiség szolgálatába.

A Hétfői Napló munkatársa néhány nap- 
pnt ezelőtt egy szinte

megdöbbentő erejű hipnotikus szeán
szon vett részt,

amelyet egészen különös események feltá
rására rendeztek meg. Él itt Budapesten a 
Nagymező-utca 45. számú házban egy gróf 
Pooder Károly nevű lengyel nemes, aki

Sz.obieszky János lengyel király egye
nes leszármazottjának tartja magát.

Most, hogy Lengyelország szabad állammá 
lett,

magának követeli vérségi Icszármazott- 
. ság jogán a Szohieszkyck lengyelországi 

birtokait és esetleg — a lengyel trónt 
Mihoz azonban, hogy jogait érvényesíteni 
tudja, az írásos dokumentumoknak nagy 
tömege szükséges — már pedig

a családi okmányok közül néhány da
rab hiányzik.

Pooder gróf a legszorgosabb kutatás mellett 
is eddig csak annyit tudott megállapítani, 
hogy ezeknek az iratoknak Magyarországon 
kell lennlök.

Miután eddig az összes kísérletek hiába
valónak bizonyullak, Pooder Károly gróf 
Goid Ferencet kereste fel, az ismert hipno
tizőrt. aki már számtalan bűnügyet és csa
ládi titkot derített fel médiumának segítsé
gével. Arra kérte, hogy rendezzen hipno
tikus szeánszot, amelyen ezeknek az Ira
toknak hollétére intéz kérdéseket médiumá
hoz.

A szeánszot Gold Ferenc József-utca 15. 
szám alatti lakásán tartották meg egy is
mert előkelő fővárosi ideggyógyász orvosi 
ellenőrzése mellett A szeánsz, amelyen a 
Hétfői Napló munkatársa is résztvett, meg
lepő eredményre vezetett.

Pozsony, december ií.
(A Hétfőt Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) A pozsonyi törvényszék Igen érdekes 
ügyben hirdetett szombaton, a késő délutáni 
órákban Ítéletet. A per központjában gróf 
Pongrácz Béláné állt, akinek tiz esztendővel 
ezelőtt csehszlovákiai birtokán óriási tűz pusz
tított.

Pongrácz grófné két biztosítótársaságnál 
volt öt és félmillió cseh koronára bizto

sítva
és a nngy elemi csapás után természetesen kö
vetelte a biztosítási összeget.

I A biztosító tórsasúgok azonban vonakodtak 
I a kárt megfizetni, mire a büntető perek egész 
légiója támadt. A biztosítótársaságok azzal 
vádolták meg a per során a grófnőt, hogy a 
szenvedett kárnál sokkal nagyobb összegű kárt 
jelentett be. Rengeteg tárgyalás után a po
zsonyi törvényszék most hirdetett ítéletet ebben 
az ügyben és a grófnénak
23,410.000 cschkorona kártérítési összegétéi 

unnak kamatait ítélték meg
tizenegy esztendőre visszamenően.

A biztosítótársaságok ezenkívül kötelesek a 
per során felmerüli több mint százezer cseh- 
korona perköltséget is fedezni.

Sorozatos váltóhamisitásck 
miatt körözik nemeskén

Kiss Kálmán
A székesfehérvári rendőrség érdekes átiratot 

intézett vasárnap a budapesti főkapitányság
hoz. A székesfehérvári törvényszék vasárnap 
kfírőzőlcvclct bocsátott ki nemeikért Kiss Kál
mán Árpád irodakezelő ellen, akit már a ma 
éjszaka folyamán a budapesti rendőrség delek- 
tivjei keresnek.

Az Irodakezclöt sorozatos váltóhamisítások 
miatt keresik, mert a váltók egész tömegét 
hamisította s az igy szerzett pénzt saját 

céljaira használta fel.
Nemeskéri Kiss Kálmán Árpád az időközben el
halt dr. Hoffmann Frigyes fclcsuthi ügyvéd 
aláírását hnmlstotta három darab váltóra és 
Igy közel kétezer pengőt szerzett. Ezeket a 
váltókat a fehérmegyei takarékpénztárnál mu
tatta be. óvatosságában odúig ment, hogy egy 
tilos utón birtokába kerített és dr. Hofmann 
Frigyes gazdaságának címfeliratát viselő papi-

irodakezeEci
roson

olyan azövegli levelet hamisított, mintha 
HoíTmunn ezeknek u válióknuk leszámíto

lását kérné.
Az ügyészség háromrendbeli magánokirathand- 
sitás miatt adóit ki vádiratot nemeskéri Kiss 
Kálmán Árpád ellen, aki azonban megszökött. 
A székesfehérvári rendőrség közölte a buda
pesti főkapitánysággal a körözött irodakezelő 
ismertelőjelét:

jobb karja hiányzik, amelynek helyén 
mükart hord.

A budapesti állanirendörség rádió-állomása 
vasárnap éjszaka az összes vidéki rendőrállo
másokkal tudatta a körözést és természetesen 
értesítették a haláron működő rendőrkiren- 
dcltségcket is, mert alapos a gyanú, hogy a 
váltóHamisitó irodakezelő külföld felé szö
kött.

luxusc3iroaso«>t>8n 
kis loab na-ts-wanziatek Ismét KzpitalOK

Dríqább van, öe jobb nincs

Freund cukrászda
az István király szálló épületében,

VI. kér., Podmaniczky-utca 8. szám.
TF m V Uzsonnákévá habba'
I a II Vb ar 70 fillér.

Szilveszterre elegáns 
különtermek bérelhetők

csak szskkenzeti 
DömrszmOuesnei 

uasöroiion
bördíszmOvesmester, VII.. EPNtBSt MrOt 7. 
WOTrtMPOjt az Vbgi narannatr M«kr 
ReiiHOir, tnsziason, !ev3:-,5!gj-,3!n- 
•>szlvariárcák,aktatásKöhesfiOrOndOli

A legszebb és le praktikusabb 

karácsonyi ajándék 
a

Novodyn
egyen- Cs váltólraru k tszIMék

Phlllp*-han£szóróval
6, 12, 18 havi részi tre.

AUDION
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* el en ötvenezer

penge® kírterifei pert indított 
6®k Giterjjí igsow Czvegpe

P Kereset szaöacsÉsot az igezgatc
at!ii)3n szar^aze ei tetáruíe a nagy ntenka

Érdekes kártérítési perben Ítélkezik rö
videsen a budapesti törvényszék. A kártérí
tési per érdekességét az is fokozza, hogy 
a perben szóbakerültek azok az események 
is, amelyek Lukács Józsefnek, a Drasche 
téglagyár vezérigazgatójának váratlan el
mozdítása körül történtek. Az érdekes per 
előzményei s részletei a következük:

Schmarz Márton huszonkét esztendeig 
állott a Drasche Tég'agyűr szolgálatában 
( mint igazgató működött a vállalatnál. 
Schuxirz igazgató néhány hónappal ezelőtt 
elhunyt, halá n után

felesére kürlilbcKil ötvenezer pergő*  
kártérítési pert in Holt a Drasche lé; - 

la; j ár ellen
dr. Altorjay Sándor ügyvéd utján.

A perfe.vételi tárgyaláson ismertették 
özv. Schwarz Mártonná keresetét, amely 
Kimondja, hogv férje két évtizedes műkö
dése alatt naggyá fejlesztette a vállalatot, 
amelyhez még akkor került oda, amikor 
megalakult.

Az Igr.zgrtő — a kereket szerint — hu
szonkét év alatt nem kapott egyetlen 

nap szab dségat sem.
, az egyre növekvő munka, melynek elvég
zése rá várt, annyira felőrölte szervezetét, 
hogy súlyosan megbetegedett. Heteken ke
resztül betegeskedett s amikor már olyan 
6U vosra fordult állapota, hogy nem lehe
tett megmenteni, az igazgató betegágyához 
kérette a vállalat akkori vezetőjét, Lukács 
József vezérigazgatót. A vezérigazgatónak 
erről a látogatásáról a tárgyaláson ismerte

Feljslenlcífe a vőlegényéi 
egy fíafaí leány, sliísi mámoros 

fí)7eS 'íílícíi műteret fcsjioffafe végre
Rejtélyes bűncselekmény ügyében érke

zett feljelentés a budapesti kir. ügyészség
hez. A feljelentést egy budai urileány telte 
egy fiatal földbirtokos ellen. A furcsa biin-

FranclaorszáT egyik legelső ing
anyag gyárosától 6994 méter finom 
színtartó, szolidan mintázott Ing
kelmét potom olcsó áron síkéi tilt 
megvennünk.

Ezen Inganyagokat a legsürgő
sebben teldo'gozíatluií, hogy azokat 
még a karácsonyi ünnepek előtt 
vevőközünségünknek felajánlhas
suk.

Tökéletes szabásról és kifogás 
ta'an kivitelről gondoskodtunk, 
ennek dacá a az in ára két darab 
külön gallérral csak

Te Intettel a korlátolt mennyi
ségre, egy-egy vevőnknek 3 darab
nál többet nem szolgálhatunk ki 

fehyves
CflUÍR-tér r 

Ci a
UfimbSz-KOr-ut S

fostta, utánvéttel bérmentve »z41H<u"’ 

tett keresel igy emlékezik meg:
..Lukács József vezérigazgatót férjem 

halálos ágyához kérette. A vezérigazgató 
megje ént lakásunkban, de nem jött be a 
zobába, csak az ajtón szólott be:

— A’o hogy van? — kérdezte férjemtől.
* ezzel el is távozott."

A kereset szerint Schwarz igazgatót any- 
'fiira bántotta a vezérigazgatónak ez a vi- 
"l kedése. hogy

nem sokkal később a látogatás után 
meghalt.

\z ignzgaló özvegyének keresete ezenkívül 
a követ kezüket adja elő:
„ ' József vezérigazgatót és Possell
"Ion a igazgatót azonnali hatállyal elbo

csátottól; a vállalattól, mert rájöttek azok
ra a visszaélésekre, amelyeket elkövetlek 
cs férjemet is azért gyűlölték, mert nem 
tűrte*  ezeket Ezen igazgatók elbocsátása 
legfőbb bizonyítékai á Utasomnak."

Ezeket mondja az igazgató özvegyének 
keresete, amely ben körülbelül ötvenezer 
pengőt követe] kártérítés c.imén a vállalat
tól azon az alapon, hogy férjének egészsé
gét a nagy munka ásta a’á, s ez okozta be
következett halálát.

A Drasche téglagyár a keresettel szem
ben azt adta elő, hogy Schmarz Márton ha
lálát nem befolyásolta a válla'atnál viselt 
állása és azok a követelések, amelyeket a 
vállalattal szemben támaszt az özvegy 
ne mhelvtállók.

Az érdekes perben a közeli napokban hoz 
nem helytállók.

ügy előzményei és részletei ezek:
A fiatal földbirtokos egy társaságban is

merkedett meg a leánnyal, akivel egyre 
gyakrabban találkozott. A fiatal földbirto
kos és a leány elhatározták, hogy házassá 
gat kötnek, amit azonban a szülők mindkét 
részről igen hevesen elleneztek. Egy napon 
azután a szülök nagy megdöbbenésére

a fiatal leány eltűnt hazulról és csak
hamar kiderült, hogy a fiatalember 

szöktette meg.
Hosszabb ideig éltek a fiatalok egy vidék' 
városban. Ami ezek után történt, azt a 
leány feljelentésében mondja el.

A feljelentés szerint ugyanis a fiatalem
ber, akivel hosszabb ideig élt vidéken, nem 
vette őt feleségül és szerelmi viszonyuknak 
következményei lellek.

A fiatalember hosszú Időn keresztül 
kérlelte a leányt, hogy műtétnek ves.se 
magút alá, amibe azonban ő semmi

képen nem akart beleegyezni.
Egy alkalommal a fiatalember a feljelentés 
szerint egv budai kiskocsmába hívta meg a 
leányt vacsorára és a vacsorázó-bői késő 
éjszakai órákba nyúló mulatozás lett. A 
fiatalember a leányt n feljelentés szerint 
annyira Icitatta, hogy a leány semmire ncn 
emlékezett, ami vele történt, csak arra cm 
lekezelt, hogv miután a vendéglőből ellá 
voztak, egy autóba tuszkolta őt be a fiatal 
ember.

amikor a leány magához tért, feljelen
tése szerint egy szülésznő lakásán fe
küdt és a szülésznő az amúgy is mámo
ros leányt elaltatta és végrehajtotta 

rajta a tiltott miitétet.
Ezekután magzatelhajtás bűntette miatt 
kéri a leány a fiatalember megbüntetését.

Az ügyészségen rövidesen megkezdődne 
a kihallgatások a bűnügyben. Kihallgatják 
a földbirtokost és ki fogják hallgatni u 
leányt is hogv tisztázzák, hogyan hajtották 
végre tiltott műtétet mámoros fővel a leá
nyon. _________

ÍHABIGKALÁP
\ vlló-hlrü, Jó és olcsó

jiriíiual- fs snort- 
MitoniegesregslnK

Karácsonyra alkalmas 
ajándék 

Kossuth Lajos-utca 1 
(Ferenciek temploma mellett)

f. Minek? köszönheti nagy népszerűségét 
a HEILIG harísnyaház ?

Egy kereskedő üzletének megalapozása 
rendszerint attól függ, hogy jó árut tart 

' són, amellett árait is ugy kalkulálja, hogy 
a vásárlóközönség állandóan visszatérjen 

r szükségletének beszerzésére. Természete- 
■ sen fontos az előzékeny kiszolgálás is. 

1 A Heilig harisnyaház szolid üzleti elvei- 
i ben egyesülnek ezek a feltételek s ez a 
j magyarázata annak, hogy a népszerű cég 

vevőkőzönségc állandóan emelkedik.
j „Mellékutcában kevesebb a rezsi, kt- 
? sebbek az árak", ez a licitig harisnyaház

Amerika 
konzulátusa és Fwgelí 
főpiacét kél dollárja

Az amerikai praktikusságnak és üzleti tisz
tességnek az állami ügyvitelben való megnyilat
kozásának érdekes példáját szolgáltatta egy 
eset, amely tegnap játszódott le az Egyesült 
Államok budapesti konzulátusán.

Steril Samu a Filmklub ruhatárosa 
aki régi érdemes főpincér és akit Budapest éj
szakai világában Fregoli néven ismernek, pár 
esztendővel ezelőtt a Király-utcai Trocadcró 
mulatónak a főpincére volt Egy éjszaka mu
lató társaság szórakozott a Trocadcróban. A 
számlát

100 dolláros bank (eggyel fizették.
Stern Samu levonta a számla összegéi, vissza
adott a pénzből és másnap l>e akarta váltani 
a 100 dollárost. Ekkor azután kellemetlen 
meglepetés érte: kiderült, hogy

a bankjegy hamisítvány.
Eredetileg két dolláros bankó volt, amelyről 
azonban vegyi utón eltávolilollák a kettős szá
mol és helyébe százas számjegyet nyomtattak.

Megindult a nyomozás, a hamisitót elfogták 
és elitélték. Esztendők múltak el azóta és a 
derék Fregoli már el Is felejtette az egész kel
lemetlen esetet. A minap azután címeres pe
csétes boríték érkezett hozzá. Észnknmerika 
budapesti konzulátusának a levélpapírja került 
elő a borítékból. A főkonzul fölhívta Stern 
Samut, hogy személyazonossági okmányaival 
felszerelve

jelentkezzék ■ konzulátuson.
Stern nem is tudta elképzelni, miért hivatják, 
miféle diplomáciai ügye lehet Fregolinak a ha
talmas Unióval, de mindenesetre elment. A kon
zulátuson kitüntető udvariassággal fogadták,

jelszava, melyet százszázalékban érvénye
sít a cég népszerű tulajdonosa. A fényes 
belvárosi üzletek áruinak minőségével 
felveszi a versenyt s ennek legjobb bizo
nyítéka az, hogy a vásárlóközönség min
dig bizalommal fontul a Ileilig harisnya
házhoz. A nemrégen még c-scndes Ka 
zinczy-utca eleje forgalmas kereskedő
negyeddé változott, elegáns autók vára
koznak a Ib iiig harisnyaház elölt, mert 
szívesen vásárolnak ott az előkelő körök 
hölgyei is.

várnia sem kellett, nem volt előszobáról, 
nyomban bejutóit a konzulhoz, aki leültette 
és rövidesen előadva, hogy miért kérette.

— A száz dolláros bankjegy ügye már elin
téződött, de annak a két dollárnak az értékét, 
amelyen az önnek átadott hamisítvány készült, 
még senki sem térítette meg önnek, ön nem 
károsodhat, ime tessék, vegye át ezt a két 
dollárt.

A konzul ezzel 
átnyújtott két vndonntiil ropogós egydol

láros bankjegyet 
nz áinuló Stern Samunak, aki esztendők után 
igy jutott hozzá igaz jussához, anélkül, hogy 
járt, kilincselt volna, anélkül, hogy kérvénye
zett, előszoházott és Lnstanciúzolt volna bélye
ges kérvényekkel.

Ez Amerika.

Kar£ssG>iyra
GSCHWINDT.-™- 
GSGHWINDTlW vitae llKört 

GSCHWiHDT Cordlal ewagytmörl 

GSCHWINOT« 
GSCHWIROT borpárlatokat 
GSCHWkNDTpvaniöicspaiinMtai 

GSCHWINDT yumölcskonzervaket 

GSCHWINDT özeiekRonzervekei I
I vásároljuk, mert minőségileg egyen

rangúak a legjobb külföldi gyárt- i 
Hiányokkal. árban pedig

lánysgssen olcsfiDhakl 
j Kaphatók az ország öcszes szakmás I 

beli üzleteiben
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hírek
Kik kapják az idei 
Baumgarfen-dijat

Irodalmi körűkben sokat beszélnek most 
a Baunipor/r/i-dijról, amely nemsokára ki
osztásra keiül. A Jövő évi mcgjutalmazot- 
tak névsorát most állítják össze. A Baum- 
garlcn-áij kuratóriuma, kiszivárgott hírek 
szerint,

Szít nyal Zoltánt, Tersánszky Józsi Je
nőt, .Nagy Lajost és Németh Andort 

vették kombinációba
az irói, esztétikust és kritikust ösztöndí
jakra.

A Baumgarten-dij alapítói levelében nincs 
előírva az, hogy a Baumgarten-áijat csak 
szegénysorán n e ,yar iró kaphatja, igy hát 
tavaly, mikor j»szituált irók, kritikusok, 
esztétikusok, m.(vészek kapták a dijat, 
rendkívül nagy volt az elkeseredés az ér
dekellek közölt. Nem egy hírlapi cikk és 
nyilatkozat vetette szemére a Baumgarten- 
dij kuratóriumának, de különösen magának 
a kurátor Babits Mihálynak, hogy

n dijak kioszlásánál nem vették tekin
tetbe a mégjiitatmazotlak anyagi viszo

nyait,
• nem adták meg a rájuk ruházott jognál 
fogva sok nagyon rossz viszonyok között 
élő tehetséges Írónak és költőinek a nyugodt 
alkotás lehetőségét. Az idén a Baumgarten- 
dij kuratóriuma a tavalyi hibát akarja ki
köszörülni, mikor a jutalmazoltak közé 
olyanokat is felvett, akik nemcsak tehetsé
güknél fogva szolgáltak rá a jutalomra, ha
nem arra rá is vannak szorulva.

— Változatlan Idő. Vasárnap hideg, szá
raz derült idő volt egész nap. A Meteoroló
giai Intézet jelentése szerint Délnyugaton 
havazás, az északkeleti részeken pedig to
vábbi hősülvedésre lehet számítani, Prog
nózis: Az időjárásban lényeges változás nem 
várható.

— Kedden ülést tart a képviselőház. A 
képviselőház kedden délelőtt 10 órakor for
mális ülést tart, amelyen az elnök kihirdeti 
a felsőház határozatait a letárgyalt tör
vényjavaslatokra vonatkozólag. Miután a 
népszámlálási, illetőleg a választói névjegy
zékről szóló törvényjavaslatnál a felsőház 
bizonyos módosításokat javasol, a képvise
lőháznak határoznia kell a javaslatok fe
lett is.

— Meghalt a téglagyár kemencéjében. A 
Külső Jászberényi-uti Drasche-féle téglagyár 
kemencéiben, éppen ugy, mint néhány más 
budapesti téglagyár kemencéiben éjszakám 
munkanélküliek szoktak meghúzódni. Az egyik 
ilyen kemencében vasárnap holtan találták 
Szikora Antal állásnélküli pincért. Szikora, aki 
nagy nyomorban élt, éjszakánként Itt szokott 
meghúzódni. A mentőorvosok megállapítása 
szerint a nagy hőségben szivszélhüdést kapott 
és ez okozta a halálát. Holttestét a törvény
széki orvostani intézetbe vitték.

Árverés..
Vő.'h»T*  Uóíkut kó.'í' .t
ma eladásra:

Pénzkölc5ÖnközveUtő-nél
BÁLVÁNY UTCA 23

rrrig«»tflnytgffc,
Fsflut rvőkOikt._____
BrllUitn.ofc, ftfcsier. 
Zonyeréii. Grsmsph, 
Porcrllrinnk.
Feilményvk.

— Megválasztották a miskolci ügyvédi 
kamara uj tisztikarát. Miskolcról jelentik: 
Óriási érdeklődés mellett ma tartották meg 
Miskolcon az ügyvédi kamara tisztikarának 
választását. A választáson, amelyen három 
lista futott, úgyszólván a három vármegye 
minden ügyvédje megjelent. Délután hirdet
ték ki nz eredményt, amely szerint az ügy
védek Gazdasági Pártja győzött a választá
son és elnökké dr. Kloós Károly ügyvédet 
választották meg. A tisztikar többi tagjai: 
Dr. Kurz Jakab, dr. Forgács Dezső, dr. Su
gár Gyula és dr. Tolnay Andor.

Csődkiárusitás
és egyéb anyagok

FALUS és FODOR 
csődtő mcgklárusltÓM 

és más áruk íh a cég volt heivíUglöen 
IV, H8|0-U 12-14 (Belváros) megkezdődött

A csődtömeg tartalmaz több mint e«cr mé
ter dojalent, trlcotlut, illetve oifordot, stb., 
több mint száz tucat lenviszon- és tiszta se
lyem zsebkendőket, shawlokat, plaldeket, kö
töttárukat, harisnyákat, pljamákat, Ingeket, 
svettereket, sifónokat, stb.

Eladásra kerül még külön (a löbbezer mé
ter pouplin, Iricotin, osford és többssás vég 
slféin és paplan-, valamint alsAlepedő-váixon 
és minden úri, női és divatcikkek hihetetlen 
olcsón.

TÁJÉKOZTATÓ ARAKt 
Damasitárukl 

la divatos félkemény-gallér , 30 fillér
Is l'yjnmn öllön.vök .... • pengőtől
Tiszta selyem zsebkendő ... 60 fillértől 
la hiilólng-rilszek..................... 1 fillér
la azvelterek................................. 4.50 pengőtől

stb., stb., stb.
Nagyban nem árusítunk. A mennyiségek kor
látozásának jogúi ícnntarljuk magunknak.

A szesztilalom felfüggesztését 
kérte a rendőrségtől vasárnap 

egy ismert arisztokrata
Csöndes napot teremtett Budapesten a szesztilalom

A választások idejére elrendelt 
lom éreztette hatásét nemcsak a politiká
ban, de a rendészetben is.

A szombatról vasárnapra virradó éjszaka 
és a vasárnapi est rendszerint rendkívül 
mozgalmasan szokott eltelni a rendőrségén. 
A főkapitányság központi ügyeletére, ahol 
ilyenkor minden rendőri intézkedés szálai 
összefutnak.

tömegesen szokták előállítani a berú
gott részeg embereket, 

akik botrányt rendeztek, verekedtek, vagy 
bicskázlak

Szombaton éjszaka és vasárnap este 
azonban egyetlenegy ilyen eset sem fordult 
elő a főváros területén. A notórius ivók, 
akik ittas fűvel garázdálkodni szoktak, 
megjavultak erre a két napra, illetve 

megjavította őket a szesztilalom. 
Vasárnap délután egymásután több jelentés 
érkezett részben telefonon, részben küldönc 
utján arról, hogy

egyes vendéglősük és pállnkamérők 
megszegték a szesztilulmat 

és az üzleteikben sört, bort, vagy pálinkát 
mérnek. A főkapitányságról nyomban de
tektívek mentek ezekre a helyekre és meg
állapították, hogy sehol sem mérnek sze
szes italt,

a följelentések alaptalanok voltak, 
alighanem a konkurrencia bosszumiive és] 
a följelentők konkurenseiknek akartak 
kellemetlenkedni. |

A kocsmák legnagyobb része becsukott,

—• Merénylet a férj elten. Békfagyúidról je
lentik: Flender Mihály 33 éves békéscsabai la
kos vasárnap délután a Kastélyszőlők egyik 
háza előtt sétált, mikor hirtelen rátámadt el
vált felesége és rövid szóváltás ulán hirtelen 
egy lúggal telt üveget vett elő és férje arcába 
öntötte. Flender egyik szemére megvakult s az 
asszonyt a gyulai ügyészség letartóztatta.

— Uj döntvénytár jelent meg Boronkay 
Ijtvón dr. szerkesztésében megjelent a Hatá
lyos Jogyegységt Döntvények és Teljesülést 
Határozatok cimü munka, amely a felsöbiró- 
ságl Jogegységi döntvények és határozatok 
gyűjteménye. A könyv ára 5 pengő. (Megren
delhető Fcldmann Ferenc jogi kiadványok 
bizományosánál, Budapest. VII., Rákóczi ul 62.) 

Megjelent az uj vidéki telcfornévsor. A 
budapesti távbeszélő előfizetők a vidéki névsort 
6 pengőért a következő postahivataloknál sze
rezhetik meg: I., Disztér 16. I., Horthy Mik- 
lós-ut 34—36. I., Krisztina-körút 12. II., Fő-
utca 6. II., Margit-körut 8. III., Tavasz-utca 
4. IV., Városház-utca 18. V., Szabadság-tér
10. V., Mária Valérla-utca 15. V., Václ-ut 108. 
VI., Király-utca 54. VI., Tcréz-körut 45. VII., 
Keleti pályaudvar, 72-es postahivatal. VII., Do
hány-utca 5—7. VIII., Rökk Szilárd-utca 2.
VIII. , Baross-utca 59. IX., Fercnc-körut 39.
IX. , Gönczy Pál-utca 2. X., Füzér-utca 11. X., 
Szabókv-utca 3. Pcsuihely: gróf Hadik János- 
utca 23. Bákospalotaö Bem-utca 2. Újpest: 
István-ut 18.

— A rendőrség karácsonyi nagy razziája. 
A szombatról vasárnapra virradó éjszaka a 
főkapitányság detektivesoport jai megtartot
ták a karácsony előtt szokásos általános 
nagy razziát. A főváros minden kerületében 
megindult a tisztogatási munka és vasár
nap hajnalra a különböző kerületi kapitány
ságokra összesen 218 nőt és férfit állítottak 
elő. A déli órákban fejeződtek be az igazol
tatások. Az előállítottak közül száznégyet el- 
}>ocsátottak, /44 személyt pedig hatósági el
bánás alá vontak. Az általános razzián el
fogott személyek között számos zsebtolvaj, 
veszedelmes munkakerülőés a főváros terü
letéről kitiltott személy került a rendőrség 
kezére.

berendezések rend
kívül olcsó órbnn 
i»obuny-u as. 
Kazinczy-u. sarkán:Konyha

— A Fenyves-áruház, hogy a közönséget 
jobban és olcsóbban szolgálhassa ki, kötött
áru-gyárat létesített. Az áruház gyárában ki
tűnő melirozott női harisnyákat készítenek, 
amelyeket páronként 75 fillérért árusítanak. De 
még ennél is nugyobb feltűnést kellett a ,,Vis
kója" női selycmharisnyn, amely a legszebb 
divntszinekben már 1 pengő 25 fillérért kap
ható. Ugyancsak Viskosa-sclyemből készüli 
férfi nyaksálukat Is árusítanak a Fenyves-áru
házban darabonként 75 fillérért. Női reform
nadrágok a legszebb fehérnemüszinekben már 
1 pengő 45 fillérért kapható, ugy a Kálvin 
téri áruházban, mint az Andrdssy-utt 4. szám 
alatt és a Vámház-kőrut 6. szám alatti fiók
üzletekben.

Erős hidegben 
is az elad gombnyomásra azonnal 
beugrik motorja, ha benzinjéhez 

vagy motalkójáboz néhány csepp

Ezenkívül erős compresslo. jó buzóképe**-  
ség óvja a motort a gyors kopástól.

szeszti'a-1 csak a vendég'ők vannak nyitva, amelyek
ben meleg konyha van. Mindenütt

szódavíz és málnaszörp 
mellett üldögélnek a vendégek, akik igen 
gyéren szállingóztak.

Annál nagyobb azonban a forgalom 
Újpesten, Budafokon, Pestszenllőrin- 
cen, ahová a szesztllulmas napokra ki

vonultak az ital barátai.
Egy igen érdekes epizódja is volt a szesz

tilalmas vasárnapnak. A főkapitányság il
letékes tisztviselőjét

telefonon fölhívta a Ilungária-szállóból 
egy Ismert és előkelő arisztokrata, 

egy gróf és különös kérést terjesztett elő 
Előadta, hogy nagyobb társaságot hivott 
meg vacsorára a Hungária-szálló különter
mébe. Mikor a vacsora dátumát megállapí
totta, még szó sem volt a szesztilalomról. 
Ma este összegyűlt a társaság, fölszolgálták 
a vacsorát, italt azonban nem adtak, a 
szesztilalomra való hivatkozással. A gróf 
arra kérte a rendőrséget, hogy

mivel nz ő társasága már úgyis szava
zott, néhány órára, míg a vacsora tart, 
a Hungária-szálló különtermére oldják 

fel a szesztilalmat
és engedjék meg a szeszesitalok felszolgálá
sát. A rendőrség természetesen nem vehette 
figyelembe ezt a kérést s

elutasította
a grófot.

így azután a Hungária-szállóbeli arisz
tokrata-vacsora pezsgő nélkül zajlott le.

| — öngyilkosságok gázzal és törött fog
kefe nyelével. Vasárnap délelőtt Komáromy 
Mária 18 éves szobaleány Károly-körut 0. 
I. 29. szám alatt lévő szolgálati helyén ön
gyilkossági kísérletet követett el. Rajta kí
vül senki sem volt a lakásban, bereteszelte 
az ajtókat és a konyhában kinyitotta a gáz
csapot. Nem sokkal később a házfelügyelő 
észrevette az erős gázömlést, de hiába dö
römbölt az ajtón. A bereteszelt ajtókat nem 
lehetett felnyitni, ezért ugy segítettek a ba
jon, hogy a világitóudvarban létrát tá
masztoltak az elsöemeleti lakás ablakába, 
a házfelügyelő és egy rendőr felmásztak és 
megmentették az életunt leányt a haláltól. 
A mentők Komáromy Máriát a Rókus-kór
házba vitték. — A Hunyadi-utca 9. számú 
ház második emeletéről öngyilkossági szán
dékból levetette magát Jámbor György 22 
éves hentessegéd. Életveszélyes külső és 
belső sérüléseket szenvedett. A mentők esz
méletlen állapotban vitték a Rókus-kór
házba. — Rákospalotán a Pozsony-utca 36. 
számú házban különös öngyilkossági kísér
letet követett el Nagy Elvira 19 éves var
rónő. A fiatal leány lenyelte törött fogkeféje 
nyelét, azután segítségért kezdett kiáltozni. 
A mentők a Szent Islván-kórházba szállítot
ták, ahol operáció utján próbálják eltávolí
tani belőle a lenyelt fogkefét.

Ha pénzre van 
szüksége
bntfnwevtt var*  bndanest-kfirnyékl htaro. Mekra fia 
őpVkezésrc. rtvnrjfin és előnyösen kaphatja 
how-ohb Wrlesrtéare

SOLTI LAJOS
THsa látván (volt FMMfl-utea) 1O.

— A Fiat-automobilok üzemfogyasztása. J. 
Deniston angol ezredes Fíaí-kocsijával hatal
mas nagy túrát tett meg Indiában a az ut. 
amely 2300 méteres hágókon vezetett keresztül, 
a kocsit alig viselte meg. Az ezredes túrája vé
geztével elmondotta, hogy 5H-es kocsija 8.5 
litert fogyasztott száz kilométcrenkint. De még 
ennél is kisebb üzemfogyasztásról adott hirt 
Sh. Pattcrson, ugyancsak Indiából. 521-es csu
kott kocsija 11.4 litert fogyasztott száz kilo
méterenként. A Fiat-cég kéri az autótulajdo
nosokat, hogy kocsijuk fogyasztásáról küldje
nek jelentést.

Dr- FÉNYE5 oiakorvoa 
ver-, bőr és nemi-betegeknek rendel egész nap 

VII.RAkóoal.ut 93t. I. *m.  «. Rékám1 .««»*>.

— A magyar kir. áll. pincegazdaság kiváló 
minőségű, világhírű fajborai minden étterem
ben, kávéházban és csemegeüzletben kaphatók.

KarMinyl Is 1M1I szenzáció
Olcsösígl hulorhullámü
Rendkívül mélyen leszállító*!  Arak mellett ke
rülnek árusítás alá hálók, ebédlők, arlszohák, 
szelőnek, bőrgarnitúrák, leányszobák és külön 
bűző egyes bútordarabok. Hitelképes egyének 
szintén árleszállításban és előnyös fizetési fel 

tételekben részesülnek.

magyar Kisipari Butorieraka?
VHL kerület, Jóuef utca 14. Mám.

Karácsonyi árak:
Filc és tweed q

divatozta okben — P aC.OvJ-tóJ
Bársony kalap

tni>dclieK ... P
Selyem kalap

nduneágoZ — P

3.80 ut
5.80^

Reich Friczi Sr-10
Megérkeztek az Amerikát 

járt lovastisztek
Nagyszámú, előkelő közönség gyűlt össze 

vasárnap délután a keleti pályaudvar érkezési 
oldalún lévő kupolacsarnokba. Az amerikai 
lovasmérkőzéseken, Newyorkban és a kanadai 
Toronlóbn járt lovastiszteket, Manalotti Lajos 
huszárezredeit. Schaurek Ottmár huszárfőhad
nagyot és Endrödy Ágoston tüzérfőhadnagyot 
várták, akiket messze uíjukról hozott a bécsi 
gyors vissza a fővárosba.

A pályaudvar előtt díszruhái lovasrendőrök, 
míg a kupolacsarnokban gyalogos rendőrök 
tartották fenn ■ rendet, helyet biztosítva az 
egymásután érkező előkelőségeknek, kiknek 
soraiban megjelent gróf Bethlen István minisz
terelnök képviseletében bárcziházi Bárczy lst- 
ván államtitkár, vitéz Horthy István ny. lovas
sági tábornok, gróf Andrássy Gézn, Horgán 
őrnagy angol katonai attasé, gróf Apponyi An
tal Lajos, stb. Megjelent a bajtársaik fogadta
tására a Budapesten állomásozó I. Ferenc Jó
zsef I. jászkun huszárezred teljes tisztikara, 
Perczell Olivér ezredparancsnok vezetésével. A 
lüzértisztikar küldöttségét vitéz Lubkovics 
Miklós tábornok tüzérdandárparancsnok és 
vitéz Magashrízy László alezredes, az I. Bem 
lovaslüzéroszlály parancsnoka vezették. Jelen 
volt vitéz Szunyogh Albert huszárezredes, a 
lovagló tanárképző és hajtóiskola parancs
noka, Homrogdy tábornok, a méneskar fel
ügyelője vitéz Lipcsey Márton huszárezredes, 
Cs. Szabó Kálmán, a Nemzeti Lovarda igazga
tója és a fővárosi lovastársadalom sok hölgy
éi urlovasa.

A befutó vonatból a Himnusz hangjai mel
lett, melyet a katonazenekar játszott, lelkes él
jenzés közepette lépett ki Manoletti, Schau
rek és Endrödy, akiknek arcán visszatükröző
dött a nem várt ünnepélyes fogadtatás okozta 
meghatódottsóg. A fotóriporterek magnézium 
tüzének lobbanásai közepette üdvözölte a lo
vastiszteket vitéz Horthy István ny. lovassági 
tábornok, a honvédség és az egész magyar 
sporttársadalom nevében Az ünnepélyes fo
gadtatás után a sok rokon, bnrát és ismerős 
örömmé*  igyekezett kezetszorilani a földgömb 
másik oldalát megjárt magyar lovastisztekkel.

v llamoasSpi. mfi- 
pari és lakberen

dezést Űz et
J, Dorottya-u. 9
> etetőn : t-24 - 04

CSILLÁROK
minden etilben és kivitelben. 
Magyar, n< met, francia, rngol és japán 
m ti 1 p a r I Aruk, 
HomanD-gAztttzhelyek 
Mérsékelt Arak

— Befecskendezés árt a motornak, mert a 
hengerfalak olajrétege azáltal leöblít telik és a 
kartell-olaj elhigul. Ha „Wing-OlT-t adunk a 
benzinhez, sohasem kell befecskendezni, mert 
nkkor a motor még a legnagyobb hidegben is 
könnyen beugrik.

— Legszebb karácsonyi ajándék a magyar 
perzsaszőnyeg. A Horváth Miksa Szőnyegipar 
Rt. (V., Visegrádi-utca 62.) kitűnő gyártmá
nyai és mintái közismertek.

Gondos feleság rengenek 
karácsonyra ruizhatlan

Nép ztnbAz utca 27 
Václ-ut 0
FŐvám- ér fi

(’s-antáltan pr*ma, f
eBTjc.bh minőség WUUli
Herkules Automata tal
paló és bőrfestő müvek 
hlrály-ufca 19 MA“ ”
József-ö'ut Hfi
Muzeum-köru 2 ........... ■■

Mc] rím ftW6 cipőt hicirrSIBnhl
Legolcsóbban hó- ón jArctpők
ftT Egységár F*  48.- "Wk

— A „Vcr-kó" cipőáruház IV., Múzeum- 
körút 33., elsőrendű kézimunkacipői árát lé
nyegesen leszá Ilitől (a. amiért is számosán fel
keresik ezen Jónevü megbízható céget.

— A törvénykezés egyszerűsítése. A törvény
kezés egyszerűsítéséről szóló törvény január 
elsején lép éleibe. Ezt a fontos törvényt és az 
összes kibocsájtott rendeletiket magyarázatok
kal ellátva larlalmazza dr. Pongrdcz Jenő most 
megjelent könyve. A közel kétszáz, oldalas 
zsebkönyv a Magyar Törvénykezés .kiadásában 
jelent meg. Ara 2 pengő.

— A háziasszony legszebb karácsonyi fény# 
a villamos „Singer varrófényi’* Megkönnyíti a 
munkát, kíméli a szemet és elmés konstrukció
jával a varrásnak mindig azt a részét „vilá
gítja meg a legjobban", amelyen éppen dol
gozni aknrunk. Ezért óhaji:a minden háziast- 
szony, akinek varrógépe van, karácsonyi nján- 
dék gyanánt a praktikus Sláger varrófényt.

Hagy karácsonyi es ufóul vásári
rendez a 25 év óla fennálló

—aBUTORs: 
üllOI-ut 10. szám

amelyre tisztelettel meghívja a n. é. közönséget, 
ahol véleikényszer nélkül meglehinlheti és 
gyönyörködhet a szebbnél szebb és legmodernebb 
stílusú sok száz berendezésben, melyek külön- 
külön Inlrrieurszerüen vannak berendezve. Es 
alkalommal árainkat mélyen lestállflottnlu 
Ezen kedvezményben I részletben vásárló közön*  

Bégünket is részesítjük.

eBTjc.bh
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Tisztviselőnő és gaze^aiiszt 
megrázó szerelmi drámája

Az elhagyott menyasszony megvakitotta hűtlen vőlegényét, 
aki a bíróság előtt kijelentette, hogy nem kívánja a merénylő 

megbüntetését és feleségül kérte a lányt
Érdekes féltékenységi drámát tárgyalt szom

baton a pestvidéki törvényszék, amelynek Már- 
ion-tanácsa elé szuronvos fegyhúzőrök állítot
tak egy csinos, jómegjelenésü, fiatal leányt: 
Jónás Etel tisztviselőnőt, egy jómódú pestkör
nyéki gazdálkodó huszonnégycsztendős lányát.

A pestvidéki ügyészség
felőre megfontolt szándékkal elkövetett gyil

kosság kísérletével vádolta, 
mert a mailt év őszének egyik éjszakáján meg
leste az utcán hazafelé tarló vőlegényét és ka
bátjának zsebéből előkapva egy szélesszáju 
Üveget, annak egész tartalmát a férfi: Móscr 
Tamás 31 éves gazdatiszt arcába öntötte. Az 
üvegben igen erős marólúg volt, amely a férfi
nek egész arcát összeégelte. Másért azonnal 
kórházba szállítótták, az orvosok azonban se
gíteni már nem tudtak rajta,

■ szerencsétlen férfi mindkét szemcvllágút 
elveszítette.

Jónás Etel töredelmesen beismeri tettét a 
bíróság előtt és csak azt hozza fel mentségéül, 
hogy nem akarta a férfit megölni, sem pedig 
annak szemevilágát kioltani.

csak — elcsúfítani.
Szomorú dráma rajzolódik ki a fiatal lány elő
adása mögött, ahogy most, itt, sírástól clcsukló 
hangon elmondja a megdöbbentő tragédia előz
ményeit.

— Két esztendővel ezelőtt kezdett nekem a 
gazdatiszt ur udvarolni — mondja — és rövid 
ismeretség után megkérte a kezemet. Apám 
boldogan adta beleegyezését a házassághoz, 
amelynek terminusát azonban vőlegényem 
mindinkább halaszlgatta. Közben pedig kü
lönböző ürügyekkel kisebb-nagyobb összegek
ben

__ A Kuria hat hőnapra eltiltott egy buda
pesti ügyvédet működésétől cimü múlt heti 
számunkban megjelent közleményünkben 
azt irtuk, hogy dr. Fleischer Elek buda
pesti ügyvédet a Kuria ügyvédi tanácsa hat 
hónapra fclfiiggsztelte az ügyvédi gyakor
lattól. Dr. Fleischer kérelmére készséggel ál
lapítjuk meg, hogy az ítéletet nem a Kúria 
ügyvédi tanácsa, hanem a Budapesti Ügy
védi Kamara fegyelmi bírósága hozta s igy 
az ítélet még nem jogerős. Dr. Fleischer a 
tárgyalás elején nem volt jelen, idézett tanúi 
nem jelentek meg s a fegyelmi bíróság mel
lőzve a további kihallgatásokat, hozta meg 
Marasztaló ítéletét, mely elleti dr. Fleischer 
fellebbezést jelenteit be. Az Ítélet nem lévén 
jogerős, az ügyvéd tovább folytatja gyakor
latát. Ugyanezen tudósításunkba sajnálatos 
sajtóhiba csúszott bele. A cikkben dr. Dach 
Gézáról azt irtuk, hogy feddésre ítélték, pe
dig — miként ezt készséggel megállapítjuk 
— ő ebben az ügyben panaszosként szere
pelt és igy arról, hogy ellene bármily ma
rasztaló Ítélet hozassák, akár a kamara 
vagy a Kuria részéről, teljesen ki volt zárva.

— Felakasztotta magát egy lovasrendőrőr- 
mecter. Miskolcról jelentik: Vasárnap délután 
halálosvégii öngyilkosságot fedeztek fel a mis
kolci Csabai kapunál levő rendőrlaktanyában. 
Juhász József lovasrendörőnnester az istálló 
melletti zabos kamrába zárkózott be és ott egy 1 
lóislrángra felakasztotta magát. Mire a lovas
őrség parancsnoka felfedezte, segíteni már 
nem lehetett rajta — halott volt, lettél min
den valószínűség szerint pillanatnyi elmezava
rában követte el.

— E'gázolta a vonat a mozdony vezetőt. Va
sárnap reggel a kénulcai pályaudvar közelé
ben Csanády János 36 éves mozdonyvezető a 
pályatesten haladt. A síkos utón hirtelen meg
csúszott és elvágódott és egy éppen akkor arra 
haladó mozdony elgázolta. A mozdonyvezető 
igen súlyos sérüléseket szenvedett. A mentők a 
Szent István-kórházha vitték._____________

fCardcson yi
Harcsa Esterházy Husarugyár

1 e r a k a t a 1:
VB., Rottenhill^r-u. 58. Tel.: J. 435 45 
VJI Jézs^f-körut 41. Tel.: J. 43 (ifi

— A mentőcsőnakot kettészelte a gőzhajó. 
Hamburgból jelentik: Szombat délután, nyilván 
öngyilkossági szándékból, egy férfi a Lomban!- 
hídról az Ahlcrbe vetette magát. Amikor egy 
helyi evezősklub nyolcasa, amely tanúja volt n 
jelenetnek, az öngyilkos segítségére sietett, a 
hid pillérei alól előbukkant nz Alstcr-gőzős, 
amely már nem tudóit idejében megállón!, 
kettészelte a nyolcast. Csodával határos módon 
az evezősöknek még sem történt semmi bajuk. 
A gőzös nem sebesllette meg őket és kiúsztak 
a partra. Az öngyilkos ellenben odaveszett.

Dsszüngvo KaráGsonni aunom
Modern ékszerkülönlejességek — 

művészi dísztárgyak - kerámiák — 
írókészletek — dohányzógamiturák

kicsalta egész hozományomat, 
körülbelül tizenötezer pengői. Mézes-mázos 
szavaival annyira befont, hogy hittem nekil 
Elhittem, hogy gazdag szülei nem akarnak 
beleegyezni a házasságba és ezért kell várni. 
Én is szerettem őt, ennek azután az lett a kö
vetkezménye, hogy

elrabolta a becsületemet.
— Mikor azután a viszonyunknak következ

ményei kezdtek mutatkozni, hiába kérleltem, 
hogy váltsa be adott szavát, ő mindinkább

elhldcge.dctt tőlem és mire a gyermek meg
született, már egészen elkerülte u házunk 

táját
— Ott álltam szégyenemmel, egyedül, nz 

apám kitagadással fenyegetett, nem mertem 
kilépni az utcára, azt hittem, hogy mindenki 
rólam beszél. Könyörgő leveleket irtain hozzá, 
hogy tegye jóvá azt ami történt, de nem kap
tam választ. Végső kétségbeesésemben gondol
tam a merényletre ...

A marólugos merénylet áldozata még mindig 
a kórházban fekszik, ugy hogy az elnök n be
tegágyán felvett vallomását olvastatja fel. Má
sét mindenben megerősíti a leány vallomását 
és kijelenti, hogy ha felgyógyul és

ha a leány hajlandó hozzá, egy vakemlicr- 
hez feleségül menni — kész őt elvenni... 
Amikor a vallomás felolvasásának ehhez a 

részéhez érkeznek, a vádlottak padján ülő lány 
hangosan felzokog.

— Én még mindig szeretem őt — sikoltotta. 
Móscr vallomásának végén kijelenti, hogy

nem kívánja a leány megbüntetését. Ítélethoza
talra nem került sor, mert a bíróság több uj 
tanú kihallgatását rendelte el.

— Súlyos szerencsétlenség az országúton. 
Békésgyuláról jelentik: Szombat délután öt 
óra felé a békésgyula-csabai országúton súlyos 
motorkerékpár-szerencsétlenség történt . A 
motort Horváth János dévaványai lakos ve
zette. Mögötte Kovács Lajosné nevű rokona 
ült. Az egyik kanyarodénál a hatvankilométer- 
rel robogó motorkerékpár hirtelen szembeta
lálta magát egy kéllovas szénásszckérrcl. Az 
összeütközés kikerülhetetlen volt, a motor 
beleszaladt a lovak közé, mire azok megva
dultak és átgázoltak a szerencsétleneken. Hor
váth Jánost csak könnyebb, mig Kovács La
josnál életveszélyes sérülésekkel szállították a 
gyulai kórházba. __________________

A választási Izgalmak dacára 

bámuld csillár
jaimat ÉS Fatima’ 

ízlés, kivitet, Ar, feltétel Önnel*  Is megfelel

Hi.stM*nSdnde?  körút’aŰÍ’rYl’ 'aiiJij 

~ _ Agyonforrázott a híg egy gyermeket. Bé
késgyuláról jelentik: Vasárnap reggel súlyt*  
szerencsétlenség történt Sarkadkereszturon 
Ónodi Péter gazda kétéves kisfia n konyhában 
az asztalon lugköves poharat talált. Nem 
volt senki a közelben, a kisfiú fölúgaskodolt a 
pohár után és magára döntötte. Sikoltozásara 
összeszaladtak a házijeliek, akik a súlyos égési 
sebeket szenvedő gyermeket a gyulai kórházba 
szállították, ahol néhánv óra múlva meghalt.

— Hajóösszcülköz.és a süril köd miatt. Ham
burgból jelentik: Már péntek este óla a kikö
tőt s az Alsó-Elbét, messze ki az Északi-ten
gerig sűrű köd borítja, amely a hajóközleke
dést majdnem teljesen megbénítja. A látási tá
volság néha nem több n gomolygó ködben, 
mint 20 méter. A kikötőben és az Alsó-Elbén 
rengeteg, mindenféle nagyságú és nemzetiségű 
hajó horgonyoz. Némelyik megkísérelte az in
dulást, de valamennyi kénytelen voll vissza
fordulni. Az „Annemorie" hremeni gőzös, 
amelynek kapitánya minden jólanács ellenére 
az indulásra határozta el magát, Blankcnesénél 
összeütközött „König" dán gőzössel és a viz- 
szinl alatt oly súlyosan megsérült, hogv azon
nal zátonyra kellett futni vele az elsülyedés el
kerülésére. A „König'*  is erősen megsérült.

— Tlnmány Gyu’a előndésn. A Magyar Jo
gászegylet gazdaságjogi intézetéi en szombaton 
este Domány Gyula, a Magyar-Olasz Bank igaz
gatóim n világgazdasági válság címmel nagy
sikerű előadást tartotta. Előadáséban a mai 
gnzda'ági válság pénzügyi okait kutatta.

—- Nagyszámú vevőim kénveimére IV., Fő- 
vám-fér 6. szám alatt n Herkules és börfestő- 
müvek fióküzemet létesített.

— Letartóztatott óvodékcsaló. Vasárnap dél
ben a főkapitányságon óvndékcsal's miatt le
tartóztatták Forintos Tivadar 31 éves ügynö
köt, nki a Rákóczi-uton .,Glóbus" címen iro
dát rendezett be és egé«z sereg kaimiós alkui- 
alázottat szerződtetett. Az alkalmazottaktól át
vett összegeket a salát rélinlra fordította és 
ily módon töbhezer pengő kárt okozott a sze
gény emliercknek. Vasárnap állították elő a 
rendőrségre és a tanuk kihallgatásn és a tény
állás megállapítása után letartóztatták.

Ifimen háziasszony ráüli Érv a, 
bo iy leuvásznnt, ágyneműt, damasztárut, asztalneműt és jó pamut- 
árut csakis megbizha ó helyei tanácsos vásárolni. Ezért forduljon a 105 éve tennáló

Haris zaülmger és Társa 
a „K2K csillaghoz**  VAcUutca’fsí'az. 

ahol az évtizedek óta kipróbált minőségek mélyen leszállított árakon
kerülnek eladásra.

Jourkész'et, tiszta len, 4 szalvétával.............  P 2.93
la ágynemű creton, 1 vég (10 mtr)................ P f2-—
Kávéskészlet, színes, azsuros............................ P CSB-—
Éíkezőkészlet, fehér d ama szt............................ P

Kiváló jó minőségű zsebkendők, törülközők, tör ók és lepedők lel t U n 0

Magyarország követelései 
az osztrák-magyar monarchia 
és a Habsburg-ház vagyonából

Szterényi József terjeszti elő Magyarország igényeit a döntőbírósághoz
Mint ismeretes nz osztrák-magyar monarchia 

és az uralkodóház vagyonának felosztására vo
natkozó tárgyalások több alkalommal megsza
kadtak. A nyár folyamán alakult meg ebben 
az ügyben az ujabb döntőbíróság Soldalini 
svájci fclsőbirósági tanácselnök clnöklcsével és 
újra felvették a tárgyalások fonalát. Az eddigi 
tárgyalások során főként alaki és formai kér
désekről tárgyallak. Mos' az év utolsó napján, 
december 31-én történik

az első érdemleges lépés, 
amennyiben ekkor nyújtja be a bírósághoz 
Szterényi József báró a magyar állam nevében 
periratát, amelyben a magyar igényeket sorolja

Lehár az Operaházban 
Vasárnap bemutatkozott „A mosoly 

országa" másik szereposztása
Az a szívélyes fogadtatás, amellyel a szom

bat esti előkelő premi .’rközönség Lehár ope
rettjét, „A mosoly országát" az Operaháziján 
fogadta, vasárnap este még fokozódott, amikor 
az operett másik (és nem „második") szerep
osztása mutatkozott be a közönségnek. Az 
ünneplés elsősorban ismét a személyesen ve
zénylő Lchárnak és gyönyörű melódiáinak 
szólott, miután a mese — minden operettre 
tcrineltsége mellett sem — tekinthető nagyon 
szerencsésnek. Ilyen handicappcl csak Lehár 
Ferenc indulhatott biztosan a sikerre vezető 
utón, miután .s^veg vfd0sjÚHdVjységcit . és 
álérzclincsscgeil Lehár őszinte, szívből jivö és 
szívhez szóló melódiái tökéletesen elfeiedteltk. 
Hogy a vasárnapi bemutató másik szereposztása 
nem jelent tt .második*'  szereposztást, az első
sorban n becsi grófkisasszony szerepét éneklő 
Relle Gabriella érdeme, aki egyéniségének ba
jával és közvetlenségével az operettben meg 
fokozottabban szükséges kapcsolatot a közön 
séggel már megjelenésével azonnal megterem 
tette. Nőiességének varázsával egycsapásra 
meghódította a közönséget. Rösler Endre 
bár Székelyhidy nemes énektudását nem érte 
el — fiatalságával és temperamentumával jól 
eltalálta az operett hangulatát. Gere Lola nagy 
rutinja ezúttal is pompásan érvényesült. Ma 
Iccky Oszkár főhadnagya nem nevezhető sike
rültnek. Malecky részben rehabilitálta — Lau- 
risint. A közönség ismét nem fukarkodott a 
tapssal és a vezénylő Lchárt, valamint a szer
zőt melegen ünnepelte.

_______________________ (Gregor.)

OíKffiaiteiüzr
ha esténként otthonában jó zenét hallgat 

Élvezetet csak megbízható készülék 
szerez, rossz gép csak bosszúságot okoz 

Rádió- és gramofonban is — mint 
évszázados közismert zongoraüzletünk 
ben — csupón kiválasztott, legkényesebb 
zenei ízlést is kielégitő készülékeket tar 
tünk raktáron.
Olcsó árak*  
Ktnv&mes tlzefosl teltételek i 

ciíhse: j. és Fia rí. Alapítva: (8.

— Cigányok kifosztottak egy lakást. A györ- 
megyei Pér községben szombaton délután vak
merő rablótámadás történt. Kovács Vince gaz
dálkodó lakásán megjelent egy Kozák György 
nevű cigány és Lakatos Pepi clgánvnsszony és 
kenyeret kérlek. Kovácsáé egyedül volt otthon. 
Amikor a cigányok ezt észrveették. rákiáltot
tak Kovácsáéra, hgoy azonnal forduljon a föl
felé és meg se moccanjon. A cigányasszony 
baltát ragadott és azzal fenyegette Kovácsáét 
Kürtien a cigányférfi feltörte a szekrényeket, 
sok ruhát gyömöszölt egy zsákba és azután 
társnőjével együtt elmenekült. A c-sendőrség 
megállapította a két cigány személyazonossá
gát és most egész Győr megyében keresik 
őket.

Hölgyeim?
ZOLTÁN kabátjai híresek, olcsók.

Rendkívüli karácsony! 
leszámított árak 

ZOLTÁN kabátspeclallsta, Szervita tér á. az udvarban.

fel.
Ez a perlrnt hatalmas munka eredménye és 

löbhszáz oldalra terjed Részletesen ismerteti,
melyek azok az Ingó és Ingatlan vagyonok, 
amelyek részint a volt monarchia vagyo
nából, részint pedig a Ilabsburg-húz érté

keiből a magyarokat megilleti.
Minden egyes igényelt tárgyra vonatkozólag 
alapos és részletes indokolást tartalmaz, milyen 
címen igényeljük a nevezett objektumot. A per
iratot most fogja áttanulmányozni a döntőbíró*  
ság, majd nz osztrákok adják be Írásbeli vá
laszukat és csak ezután kerül sor a személyes 
tárgyalásra.

— Bethlen miniszterelnök bécsi utazása. 
Mint jelentettük, Bethlen István gróf minisz*  
tcrclnök január hónapban Bécsbe utazik az 
osztrák kereskedelmi egyezmény előkészítő 
tárgyalásainak lefolytatására. Eddig ugy 
volt, hogy cz az utazás január első nap-*  
jaiban megtörténik. Mint jól értesült helyről 
informáltak bennünket, Bethlen István gróf 
miniszterelnök bécsi utazása csak január 
második felében fog megtörténni.

— Tanulmányút Spanyolországba és Afri
kába. A Párisi Magyar Diákegyesület Utazási 
Osztálya márciusban tanulmányutat rendez 
Spanyolországba (részvételi dij: 803 pengő). A 
tavasszal rendez még tanulmányutat Észak- 
Afrikába. Egyiptomba. Konslantinápolyba, 

Olaszországba, Parisba és a Francia Riviérára. 
Prospektust díjmentesen küld a Párisi Mágyar 
Diákegyesület Utazási Osztálya IX., Fetenc- 
körut 38. fsz. 2.

— A Magyar Kender-, Len- és Jutaipar Rt. 
25. évi rendes közgyűlése napirenden lévő In
dítványokat elfogadta. A kimutatott 68,206.26 
pengő nyereséget uj számlára vitték át. Az 
egyhangúlag újra választolt igazgatóságot 
Ugrón Gábor dr. v. b. t. t. ny. ni. kir. belügy
miniszterrel, mig a feliigyclőbizollságot Ball*  
Miklóssal Cs Szíriúny Jenövei egészítették ki.

— A Magyar Kereskedelem és Pénzügy jubi
leuma. Dr. Szatmáry Sándor gazdaságpolitikai 
folyóiratomk busz éves jubileuma alkalmából 
terjedelmes ünnepi számol adott ki, mely 
rendkivü’ érdekes, gazdag tartalommal jelent 
meg. A lap előfizetési ára 21 pengő és megren
delhető a kiadóhivatalban IX., Soroksúri-ut 40.

— Megtartottsík a pécsi ügyvédi kamarai 
választást. Pécsről je entik: Vasárnap dél*  
előtt tartott a pécsi ügyvédi kamara válasz*  
tásokat, amelyet izgalmas harc előzött meg. 
A liberális érzelmeiről ismert Nemes Vil< 
mos dr. kormányfőtanácsost, a pécsi knma*  
ra volt elnökét akarták megbuktatni. Há*  
rom elnök jelöltje volt a pécsi kerület ügy*  
védjeint k: Nemes Vi'mos dr., Szabó Jenő 
dr. cs Visy Imre dr. A választásból hatalma*  
szótöbbséggel győztesként kerüli ki Nemet 
Vilmos dr. Aleínök lelt Pincxek Zoltán dr., 
titkár Tury Jenő dr., pénztáros Trin Imre 
dr. és Walkó Gáspár dr.

— Agyontaposta u bika. Nagykanizsáról je
lentik: Weisz Dezső nagyatádi mnrhakereskedŐ 
bikát vásárolt a gorgói vásáron. A kötőfékkel 
ellátott állatot Pufién Adolf mnrhahajcsór haj
totta haza. Útközben Rabocsa község határában 
nz állat valamitől megvadult, felöklelte a hnj- 
csárt és ugy összetaposta, hogy a szerencsétlen 
ember n helyszínen percek alatt kiszenvedett. 
A csendőrség megállapította, hogy a véletlen 
szerencsétlenségért senkii sem terhel felelős
ség.

— Választást eredmény. Mégis csak Gábor 
ékszerész győzött, (Rákóczi-ut 64 ), mert a ka
rácsonyi ajándékokat vásárló közönség nála 
vesz n legjobban és legolcsóbban. Túlzsúfolt 
raktárából 1500 férfi. 3000 női aranyórát, 
nagyszámú brilliáns gyűrűt és brilliáns függőt 
beszerzési áron alul árusít, zsebóra már P 
3.50-ért kapható
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ÓLOBUS
NYOMDAI MUlNTÉZET 
RÉSZVÉNYTÁRSASAŰ
VI. ARADI-UTCA 8

ROTÁCIÓSGÉP-ÜZEM. könyv
nyomda, LITOGRÁFIA,OFFSET-ÉS 
MÉLYNYOMÁS, ÜZLETI KÖNYV- ÉS 
ERTÉKPAPIRGYÁRTÁS,ÍRÓSZEREK

TELEFONSZÁMOK: IRODÁK: 
AUT. 100-4 2, 100-4 3, 100-44 
UZEMIRODA: AUTOMATA 245-81

Karácsonyi és újévi ajándék!
A|aMotn a

VALVO -csövet
KArjen b meri előtt

VezérképvIneX: Hu ^pe*',  V., erezel Mór-utca 3. sz.
Mechnor Zsigmondi

Művészi szobrok 
Vitrintárgyak < 
i gazán 
olcsón Antikart rt

(lg. srURNBERÜ Z.J.> 
vTl. Dob éi Kazlnczy-utca űrkén

i

Torontáli ágyéi ő.............................. P 18. I la szörboitklé futó. 70 cm. széles .. P 8.—
Strapa futó, 70 cm. széles ....... P 2.2O la szórbouklé futó, 90 cm. széles ,. P 1O.—
la csíkos futó. 70 cm. széles .........P 8.20 | Bútorszövet, 120 cm. széles.............P

Modern bútorszövetek és velourok nagy választikban /

Vágó és Társa, Budapest, Kamermayer Károly-utca

Magyar Leszámítoló és 
Pénzváltó Bank R. T.

Budapest, V, Dorottya-utca 6

1 nolpArl klottoaplan...........
1 műhelyem panlan ...........
1 müselyem pehelypaplan ..

Piiiniu Paplangyár karácsonyi slágerei
1 tv-'BTfttoeD almiét' arynemö I

1KX ! P 35 —1 iMpl.ataneéA I ■ WWs |

Pluma Paplangyár Beltánisl íászonáru Rt «

Olty és Nemein
Központi Vásárcsarnok, I. emelet 6

Felvesz hirdetéseket 
kizárólagossági joggal az összes 

vásárcsarnokok

forgalomba ion az öles • „Peioji“-ciaateiia
K dohányjövedék e hó közepe táján hozza tusai ellen bizonyosfokú védőhatáM fejt ki és 

forgalomba az általános eladás útján egyik nem okoz az erősebb cigarettázásnál oly 
új gyártmányát, a „Pelőfi‘‘-cigarellát, ízléses gyakran fellépő garathuruloL 
huszas csomagolásban, kétfiiléres darabon-1 Ezen új cigaretták kitűnő égési tulajdon
ként! árban. ’ * ’ * ' ’ ......................... ...

E cigarettafajta testvére az ez év Szent 
István napja óta forgalomban lévő külön
legességi cigarettának, a „Budapest**-nek,  
azonban míg az finomabb trafikdohányból és 
a gyengébb dohányosoknak, főleg pedig a 
hölgyek részére készült, addig a „Petőfi" tisz
tán belföldi magyar dohányból van előállítva 
egy új finomítási eljárás útján, amely a ciga
rettákat nemcsak illatosakká, zamatossá és 
sima szívásává teszi, hanem olcsó ára mellett 
a tömegfogyasztás céljait is szolgálja és 
különösen pedig férfldohányosoknak való.

Az egyetemi tudományos intézetekben 
végzett vizsgálatok kimutatták, hogy ezen 
cigaretták beszívott füstje a többi forgalom
ban lévő cigarettákhoz képest jelentékenyen 
csökkent nikotinlartalmú és a dohány eme 
ártalmas alkatrészének hatása ezen új gyárt
mányoknál a minimumra lett csökkentve 
anélkül, hogy magának a dohánynak eredeti 
zamata és kellemes illata szenvedett volna, 
ami az eddigi nikoiinmentesítési eljárások
nál nem volt elérhető.

E vizsgálatok azt is kimutatták, hogy ezen 
új magyar találmány útján készült cigaretta
gyártmányok beszívott füstjének jelentékeny 
bacillusfejlődéstgátló hatása van és ezáltal a 
szájüreg és a légutak dezinfekcióját segíti elő 
és a fertőző betegségek ott befészkelő bacil-

Sággal bírnak, amiről bárki könnyen meg
győződhetik, ha egy „PetőfT'-cigarettára reá- 
gyújt i azt a hnmutárcára teszi, a cigaretta 
egyenletesen, önmagától, szívás nélkül 
v,:'gigég- A szívásnál el nem mocskosodik ■ 
elejétől végig egyforma illata, zamata és 
simasága van.

Mivel pedig belföldi dohányból készül, 
alkalmas a nagymérvű külföldi dohány
behozatal és fogyasztás által okozott nemzet
gazdasági hátrány csökkentésére, mert azt 
pótolni képes és amellett a magyar belföldi 
dohány értékesítésének és kivitelének kilátá
sait is javítja.

A belföldi dohány fogyasztásának ilymódon 
való fellendülése viszont elsőrangú érdeket 
képez s főleg pedig a dohánytermelő gazda
közönségnek érdekeit képezi, mivel a dohány
termelés talán az egyedüli ága a mezőgazda
ságnak, mely a mád viszonyok között lucra- 
tívnak nevezhető.

Az egész újdonság egy magyar orvos
szakember alkotó munkájának eredménye, 
atni önmagában is biztosítékot nyújt arra 
nézve, hogy ezen új gyártmányok népegész
ségügyi szempontból is előnyöket jelentenek.

Minden új gyártási módhoz tartozó szük
ségünk, mely a mai viszonyok között lukra- 
tehát, melyei a „Petöfl“-cigareUával elszí
vunk, magyar pénz és magyar vagyon marad.

ÜGYETLEN KaracsonyfMl
SEM HIÁNYOZHATÓNIKOTF.X!

Magyar Általános 
Takarékpénztár R.-T.

Budapest
V., Gróf Tisza István-utca 8-10
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RovatvaEatf: STOB ZOLTÁN

A kitiné tnífris.1 rendkívül nagy ön f egyel ftnrsnei 
vé£igiá.iseoti,a a premiert és najy sikert aratott

Kabos Gyulái édesanyja 
haláláról a Nőtlen férj 
premierjén értesítették

Leonqfevjillo szépen, szivherszólóan meg- 
énekelte, b >gy a színpad műnk ás úriak 
mennyire tibor. Leli laiasztanio maganék- 
tel £ színpadi figuráját ói és mennyire máf- 
emberként k<:B n közönség elf- lepnie., néha 
megtagadva sajátmagúi, érzéseit és gondo
latait és b küzdve cmiicrfeletti fájdalmait.

r.tjaz.zónak, a vér<*ssrtvfi  komédiásnak 
szereidében tegnap Kabin Gyulának 
ki'Uett twirmiatkoznia, egy tragikus csa

ládi esemény Laprímn.
Tegnap este a „Nő.Zen férj" premierjét 

tartottak b Fővárosi Operettszinházhan. A 
főpróba ólán egész r.ap huzópróhál tartot
tak. ameöyBa az egyik főszereplő: A'ohn« 
GvuIk is résztvett A kollégák észrevtdték. 
hogy Kabott Jcllünfien lehangolt. Meg is 
kérdezték, mi baja?

— N t m tudom, valami nagyon Tasn: c)5- 
lsíen tudta, rendkívül idegekérrrf rm van. 

vagyok.
A I r-Ilégák 

előtti láz vett 
nem töröfllr^:

Este egy küldönc jelent meg s színháznál 
és Kabofi Gyulát kereste.. A premier már 
javában folyt és a tolt ház nézőtere sokat 
kacagott mulatott a darabon és a színé
szek mókám A küldiinc kopogtatott Kabof 
Gyvla oltSzSjén. Kabos Gyula azonban ak- 
k »r má’ a színpadon volt A színház egvik 
a]kaimB7Otlja £ küldöncök aki rendkívül 
fontos iiéfijben jelcntlcrfft. & színpadra ve
zette és art mondták neki, várja be azt fi 
percet, j mikor Kabos kijön a színpadról és 
akkor átadhatja neki azt bz üzenetet Túr 
perc*i  i várakozás után Ksbos végzett a je-

■ugy vélték, hogy e premier 
erírt Kabos Gyulán s ezért 

tovább fi dologgal.

lenetévol, tancszúmával és kijött a színfalul, 
niiigé, amikor a küldönc jeíentkez.eti nála

— A klinikárdl jiiiiem. — mondja 
csendiier a küldönc — b mLve» ur

édesanyja .. . meghalt...
Kabos Gyula megtúniorodott és a szivéhez 

kapott. Majdnem zokogva, 
molth.

— lilegérrstem . ..
Gyorsan elterjedi a hir 

hogy Kabos Gyula milyen 
neteil kapott, a színpadon nem játszó színé
szek gyorsan odasiettek és vigasztalni igye
keztek Kabos Gyulát. Egyik széket hozott 
a másik vizet és a lelkében összetört ko
mikust igyekeztek rábeszélni arra, hogv 

falyUissa az elftadust mert nem szuhad 
otthagynia a posztját.

Raho» Gyula azonban aput ik usan iilt to- 
vúbh. nem válaszolt a hozzája intézett kér
désekre és már-már ugy 1'011 hogy s 
len férj" prerriicrje emiatt félbemarad. Az 
ügyelő már nem is nbcatta Kabost, bngy az 
ti jelenete következik, igyekezzen lelkei 
önteni magába, amikor — mint a Ba.ja?- 
7ókhan — Kai'os í-yula fölkelt a szekerö' 
és a népszóra megjelent a színpadon. Dr 
mig Bn.iazzónak színpadi szerepe szerint <• 
lehetett sírni fi fájdfiimét.

Ral*ns  Gyulának vicw.krt kebelt rnn»- 
danis. kpcBp.’i. tánn<»lr.. és énekelnie 

ker.í‘!t abban » pHlnnnlbun, 
édesam ja halákró' 
természetesen nem

e színpadon 
tragikus fizene-

amidőn 
Kahosró! 
közönség és t kiváló művész 
nialitása.
indította a siker útjára a N

■Sf

értrsitfitték 
tudta ért s 

színészi zse 
kollcginlitása

■
te

a

VARADY BÉLA nőt

éretnie; örieait m t vevőit es s n t váaariókhzbnHOptn. hog? decemhet 1-ufk kezdve Kzfl"ölai 
IV-t Türr IctvAn-utca O 
alatti réitfi üzlethelylsegeben kivételesen olosé 
karácsonyi írusltdsf 
rendez az összes nrídivat -cikkekben:

Angn’, aitnnv«*nvN  — — p f*e  — Sermniii'mkteandft ti«» —
finom pupun- o» oxturdlng , IS — j.
futottig ----------------------. 1Z -
itaji unoituuliag - — — . K.BP

■•n'-’V’nMiui —Nnrtin^mrU’ -HáxU<M)>4. — •
Kerem minőén réteXlLltte)rr.ett*6£  ■éAkfc.l a váMkrtLottv Lódért alias Korav Sárit, 

atót a Wamer Bros egy budapesti mulatóban fedezett föl 
feleségűi vette egy hollywoodi milliárdos

Zaunuck generateenedzser sógora a boldog fétj
Talán egy éve sincs annak, hogv a buda

pesti 
Lotty 
cosnó 
egyik 
nuck.

sajt írt élénken foglalkoztatta égj 
I.oder — alias'-Knray Sári nevű tan
szerencséje. A fiatal táncosnőt a? 

pesti mulatóban látta meg Mr Zau 
a Wamer Erős — First Nationa! 

nmerikai filmgyár igazgatója és generál
menedzsere. Több estén ót nézték e fiatal 
táncosnő produkcióját, illetőleg s táncosnő
gyönyörű alakját ét arcát, bj itt idf>ző> amo 
rikai urak, amikor szerződtetés; ajánlatot j 
tettek a fiatal leánynak.

A kislány először viccnek vette az figyel 1 
és art hitte, hogv ar egész figy s lokálokban 
annyira jó' ismert „főzésből" ered. Kellenit- 
snn csalódott akkor azonban, amikor E-no;’ 
Tűö'ip a Warner Bros budnpetíi tgnzgatr. in 
irodájába kérette a fiatal hölgyet és eg’ 
szerződtette blankettát tett eleje.

A leányt hekhlthztették a Kltzhe, majd 
rmrcssztemnóval kirnhártilk és a leg- 
<‘lsó vonattal Bolh-vrnr»d felé irányítot

ták.
A ^'nmer Bros budapesti erpnzfturája 

illetőleg Engel Fiilöp érdekes levelet kapott 
most AemerikáhM, cége. crncralmmpdzso~é 
»51. Mr Zannvck közölte Engel Fülöppel 
‘■agy Lotty Lödet — Korav Sá: 
hölgy, nki Amerikában mát egy I

•■őrt Amerikából cége genornimenedziieré- 
í ..Soidiers plrrv thing" című filmben, nag’ ! 
szerencsét csinált. Feleségének bátyja, aza: 
nz Ő sógora.

egy umeriLai otrlmáimás mPliomosnak 
megtetszett n leány és íeicségül vette.

A napokban volt nz esküvő nmeb egyelőre 
pontot tett arra a szédületes knrriórre, 
amelyet fi pesti kis lokáltól u hollywoodi 
oiajmágnns pnlntfjóig tett meg t-7 a szüp, 
tehetiróges i

hajnalban Pestre érkezik
Ünneotíycscn Íoízdiák

Érddkes vendéget hoz r hől’ő hntnnli ’-rinnt 
Ttu(inpr«‘7-r Wrrórl.fv.lk Rnlvárv Géza t világ
hírt rnugvar fi Imrén távit, nki awimn^ nngv 
filmmé’ lein kmertté j n «v<Sí s világ filml ó- 
züniv-pr elö'l PtilvázT Géza, a „V/’ge c tind 
nnlf*'  rlmfc film nremic. io"r érkezik — kis<í 
olkésve. A kurmánv/nné nvmnn”nl<ciéii>n ren
dezett rllszrlnaftáv: ir■•-»t íPvetel®, eh- nkknr 
mnm he‘v< ng' tévjrntnt 1 iiidött a LMetknzó 
tnrínlnmnin

Vvrhrh’n xrjnríln' 
rli.irrliiitrlásnt 
ieteni'nt n< 
timteleffTv ’

Vnsárnnn

Irhptrl- Irten n
■ snnánni H C 

ítpnlnnl: '„i.^/.rr rs trljn
irnnlrurit pohu'r'p í, *n

............ .......... i >■ ’•» k - > l.nn/O’ C.crA 
ir. nrvü j }nfván innzgtoó on- r Jmlvnry pf jelentett*,

kis film- | bngr znégi*  Prs: r jön é*
> btOTtai br tnnthnn im;. '-Uexlk.

ezért n Frwtm»-films-.-.inhnzhnn hélffin 
féllirenTéi k-miitt I sn Ih'ihrmi'ta- 

tnnnk. uhui ftnnrp Inrs fnrjéulitittit! ren~ 
ttettetet -r «• m ii6 tó^ivwniöli mep- 

til. Bnlvárv Gézával

KAMARA MOZGÓKEFSZfL'b!ÁZ

NAGYSIKERŰ ÜNNEP! b'.ű r> mA. 4

Kizárólagos joggal a
Paramount nagysikerű, magyar tesző. é filmje

I i

Fedák Amerikába megy filmezni 
— Titkos Egyiptomba pihenni 

Fedák saját maga készítette fűm sz ocrtar. urnát — Titkos 
az útitervét

I
1

Irta: Harsányi Zsolt

Fedák Sári — bár ar Okos mnmi tfltonfln | 
eróid tartja mr.git — mir kérdi a 
üst Fílruár első napjaiban Amerikába uta
zik. hol ar eredt li Untul eltérőm nem ar bOO 
<><s mi.var d.Hal fog turné mi. hanem egy 
íilmgyí r.-i fog tárgyalásokat folytatni egy ér- 
dci<e fi. ripcritnrr'utn tne gittre sittéire. Fedik 
S rí i haza elkéri -tt

egy masa által kigondolt. tedberADé film-

yi j i11¥ ház 

líarísstnyl ös sziívaszter 
eS<Í GülíjüSOK 

Karácsony o.ső napján
d. u 1 ?4 ónúor: A té&a*ra©ny  (r-udes esti hely Arakkal) 
ette 8 „ Feketesrirucseresznye

Karácsony 
második napja

d. e. 11 órakor: Ez kell a 
kerekeknek!

d. u. ’ 4 órakor: Fek*tesrAru  
cseresznye rendes esti he várakkal) 

este ' órakor A tésaawony 
Szflvoeztor nanján 

két ofSnrfiSa
7 órakor: A tfsranony 

10’ • . Frk-t<rs3írucse rcsanye

srcen éri om r»t.
amelyet AmoritóÖiKB ».l :»t n roll u'óid kocka vs- 
lóságára bnaitawi Egy rendkívül : ame
lett tegalmss fi’.nr : rutni es. amHyaek fvhÖsr 
termés re! csen Fe . k Sf.-i

Négy uyetvea akarja rlkészittettii a főinek 
még pedig mafiyzrul némi :>.! ang.'-nl és írat 
ciíirl. hisren mind a wgy nyerőt 1 .i.nSca be- 
széli a művésznő. Ar. el.>rrtes tárgy: !»>. k ame
lyek levélben foly nak, annyira « órrh*'.»  -d.'tt 
ÍHapotban vannak, hogy Fedák Sír v»!w r.. 
lep nem fog hiába utazni és dkcsritbiii órdri- 
g< tett kedienc tervet, » nagy i v«.r6<M.'.rij. •.

Ugyanekkor hitt adunk arról H. hogy THko» 
nőne, akit a Fővárosi Optrcturinhár e» a Ma
gyar Srinhár ia a Nőtlen féri utánra i» k akart 
atertídtetni egy-egy szerep eljálsaására. tagad •> 
választ adott ai igazaiénak. Titkos Ilona 
ugyanis ar idén ekarja mepalősitani ngi ked 
véne tervét, hogy

Egyiptomba utazzon 
és erre vonatkozóan tn~i ai útitervét is elkésel- 
tette. Titkos Ilona s NAf.cn férj elóadássoro- 
tatai ulán téli pihenőre Egyiptomba utazik. Ha 
addig ugyan egy nagyon jó szerep meg nem 
változtatja szándékát

* Karácsonyi Blmmatinék. Karácsony két 
napján, délelőtt 11 órakor két óban hímet mu
tat be a Kamara- é» bécsi mm. an.e.yeket a 
mozik csak « /Ar»A érben /ncnsk játszani. A» 
egvik a „Gpílá-azal- é» tcnersal". a má'ik a 
„Hajnali Arjtrer. főszerepéi en Richárd r*rthel-  
mess-el. -4 kft filmnek cr a: európai Vlntdf 
fűhrunija J es-k rendes napi áron a /»/<-: 
■ s Kaiéira pénztáránál. s'rnkivnl \\ arner Bros 
FilmríllalaLnái lErzsébet körül 9—114

J
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Főszereplők
HeleneLee .. .. 
Caroline .. .. 
Margaret .. .. 
Carltonné ..
Flo.....................
Georges Farland 
Doniéi Playgate 
Hector Lee .. ..
Al Brown .. .. 
James ..............
Szállodaigazgató 
Szerkesztő .. ..
Péter .. .. w

Dada .. „ ~ 
John .. .. ~ 
Titkárnő .. .. 
Fényképész.. ..
Egy ur ...............

>• »»

Bajor Gtel
Góthné Kertész Ella 
Dobos Annié 
Vaszary Piroska
Fejes Teri
Rajnai Gábor
Góth Sándor 
Zátony Kálmán 
Gárdonyi Lajos 
hlály Gsr3
Bárdi Ödön 
Kertész Gábor
Békássy István 
Kende Paula 
Pártos Gtsz táv 
Horváth Éva 
Somodi Pál 
Keleti László

6, 8, 10 órakor,
6, 8, 10 órakor

Előadások kezdete: 
az ünnepekben 4, 

legyelővétel egész napi Jegyrendelő telefon: József 440-27
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PARAMOUNT FILM

cnald

VAGABOND 
KING

AMERIKA 
LEGSZEBB FERFIA

íj a legszebb hangú primadonna

URdmn-25.

karácsonytól 
TEREZ- | IE

JANNINGS PARTNEREI:
IPLGA CSEHOVA ■ 
Ik RENATE MÜLLERi
R HANS MOSER,

annings ebben okomért 

Éegy verdus.jokedvi 

epéit hős tenor t jgt 

ik^jazz^lphengr 

Othello essajat.
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Meg nem irt riportok

Az élet veszett iramod ásóban, tempó
jában néha a legértékesebb és legszebb 
pillanatok vesznek el. Olyan dolgokról 
van szó, amelyeket a sajtó gyors steno- 
gramja sem tud megörökíteni, hangu
latok, amelyek félreismert egyéniségek 
életét mutatják be az igazi oldaláról, 
apró és eltitkolt fájdalmak, örömök, 
villanásnyi események, amelyeket az 
újságíró nem jegyez le, hanem valahol 
messze, tudatának egy félreeső kis 
kamrácskájában őriz, — ápol szeretet
tel. Ezek a meg nem írott riportok, 
amelyek érdekesebbek néha a kolum- 
nás slágereknél és a falrengető szen
zációknál . ,

1.
Talán az egész ország tiltakozott felhábo

rodva az ellen, hogy Bajor Gizi otthagyta a 
Nemzeti Színházat, amelynek egyik inár- 
ványoszlopa. Egy <3600 pengős előlegről volt 
szó. amelvet a Nemzeti Szinház szanálója 
megtagadott a művésznőtől s amelyet 
másnap mégis csak folyósítottak. Ezzel az 
ügy elsimult Bajor Gizi megkapta az elő 
leget éz a Nemzeti Színház tagja maradi.

Bajor Gizi — és az előleg? Akik rózsa 
■zinü szemű végén keresztül nézik a nngy 
színésznő életét, azok megdöbbenve állot
tak meg a művésznő életének ilyen cse
kélyke realitása mellett.

Hát ennyire fontos é.s döntő szerepet 
játszik 3600 pengőcskc a sokat kereső 
nagy művésznő és a bankvezér felesége 

életében?
Hihetetlen! Hihetetlen! Bajornak van a leg
nagyobb fizetése a Nemzeti Színháznál, 
szerényen, csendesen él férjével, aki nem
régiben még egy óriási bank mindenható 
vezérigazgatója é.s mérhetetlen vagyon ura 
volt. Miért olyan életbevágó számára a 3600 
pengő?

Tehát jöjjön meg a meg nem irt riport! 
Bajor Gizi, mielőtt előleget kért volna a 

színházától, ahol valóban nagy hasznot 
hajt, egy meglehetősen kinos tárgyaláson 
vett részt, önfeláldozó módon, nem a pri
madonna-feleségek, hanem a régi asszonyok 
gondolatával lelkében, elment egy olyan 
tárgyalásra, ahol a mindenható bankvezér 
adósságait igyekeztek likvidálni a hitelezők, 
ö, aki csak a művészetben élt, papirost é.s 
ceruzát vett elő és számolni volt kénytelen 
olyan dolgokról, amelyhez voltaképpen 
néki semmi köze,

• « «
utak a hitvesi szolidaritás tette számára 

aktualUsá.
Egj’czkedctt, tárgyalt férjével együtt és a 
tárgyalások során felmerült, hogy sürgősen 
ennyi és ennyi összegre volna szükség, hogy 
bizonyos dolgokat elintézzenek. Nem csecse
becsékre, nem karácsonyi ajándékocskákra 
kellett tehát az előleg, hanem komoly köte
lességek teljesítésére. Különben is ugy tu
dom, Bajor Gizi nagy

gázsijának egy részét ezeknek az adós
ságoknak fedezésére kötötte le.

Nem megható et annyira, hogy a leírása is 
szentségtelenit egy olyan szép érzést, amely
ről Bajor Gizi az életben hősies példát adóit. 
Különösen a primadonnáknak ...

2.
Maradjunk csak a Nemzetinél... Hát 

megkezdték a leépítést, bármennyire is 
kozik a B-lisla és a leépítés kifejezés ellen Kle
belsberg Kunó gróf kultuszminiszter. Tervbo- 
vették, hogy január elsejétől kezdve végre
hajtják a B-listát, olyformán, hogy azokat a 
Ingókat, akiket meneszteni _____L, ____
fogják felszólítani a szerződésűk megújítására. 
A legnagyobb titokban erről már lista is ké
szült, még pedig a kővetkező elvek alapján:

1. művészi szempontból nélkülözhetetlen ta
gok megállapítása,

2. B-listára azok kerülnek, akik nélkülöz
hetők, de olyan anyagi viszonyok között él
nek, hogv a színház gázsijára ntnes okvetle
nül szükségük. (Hát ilyen is van?) Megállapít
ják, kinek van két kenyere. A másik kenye
ret meghagyják. Akinek férje, vagy felesége 
jól keres, azok is számíthatnak a B-llstára;

3. C-listára azok kerülnek, akik nélkülözhe
tetlenek és szegények.

És megkezdődött a............
Először

leépítették
A kutyaugatást, a 

csattanást. A kakukszó Is B-listára került a 
Nemzeti Szinházban. Spórolnak vele, meg a 
pénzzel. Esetenként huszonnégy fillérbe ke
rül, ha a tücsök clrpel, vagy a rigó fütyül 
Egy-egy munkásnak volt ennyi a különdljazása, 
Ezentúl „A diktátoron" például hetvenkét fil
lért spórolnak. Háromszor 24 fillért. Most 
a színészek kötelesek ugatni, clrpelnl és szél 
ként zúgni.

ott 
tilta-

akarnak, nem

leépítés....

a külső zajt, 
lücsőkcirpelést, • tár-

3.
A Városi Színházban Ferenezp fejét követe 

lik. Mindenki öt teszi felelőssé, hogy 237 csa
lád a legrettenetesebb nyomor zsákmánya lett. 
Karácsony előtt sokkal fogékonyabbak az em
berek a nyomorra. Most Jobban fáj az éhes 
has, mint bármikor. Most a legfényesebbek 
a kirakatok, most a legtöbbet ígérnek a keres-

kedök annak, akinek — pénz*  van. És éppeu 
éltben a pszihikailag legérzékenyebb pillanat
ban derül ki, hogy

Ferencay Károlynak — enyhén szólva —- 
egy vasa sincs, amelyből 237 éhező család 

megfőzhetné a karácsonyi vacsoráját.
Nem kutatjuk. Lehet, hogy Ferenczy is áldo
zat és lehet, hogy az a bankár, aki állítólag 
Ferenczy mögött állt, tett olyan kijelentést, 
amelyből Ferenczy azt hihette, hogy pénz áll 
rendelkezésére. Tanúja voltam egy jelenetnek, 
amikor egy szegény kis kórista lelkendezve ro
hant föl az irodába:

— Ki mondta azt at újságoknak, hogy 
& contót fizetett Ferenczy? Eljött hozzám a fű
szeres az újsággal és követelte a tartozást. Én 
hiába mondtam, hogy ebből egy szó sem igaz, 
leszldott csalónak ét csirkefogónak. Kihúzza 
az utolsó párnámat...

Azt mondják, hogy a zenekar erőszakos
sága hiúsított meg mindenféle lehetőséget. 
Enyhe cáfolatul álljon a következő: Péntek 
délben sírva meséli az egyik karmester a Vá
rosi Szinházban.

— X. Y. zenész ma délelőtt felakasztotta
magát.

A fia vágta le — szerencsére idejében — a kö
télről.

Hát egy Ilyen ember, aki kötélre szánta el 
magát, ne kérje végső és utolsó elkeseredésé
ben a jogosan megszolgált bért?

4.
Hagyjuk a szomorú dolgokat, térjünk egy 

kissé vidámabb ösvényekre. A nagyhírű és 
gyorsan felcsúszott részvénytársaságnak 
(még ilyen is van) dúsgazdag vezéréről van 
szó. Ennek a részvénytársaságnak azonban 
vari egy kevéssé gazdag, „egyszerű" igaz- 
gntója is. A dúsgazdag vezér szeretettel ud
varol az „egyszerű" igazgató nejének. A 
két Igazgató ezért már élesre köszörült 
pisztolyokkal csütörtököt is mondtak egy
másnak. Ismét jóban vannak. A helyzet 
változatlan, legföljebb csak annyiban válto
zott, hogy a vezér több figyelemmel jár 
kedvében igazgatója feleségének. Éppen 
ezért a milliárdos igazgató most karácsony 
előtt bement egy nagv ékszerüzletbe és ki
választott egy csudaszép kolliert.

— Tizennégyezer pengő — jelentette ki 
az ékszerész.

A vezérigazgató elsápadt, mert arra gon
dolt, hogy ilyen nagyértékü ékszert mégsem 
adhat imádott jónak, anélkül, hogy a férje 
ne tudjon róla.

-4- Tudja mit? — mondotta az ékszerész 
nek — tízezret én adok magának, azután 
menjen ..el X direktor úrhoz és mondjn 
meg, hogy négyezerért kapható nz ékszer. 
Ő örülni fog, hogy ilyen olcsón jut hozzá 
felesége karácsonyi ajándékához. Az ék
szerész szaladt nz egyszerű igazgatóhoz, aki 
megvizsgálta a nyakéket, bement a vezér
hez előlegért és azonnal letette az éksze
rért a négyezret.

A vezér másnap randevurott az Igazgató 
nejével. De ez nem tudott az ékszerről 
Harmadnap és negvednap szintén — nincs 
eredmény. Az Igazgató még csak célzási 
sem tett a készülő nagv karácsonyi aján
dékról. Már azt hitték, hogy az igazgató 
karácsonyig tartogatja a meglepetést, ami
kor a szépasszony és nz tidvarlő.ja elmen
tek egv színházba. Majd kiestek a páholy
ból. Az ékszer, amelvet a szépasszony már 
a kirnknthól megcsodált és megkívánt, Olt 
csillogott-villogott az ismert primadonna nya 
kán ...

StŐb Zoltán.

rikai film Is kerül bemutatásra: .ilyen a Arany
ásók a Brodioayn, Halálos Ifjúság, Hajnali őr
járat, Sanfranciskoi kaland, Generál Crack, Chlc 
Parislenne, Az istenek fia című filmek és a No, 
no, N áttette, a világsikert aratott operett film
változata. A pesti fiú. Amerika Jazz-band kirá
lyának, Ted Lewis-nak első hangosfilmje. Lewls 
egy pesti fiú szerepét Játssza benne, megjelenik 
a filmen Tisza István, sőt Ferenc József is.

III. emelet.

Játékbabák
II. eine'et

és
porcc^áü?.áruk

Hl. éfhdet

Háztartási cikkek
Hl emelet

Lámpák, kályhák,
tűzhelyek

III. emelet

iparművészeti
cikkek

II. emelet

Cukorkák,
tea és kakaó

földszint

A dal, szerelem és az elegancia filmje

BOLVÁRY GÉZA
ragyogóan sikerült beszélőfilmje

SZEREPLŐK:
A művésznő........... LIÁNÉ HAID
Az ismeretlen. .... WILLY EORST 
A gazdag ifjú .... VEREBES ERNŐ 
Az énekesnő ..... RADÓ TERI

Premier kedden!

ROYAL APOLLO

Mit hozunk 
az ujesztendőben ? 
frta Engel Fülöp, a Warner Bros magyarországi 

igazgatója
A Warner Bros voll az a gyár, amely at első 

hangosfilmet készítette és a hangosfllmgyártás 
* lerén a hegemóniát sikerült mlndezideig megfnr- 
l tanla. Mikor látták, hogy Európának nemcsak 

angol, hanem német beszélőfilm is kell, egy «e- 
icg kiváló német színészt szerződtettek, hogy 

1 németül beszélő, német szellemű filmeket készít 
senek velünk, fgv vált lehetségessé, hogy a War
ner Bros. First Nalional az üj esztendőben a leg- 

| kiválóbb angol és német filmeket nyújthassa a 
: közönségnek.
i A német filmek közül a következők kerülnek
' a magyar közönség elé:
1 Gyilkosok és táncosok. (Dér Tanz geht weiter.i 
! Elejétől végig izgalmas, lebilincselő bűnügyi film, 

nz első, amely Hollywoodban német színészek
kel készült

i Hormon des Meeres. F.zt a filmet Kertész Mi
hály rendezte. Wilhelm Dleterle Llss Arna, An
ton Polntner és Carla Dnrthecl Játsszák a fő
szerepeit.

Kismet. Keleti tárgvű film, amely a háremek 
éleiét, örömeit és csalódásait, fényéi és pompá 
ját hozta elénk Főszereplői a legkedveltebb né
met filmszínészek: Gustav Frölich, Dita Parlo. 
Kari Etlingef.

Die Maske fállt. Llss Ama, Anton Poinlner 
Kari Ellinger és Carla Barlhcel végig németül 
beszélő filmje, Wilhelm Dlcferle rendezésében

Helllge Flamme. Ebben ■ filmben is Gustav 
Frőlichnrk. Dita Tarlónak. Anion Pointnernrk 
és Wlndimir Sokolnffnsk Jutott hálás szerep 
Rendezője Wilhelm Drelerle.

Die Drelgrnsehennper. (Három garases opera I 
Et a film Rerlinhen késről, rendelője Pnhst. sze
repel benne a berlini filmszínészek elit-gárdája 

I A fenti hat német filmen kívül egv sereg ame

Photematon
1. emelet

(Borsodi G. fényképész fiókja)
6 fölvétel, 6 perc alatt kész és elvihető ■ l.-

Nagyítóitok:
11X15 em 1 db P 3’53 3 db P 9.50 
Divatos, az elmúlt napokban megnyitott áj 

éttermünkben
mely most a földszinten vanj

Reccieli
9—12-ig

virslii zaftban, gulyás,
vagy pörkölt, 
kenyérrel .. :6rreí " -.50. -.5C

Ebéd
12—

leves, finom sült körettel, tészta 4 
és feketekávé ............................. I'* ü

bérletben 1.60
Uzsonna

4 T-ltí 
(Vasárnap kivételével)

pohár kávé habbal és kaláccsal .. -.60 
adag kávé habbal és kaláccsal .. -.80 

Uzsonnahnngverseny 5—7 lg

Amerikai „E^a-Foiintain“ 
n emelet 

Fatfylalt-crémo Qff
vanília,eper, vagy csokoládé 1 adng a*W  fill 

Forró tej-piinch mniáta-tejjel.
kávé, csokol , vanília, v. narancs, vagy 

Fatfylalt-créme-ftzóda rfl 
I adag uU rm. 

KUlttnlc^ew amerikai « ,
fagylalt •créme 1 adag I* la

Kávé-’vó
II. emelet 

esésze Fítprcaao-ká.vé tejjel 
és cukorral vágj’ csokoládé 
tejjel és cukorral, vagy Szt.- 
í alván kakaó tejjel és 
cukorral....................................

1

I

f

1 nagy emésze tej
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A newyorki Roxy kooperál 
a budapesti Corvin-szinházzal

Filmkörökben egyébről sem beszélnek, mini 
•xról a szenzációról, amelynek középpontjában 
• budapesti l'fa és a Fox Film Corn. áll. I)r 
Kallus vezérigazgatónak, ot Vfa pesti vezetőjé
nek ugyanis sikerült megállapodnia Berlinben a 
Fox-Fiím Corp.-pal, amelynek értelmében a Fox 
bízón vos

érdekközösséget vállalt a pesti Ufa—Corvin 
színháznál.

Ar új órdckátcsoportosítás legérdekesebb része, 
amelyből a pesti moziközönségnek is haszna van, 
az, hogy a világhírű newyorki Roty filmpalota 
műsorával kooperál a pesti Corvinnal. Ez azt 
jelenti, hogy a Roxy-szlnház világpremierjeit 
egyidőben tartja a pesti Corvin-nal.

Erről Matmcr Károly, a budapesti Fox igaz
gatója. a következőket mondta:

— A tárgyalások valóban kitűnő eredménnyel 
befejeződlek és a kooperáció már január hó
napban megkezdődik. Ekkor mulatja be ugyanis 
a newyorki Roxy-szinház az ..Ideálig férfi" című 
eredeti Fox-gyémánlfilmet, amelyet Elynor Glyn 
regényéből, Vajda Ernő írt a filmre. Egv csoda
szép filmsztárt fedezett fel a világnak Vajda 
Ernő. Calherine Dalé Ginen személyében, akit 
mint mengasazoni/t látott egy templomban, és 
szinte az oltár előtt szerződtette a filmhez. Ez a 
film különben is világszenzáció, mert a

Lliwciuitcln bankár tragédiáját

Bethlen-téri Szinház Tel.: J. 443-76
Decs-r.ber Si ón «, o ómkor, 
órasor nagy ■illvoaator 

éjjeli előadás 
Jegyek már kaphatók.

Premier után
nADBIZOM A FELESÉGEM. A rím után míg 

ránk ezt kellene írni: itt ignzán mulatni lehet' 
A bohózat, amelyet a Magyar Szinház a héten 
mutatott be, tulajdonképen a kacagások és a 
nyiltszini tapsok háromórás sorozata. Vaszary 
János, r szerző megérezte n legmodernebb kö
zönség igényeit is és meg tudta kacagtatni nz 
annyira finnyás és minden jóban rosszat kereső 
pesti közönséget is. A premier utáni előadások 
természetesen nyertek a tempóban ós nyertek 
a nyiltszini lapsokban és a mulaltatási erőben 
is. A szereplők ólén a Magyar Szinház két ra
gyogó színésze, Ráday Imre és Lázár Mária 
haladt. Ráday, aki megmutatta ezzel a szere
pével, hogy minden színészi feladatra képes, 
nemcsak a Rómeó tollas barátja illik fejére, — 
humorával néha chaplini pillanatokat ér el 
Lázár Mária pedig a icgbübájesfthh és legtehet
ségesebb színpadi egyéniségek egyike. Rnbinyi 

aJ*íbor.  egv rendkívül jó figura, egy bokszbaj
nokot játszik, Sltkey Irén pedig egy remek sza
kácsnőt. Az érvényesülés jó utján járó Tamássy 
Livin egy fullánkosnyclvü komoran alakjában 
kap tapsokat. A többi szerepekben Horvát hy 
Elvira, Árpád Margit, az egyéni humorú Z. 
Molnár, Pető Zoltán, Berczy Géza s egy bűbá
jos leány figurában Turay Ida rendkívül mu
lattató. A Magyar Színházban nagy siker van.

A NŐTLEN FÉRJ. Márkus Alfréd, az im
már világmárkán zeneszerző és Vadnay László, 
a pesti humorában Is elsőrangú librettista, kö
zös munkája. A nőtlen férj, amelyhez társ
szerzőként Szabolcs Ernő rendező járult. A há
rom név együtt máris sikert jelent. A szerzőkre 
és n rendezőre csak rádupláz az a gárda, ame-

Budapest legújabb 
tllmszenzdclója a

CAPONE
VILAGA

„Gyilkosok és táncosok
A WARNER-BROTHERS 

legelső, Hollywoodban készült 
németnyelvű filmszenzdciója 

magyar szöveggel

Főszerepben:
Wllhetm Dlterle, Anion Polntner, 

Llss! Arna

Elöadlsok mindennap: 1,6,8,10-kor

mutatja br.
A Roxv, illetve a pesti Corvin nagy slágere 

Mac Cormeck, a legnagyobb élő tenoristának 
első Rímje. Mac Cormeck-nek hiába tett ajánla
tot akármelyik pesti hangversenyiroda, a világ
hírű művész 5000 dollár esti fellépti díj nélkül 
nem lép fel. A Corvin moziban most olcsó pén
zért láthatja és hallhatja a közönség a csoda
énekest. Már márciusi program az „S. 13" című 
gigantikus film bemutatása. Ezen a filmen a há
ború egyik legszörnyűbb katasztrófája, Lord 
Kitchcner tragédiája elevenedik meg. John Ford, 
a „Négy fivér" világhírű rendezője alkotta ezt a 
filmet, amelyhez a Western-Electric külön vfz- 
nlallí hangosfilmfelvevőgépct konstruált. Csak 
ezek után jön a legnagyobb szenzáció, a „The 
Big Troil", nz első 100%-os, Amerikában készült. 
németül beszélő film. Itt kell megjegyeznem, 
hogy a Fox a legközelebb, éppen ugy mint Ber
linben,

Budapesten és Bécsben akar beszélőfllme- 
ket készíteni.

Berlinben most fejezték be a Theater an der 
Wien ragyogó operettjéből, a ..Császár szerelme" 
című filmet, amely természetesen hozzánk is el
jut. Meg kell jegyeznem még. hogv a Fox 150 
Movietone-híradó kocsija szerte a világban veszi 
lel a nap érdekes eseményeit, amelyet Buda
pestre az elsők között küld cl.

» ünnepi előadásai
December 25-én: 3, 6, 9 órakor 
December 26-án: 3, 6, 9 órakor

lyct n Fővárosi Operettszinház a siker szolgá
latába óllitott. Titkos Ilona lenyűgöző egyéni
ségű primadonna. Rátkal és Kabos komikus
duója a legnagyobb színházi csemege. Sarkadi 
Aladár, Radó Sándor, Kökény Ilona, Pártos 
Gusztáv, Faragó Erzsi, Gál Dezső tolmácsol
ják még Vadnai pompás librettóját. Fejes Teri 
külön mondatot érdemel, annyira sablóntól 
mentesen friss, temperamentumos, ötletes 
tehetséges. A színpad is ragyogóan szép.

és

Filmpremierek..
A KACAGÓ ASSZONYT,

Daramount második magyar hangbsfilm]ét, 
Kamara mozgó vette vásznára. Végre az első a

magyar hangosfilm, amelyet őrömmel üdvözöl
hetünk- és amely az eddigi gyerekcipőt kísérle
tezések után joggal számíthat a százszázalékos 
sikerre. A film meséje izgalmas, érdekes, -le
bilincselő fordulatokban gazdag és elejétől vé
gig leköti a nézőt. A film szereplőit a magyar 
színészek legdíszesebb gárdájából válogatták 
össze és Bajor Gizi, akinek film-debüje a Pa
ramount első hangosfilmjében, az Orvos tit
kában nem a legfényesebben sikerült, most 
kiköszörüli azt a csorbát, amely tulajdonkép
pen nem Is az ő, hanem inkább a rendező hi
bája volt, ö játssza a film címszerepét, a „Ka
cagó asszony"-t. A többi főszereplőről is csak 
a legjobbat lehet mondani, Góthné Kertész 
Ella, Góth Sándor, Rajnai Gábor, Vaszary 
Piri, Dobos Annié, Mály Gerő, Zátony Kál
mán, Fejes Teri és a többiek is mind tehetsé 
gük legjavát produkálták ugy a filmfelvevő 
masina, mint a mikrofon előtt. Az uj magyar 
hangosfilmet megint csak Hegedűs Tibor ren
dezte. Meg kell állapítanunk, hogy nem akad
hatott sok munkája, mert a fényes színész
gárda elsősorban mindent megtett a siker ér
dekében. De önálló rendezői munkára külön
ben sem volt itt szükség, mert hiszen ez a film 
számtalan variációban, sok európai nyelven 
s ugyanazon séma szerint vétetett fel a Para
mount párisi stúdiójában — amerikai rendező 
felügyelete alatt.

AZ ISTENEK KEGYENCE.
Egy kivételes diszbemutató alkalmával 

nings budapesti tartózkodása alatt az 
filmszínház előzékenységből és a nagy művész 
iránti tiszteletből bemutatta Jannings legutolsó 
óriás hangosfilmjét: Az istenek kegyencét. Ez 
a film olyan kivételes nagy sikert aratott ezen 
a díszbemutatón, hogy az Ufa karácsonyi aján
déknak tartogatta közönsége számára. Az iste
nek kegyence a nngy tenoristn, akinek minden 
de minden sikerül. Á nők hullanak a lába elé, 
sziveken tapos, do közben bámulatos bohémiá- 
vol kültelki kocsmák közönségét ingyen ré
szesíti az aranyat érő művészetében. Felesége 
aggódva, sírva kíséri szemmel férje túltengő 
temperamentumát és iszákosságát. A művész 
Délnmerikába megy turnézni. Az Idegen levegő 

..............................   szesz 
gyö- 

olyan

és a mértéktelenül fogyasztott hűsítő 
megárt neki és elveszti hangját. Ezt a 
nyörü és ragyogó szerepet Jannings 
művészettel játssza, amely még a nagy művész 
eddigi sikereit is felülmúlja. Gyönyörű dalok, 
rendkívül finom muzsika és a híres német 
filmszínészek egész sora teszi még jelentősebbé 
ezt n csodaszép filmet, amelyet az Ufa 
csont// műsorára tűzött

CSAVARGÓKIRÁI.Y.
Az Uránia ul filmjének hőse: Denis 

nki az amerikai filmszínészek szépségverse
nyén az első dijat nyerte. Ö a legjobb alakit és 
legszebb hangú amerikai filmsztár. A női fő
szerepben régi Ismerősünk, Janette Macdonald 
ercellál, akit „A Királynő férje" cimü Cheva- 
lier-filmben szeretett meg annyira a pesti kö
zönség. A harmadik szerep: Lillán Roth. a tü
neményes tehetségű, magyar származása szab 
rell kezében van. A nagy film monumentális 
méreteivel a Ben Illír arányait •közcl ti meg 
nemcsak lőmegjelcnetcinck pompásságáiml. ha- 
n-m a témájával Is. A Lajosok Francíaorszá 
•iában játszódik a mese, ott lesz nyolc napra

' ír -ly a c^vargók vezére, ott kerül a bitó alá, Newyork márványasztalára. Egy évig őrizte

Aará-

Kínjy.

de azért nem kell megijedni: happy enddel 
végződik a történet, amelyet elejétől végig 
fülbemászó melódiák egész tömege fest alá. 
Különösen a Csavargókirály nagy oaícere at, 
amely másodpercek alatt slágerré érik majd 
a pesti aszfalton, mint ahogy égést Amerikát 
és Európát meghódította már.

Sikert aratni sokkal könnyebb, mint tar
tóssá tenni a győzelmet. A siker néha 

a közönség múló szeszélyétől, összeváloga- 
tottságától és talán a szereplő művész disz
pozíciójától függ. De az, hogy valaki hetek 
óta estéről-estére arassa a legőszintébb és 
legspontánabb sikert, — az mát az igazi 
művészet koronáját érdemli. Egyébről sem 
beszél Budapest, ha szórakozásról, vagy jó
mulatságról van szó, mini a Rogal-Barban 
szereplő Schmarz-nővérekről, akik nemcsak 
sikert aratnak, hanem ezt alaposan meg is 
tudják tartani. A szőke ér. a barna Schwarz 
kisasszonyok virtuózai a zongorának, az 
előadóművészeinek és — ami a legfonto
sabb — a mulattatásnak. Aki ebben a szo
morú világban mulattatni tud, az már min
dent megérdemel. A mulattatásnak micsoda 
Signum Laudisát kaphatja ez a két fiatal, 
csinos és kedves hölgy, akik nemcsak mu
lattatnak, hanem valóságos ,.közgazdasági 
csodát" varázsolnak n Royal-Barba. Hány 
éve nem hallottuk már ezt a látszólag kel
lemetlen, de alapjában véve rendkívül kel
lemes kijelentést: „Sajnálom, — méltósá
got vagy kegyelmes uram — ma estére már 
nem tudok asztalt adni." A Schwarz nővérek 
hozták vissza a konjunktúra eme varázs
mondatát, Ők mutatták meg, hogy igazi mű
vészetre és igazi szórakozásra akad még 
pénz ebben a szegény városban, mert hiszen 
valóságos közelharc folyik esténként egy- 
egy talpalatnyi helyért, Koránul ur szóra
kozóhelyén, a Royal-Bárban. És ha mást 
nem is tett ez a két ragyogó fiatal hölgy, 
csak azt, hogy felrázta kissé tespedéséből és 
reménytelenségéből ezt a szomorú várost, 
máris elvégezték hivatásukat.

regnap este az óbudai színházban vendég
játékot hirdettek. Az Uj Szinház árván- 

maradt tagjai végső kétségbeesésükben igye
keztek maguknak valami pénzt csinálni, ezért 
— mivel villamosköltségre sem telt nekik — 
kigyalogoltak az óbudai színházba vendégjá
tékra. Ugylátszik azonban, hogy az óbudaiak
nak sincsen pénzük, mert a vendégjátékra Írd 
és mondd: tizenhárom pengő folyt be a kast- 
szóba. A társulat az igazgatóval együtt értve, 
lemondta a vendégjátékot és a tizenhárom 
pengőt visszaadták a nagyérdemű publikum
nak. A színészek pedig gyalogolhattak vissza
felé. Vasárnap éjszaka elhatározták, hogy va
lamilyen uton-módon mégis •■■játszanak karó 
csonykor az Uj Színházban. A műszaki mun
kásokkal egyetértve, kibérlik az Uj Színházat 
és karácsony mindkét napján délután és este 
előadást tartanak. A Béla, aki huszonhat éves, 
a Nyárspolgár és őnagysága egy napja lesz 
műsorukon. Remek darabok jó előadásban, 
megérdemlik a közönség támogatását.
TMTglepetésszcrüen ugrott ki ezen a héten a 

fiatal színészek sorából Olty Magda, nki o 
múlt héten is egy vizsgaelőadáson, majd pedig 
a Titok reprlzén elhatározván nagy sikert 
aratott. Ezt a fiatal színésznőt, aki egész bizo
nyosan rendkiuül komoly ambícióval és szór 
gólommal készült a színészi pályára, most, nő- 
vendék korában érte az a megtiszteltetés, hogy 
a Nemzeti Szinház nagyjaival együtt nagyobb 
szerepet játszhat az ország első színpadán. A 
szombati „Vén lányok" reprlzén ismét feltű
nést kelteit, örömmel állapítjuk meg abból az 
alkalomból is, hogg a fiatal szinősznő tehet
ségét anyagilag is méltányolták és a Llpót 
városi Kaszinó ösztöndíját odaítélték ni ’ 
A héten a Színművészeti Akadémia nőven 

dékel léptek fel a Kamaraszinházban, 
ahol a Szentiuánéji álom került színre. Feltű
nően sok tehetséges növendék sikeréről szú 
mól hatunk be ez alkalommal, akik közül el 
töknek kel> Balogh Klári és Lendvay Már’c 
nevét megemlíteni. Ez a két finom és tntelh 
gens növendék máris kész színésznő. Annál 
szívesebben emlitjük meg őket, mert felcsillan 
a remény, hogy mégis van utánpótlás. — Itt 
kell megemlíteni, hogy vasárnap egy rendki 
vül tehetséges fiatal táncosnő mutatkozott be 
a „Pesti karneválban", a bálanya leányának 
szerepében. Ezt a szerepet először Vécsey 
Elvirára osztották, de mégis Vera Ilona tán
colta. — hozzátesszük, hogy rétidkivül nagy 
sikerrel.
M'!/ n szezón elején egy kárfelvételen 

*• próbát énekelt Radnai Miklósnál, az 
Operaház igazgatójánál Fekete Pál, az is
mert színész. Nem kívánt mást, csak a 
karba bejutni, hogy ezzel minimális lét
feltételt biztosítson magának. A lemezeiről 
már Európaszerte ismert fiatal énekes már 
a próbaéneklésnél annyira feltűnt, hogy 
Radnai megígérte neki, hogy nem a karban 
fogja foglalkoztatni, hanem kisebb szerepe
ket biz rá. Ma a „Mosoly országa" második 
premierjén Szügyi szerepét énekelte olyan 
bombasikerrel, amely valósággal szenzáció 
számba ment. Végre egy színész, aki egyút
tal rcmekhangu operaénekes is a színpadon 
TJnlnap délután 2 órakor tőbbszáz szegény 
*■•*•  színész fog ajándékban részesülni a New 
York kávéhoz éttermében a Kövessy vár által 
rendezett ünnepélyen Vasárnap délután egy 
összetöpörödölt, ütöft-kopolt bársony kabát u 
anyóka jelent meg a Kövessy vár asztalánál és 
na y rord-’al i>apirrsomiigoláshól kihámozott 
egy zöld üveget.

— Elhoztam uraim, azt a borosüveget, amely 
ben tavaly bort kaptam, — mondotta a volt 

1 hiret szubrclt — és letette az üres üveget a

SZÍNHÁZI napló

C]/én'jGspiinia izzó szent 
‘LUalks^it’u gilároffepedő szaOáL 
í)lju seiwriláll éjlvkcle szemét, 
vtoldsiujarszőUe dalok' sóHajál..

egyesíti magában

uj vlgjatékfllmje

TÜZES VER

Uj Stan és Pan
burleszk

♦

Bemutatja

RADIUS-METRO 
FILMPALOTA

és

CORSO-MOZI
+

és most Kőbányáról gyalogolt be az üveggel. 
Itt említjük meg, hogy kedden délután a Ma- 
gyár Filmklub karácsonyfaünnepélyt tart, 
amelyen dr. Pogány Frigyesné kezdeményeiéi 
sére 35 gyereket felruháznak.
JUT-gkezdődött a nagy szervezkedés a szilvest- 

■L -é- téri előadásokra. Sürögnek-forognak a
stílre, egy Ívben éeszínészek, egyszer van —......

mindenki minél több fellépést, pendlizést 
igyekszik magának biztosítani. A versenyfutás
ban első helyen áll jelenleg Érczkövy László, 
akinek Szilveszter-estére tizenhét kötése van. 
Utána Radó Sándor következik tizennégy kö
téssel, ugyanennyire van Vigh Miklósnak is.
TJ ányalotl életű Gróf Rómeó sok idegen 

vendéget vonzott hozzánk, akik a ter
vezett karácsonyi bemutatóra érkeztek. Itt 
van Pesten a Salabert-cég egyik igazgatója, 
Felluidhammer, a wicni Schauspielhaus 
igazgatója; Jenbach, a kitűnő bécsi libret
tista; I.co Krauss, a Volksopcr karmestere, 
akik mind jelentkeztek Szántó Tivadarnál, 
illetve Szilágyi Lászlónál, a Gróf Rómeó 
szerzőinél, l.ogy részt akarnak venni a Vás 
tori Szinház premierjén. A közismert okok
nál fogva nz urak nem nézhetik meg a Gróf 
Rómeót. A Gróf Rómeó minden valószínű*  
ség szerint'a bécsi Volksoperbcn fog szint**  
kerülni először.

1 ellemző a pesti szlnésznyomorra ez a kis 
anckdéla: Megkérdezik a színészt, meny

nyi a jövedelme.
— Havi fixem nyolcszáz pengő, — 

de gyorsan hozzáteszi: — ha jói megy, megke
resek negyven pengőt...
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H ÉTFÖI SPORTNAPLÓ
Brasch cipők is olesóIM
„ (VII., Erzsébet-körut 2)
Ballv és F. L. Popper cipők kiárusiiAsa 

Kézzel varrott antilop cipő . r 22.50

Magyar győzelmekkel 
indult a nemzetközi
hatos vizipólótorna 

a Ok’»!®délulánt rendezett az UTE a belgák részére — 
A „sötét cseh csapatra világosságot derített az MTK 

A „gyengék" versenyét a MAC nyerte
A pompás stratégiával dolgozó MUSz 

végre otthont kapott a Margitszigeten. Né
hány nappal ezelőtt avatták fel az uj ott
hont s máris hatalmas programtól lett han
gos. A futball népszerűségével vetekedő 
vizipóló híveinek remek csemegét tálalt 
a MUSz a karácsony hetére s áldozatot nem 
kiméivé igyekezett a programot minél érde
kesebbé tenni

Meghívta a cseh bajnokcsapatot s a leg
jobb belga együttest.

Velük szemben és egymással ezenkívül a 
legjobb négy mag r csapat versenyez az 
elsőségért. A tálalás tehát teljes volt, a „gar-

Villamosított gramofonzene, starteríütty, nagy izgalom 
a kezdés előtt . . .

Az Ismerős arcok egész légiója igyekszik a 
szigeti kis hídon előre. A fiatalság türelmetle
nül futólépésben teszi meg a két perces utat. 
A foyerber hatalmas tömeg szorong a ruha
tárak körül. Bent a tíindérien kivilágított me
dence körül zsong az élet. A hatalmas ventillá
torok monoton zúgása adja meg az alaptónust, 
•melybe a villamosított gramofonzene pompás 
ritmusa visz életet. De nem sokáig. Sivit a star
ter füttye ... egyszerre megelevenedik a parton 
lustálkodó versenyzők tábora és kezdetét veszi 
az első nemzetközi verseny A karzaton a rádió 
jnikrofónja, körötte a speakerje $ h miiszaki 
személyzet.. . készülődnek a vizipóló közvetí
tésére.

100 m ifj. gyorsuszás: 1. Kánássy MAC 1 p 
<04.6 mp. 2. Hazai MTK 1 p 07.2 mp 3. Paucr 
MAC 1 p 08 mp.

200 m. I. o. mellúszás: Hild nincs a startnál, 
Így nincs kilátás jó erelményre. 1. Lantos FTC 
1 p 08.8 mp. 2. Matyasovs^ky MUE 3 p 13.8 
mp. 3. Tóth UTE 3 p 18 mp.

200 m I. o. hölgyuszás: Itt az Indulók közül

Izgalommal várják a „sötét" cseh csapatot
Gyors, lázas munka folyik: felállítani a vizi

póló pályát. Ez rekorderedménnyel végződik. A I 
személyzet máris versenyképes. Eláll a ventillá
tor zenéje, de viszont nincs gramofon. A kö
zönség idegeskedik, tapsol és rögtön szól a be
mondó: a mérkőzés külföldi rádióátvitele miatt 
a mérkőzés három perc múlva kezdődik: Szó
val a cseh állomások kiváncsiak a bajnok csa- 
Etuk szereplésére. De aztán mi lesz, ha a 

jnok kikap? Az MTK közben vizbeszállt. A 
„titkár ur", Homonnay bombái védhetetlenül 
zugnak a hálóba, a többit Bury pompásan

Végre kezdődik!
Homonnay Tivadar üdvözli a két idegen csa

patot.
Donáth franciára fordítja le a beszédet.

Formás kis beszéd, taps és felállnak a csapa- 
tok: MTK: Bory—Homonnay, Hazay—Szabó— ( 
Brandy, Keserű /., Rajki IL CPK: Bousek—- 
Eekstein, Getreuer — Fischer — Reitmann, 
Schmuck, Souchar.

Hatalmas hangú Nazdar rali köszönt be a 
cseh csapat.

MTK—CPK 4:1 (4:1)
Biró: Speiseyger

' A mikrofón mellett munkába kezd a rádió 
bemondója. Villannak a féuyképezők magné
ziuma ... az MTK fog labdát és már zug is 
Keserű l. lövése — kapuja. Nagy taps. Sunyi 
szerel; Scmuck ellünik egy Időre a viz színé
ről. Rajki II. kitör, végiguszik, hiába, jön ki a 
cseh kapus, 1:0. Utána Keserű I. biztos hely
zetben kétszer is hibáz. Homonnay most nagy 
sprintbe fog, Brandy labdáját jól kapja és kö 

nirungot" pedig a színesen csoportosított 
uszószámok szolgáltatták.

A tervszerű munkának nem maradt el a 
sikere sem, mert

a jó kiszolgáláshoz szokott közönség 
ezúttal is nagy számban kereste fel a 

szigeti sportuszodát.
Lelkes vezetés, jó program — biztos siker 
A MUSz remek példáját szolgáltatta a helyes 
célkitűzésnek s a módnak, amellyel egyre 
virágzóbbá fejleszti a szinte semmiből életre 
kelt hatalmas jelentőségű magyar uszóspor- 
tot.

viszont Lenkey Magda hiányzik. Ejnye-ejnye! 
Tóth Ilonkának tehát nincs ellenfele, bár Sí
pos Manci is úszik. 1. Tóth MUE 2 p 52 mp. 2. 
Sípos FTC 3 p 04.8 mp. 3 Csányi 3 p 25 mp.

200 ni Ifj. mellúszás: 1. Prizmán BBTE 3 p 
08 mp. 2. Wiesner 3 r 08.6 mp. 3. Sághy 3 p 
20 4 mp.

100 ni hölgy hátuszás: Teljes a mezőny, csak 
Sípos nics az indulók között. Mailász rögtön 
az élre fut s már az első hosszban erősen ve
zet. 1. Mailász FTC 1 p 30.4 mp. 2. Vámos 
UTE 1 p 30.8 mp. 3. Tóth Magda MUE 1 p 
41 mp.

200 m gyorsuszás: A legszebbnek ígérkező 
verseny, de csak Ígérkező. A startnál összesen 
kelten jelennek meg, — nincs verseny. Szé
kely gyönyörű finissel győz. 1. Székely FTC 
2 p 26 mp. 2. Szabados UTE 2 p 34 mp.

3X66 m-es gyermek gyorsuszás: Bezzeg más 
itt a helyzeti Szinte kevés a starthely: hót egye
sület indul s a gyerekek ambíciója nagy tapsot 
kap. 1. MAC 2 p 09 mp. 2. BBTE 2 p 18 6 mp. 

zelről kapufára vágja, ahonnan gólba megy. 
2:0. A magyar csapat óriási fölényben vuu. 
Keserű és Kajki 11. jói játszik össze s hőseiről 
ismét gól; 3:1. Halaimus taps u jutalom, zen- 
genk a falak. Speisegger nagyot téved és a 
csehek könnyen beúszhatnak, Sunyi tudomá
nya már nem segít, Reitmann javít: 3:1. Sivit a 
fütty, a közönség tombol a hiba miatt, de az
tán elcsendesedik, mert Keserű I. gyönyörű 
ejtett labdájával a félidő 4:1 arányú magyar 
vezetéssel végződik.

Szünet után Homonnay elől Játszik, de a 
cseh kapus bravúrosan véd mindent. Az MTK 
most rosszul játszik, végül is Keserű I. labdá
ját először gólnak Ítéli a biró, a gólbiró nem-el 
int, anullálja. Rajki II. pompás helyzetet 
ront ezután, mig Keserű labdáját a cseh kapus 
nagyszerűen védi,

UTE—Zwemklub 10:0 (0:0).
Rögtön UTE helyzettel kezdődik a meccs, 

de „Jamesz" még viccel és a kapus sze
reli. De aztán! Ügy repül be Németh gólja, 
mint ahogy az írva van: 1:0. Röglön utána 
káprázatos UTE akció jön és Halasy lab
dája védhetetlen: 2:0. Ilalasy—Németh 
összjáték következik és

Jamesz labdája még a belga kapus 
kezét is a hálóba viszi: 3:0.

Az UTE ellená'lhatattan. Németh—Halasy— 
László összjátéka mintaszerű és máris 4:0. 
Németh szépen elnyúlik, László labdáját 
nyugodtan helyezi és nincs mentség: 6:0. 
Kezdés után Jlalasy úszik le: 6:0. Vájjon

mi lesz még? Az automatikus óra szirénája 
megsző al — vége a félidőnek.

Szünet után László szereli nz egyik bel
gát s a labdát gólba viszi: 7:0.

N’émethct „eltemetik" és olvan szédül
ten veti ki a víz, hogy azt se tudja: ke
resztben áll-e az uszoda, vagy hosszá

ban.
Bozsi bosszul áll és szerel, majd szép si
mán gólba csúsztat: 8:0. Az UTE gépezet 
pgvre fölényesebb, Halasy nem teketóriáz: 
9:0.

A belgák olyan fáradtak már, hogy 
mankóval járnak a vízben.

émeth jól helyezkedik és Bozsi labdáját 
legánsnn bevágja: 10:0. Ennyi elég is — 

szegény belgáknak.
Az UTE jelenleg fiókválogatott csapat s 

a tornát a formák alapján magasan meg
nyeri.

MAC-ni. kér. TVE 3:2 (2:2).
Az álla'ános tin: győznek nz óbudaiak. 

Sustrovic a félpályáról lövést ereszt meg s 
az uj MAC kapus tehetetlen: 1:0. Blitz re
mekül bíráskodik: tanulni lehet tőle. Sokat. 
Az óbudaiak védekezése gyenge és Vértesi

A Nemzeti megy furára, a Vasas 
valószínűleg itthon marad

A külföldre induló csapatok túrái már na
pokkal előbb készen voltak, csak n Nemzeti 
néni készülődött. Tegnap azután váratlanul 
befutott a Nemzetihez négy ajánlat, mely 
elegendőnek mutatkozott a túra bázisául.

A Hétfői Napló' munkatársa a Nemzeti 
túrája ügyében beszélt Reichard Ottóval, a 
Nemzeti igazgatójával, nki a következőket 
mondta:

— Nagyon örülünk, hogy sikerült az 
utolsó órában négy meccset lekötnünk. A 
túra .állomásai;..................................

Possák a jobb esszék öté, Steiner a center 
az Újpest turacsapatában

Az újpesti Stadionban vasárnap délelőtt 
nagy izgalom között gyülekezett az újpesti 
közönség. A bajnokcsapat ugyanis ekkor 
tartotta a túrát megelőző utolsó és egyben 
döntő jelentőségű tréningmérközését. Az 
Újpest ellenfele n Kőbányai AC csapata 
volt, nmclyet 8:1 arányban győzött le a 
furára készülődő újpesti csapat. A mérkő
zés folyamán különféle kísérletezések foly

A Magyar Kuna harcaiból való kiesés 
a Vasasnak sikerült

Nemzeti —Vasas 2:0 (0:0)
Csontkemény millenárisi talajon játszotta 

le a két elsőligabeli proílcsapat esedékes 
Magyar Kupa-mérkőzését. Alig 200 néző 
volt kiváncsi a „küzdelemre", de

az elmaradt 5800 főnyi közönség azért 
ne aggódjék, hogy az év utolsó atrakció- 

ját elmulasztotta, 
mert csak a beállt téllel lehet megmagya

CSALÁDJÁNAK 
ÉS BARÁTAINAK 
legjobb karácsonyi ajAndék -ny modern

UNC3RAH
BÁRIUMCSŐSOJ’OZ AT, 

amely minden készüléknek uj erőt ad!

labdája biztosan egyenlít: 1:1. A MAC této*  
va, Sárkány— Sustrovils - Czelle összjúlékút 
a kapus tehetetlenül nézi: 2:1.

Sárkányt állandó faultolás miatt ki
küldik a vízből

és Vértesy 4 méteressel egyenlít: 2:2.
Az UTE-hoz képest mindkét csapat na

gyon gyenge formában játszik. A közönség 
cl is unja és szünetben nagy tömegek tá
voznak.

Szünet után a meccs kemény lesz:
Blitz nem bliccel, Vértcssyt és Sustro- 

vltsot egyszerre és végleg kiállítja, 
majd később Czc’lét is. A játék igy egészen 
humoros jelleget öli, végül is hosszas kín
lódás után vrídy gólt lő: 2:3. Kezdés után a 
kerületiek nyomulnak fel, de gólképtclc- 
nck. A mérkőzés nivótlan és unalmas vo't.

Az első nap programja tehát jól sikerült, 
csak nz a bnj, hogy

az uszodán kevés a szellőzteti nyílás, 
a meleg viszont pokoli.

Ezen pedig mihamarabb segíteni kel!, mert 
ez nz egyetlen eshetőség arra .hogy n kö
zönség távol marad.

dec. 25-én Verona, 20-án Vcnezla, 
28-án Tricst, jan. 1-én Vlcenza.

— Lehetséges, hogy még 1 — 2 mérkőzés
sel bővii’ni frg a túránk, melyre kedden 
délután 6 órakor indulunk a Délivasutról.

— Amilyen nagy öröme vnn a Nemzeti
nek, olyan bánata a Vasasnak.

„Lelőtték" a túráját.
De a kitűnő együttes alighanem Igy is el
megy, ha Karácsony két napján nem is ját
szanak, legfeljebb kitolódik januárra. Meg
érdemlik, hogy ők is elmenjenek.

tak, amelynek eredményeként a következő
képpen állitotlák össze a furacsapatot:

Acht — Kővágó, Fogl III. — Borsányi, 
Auer, Wllhelin — Ströck, Possák, Stcl- 

ner, Spitz, P. Szabó.
A csapat tartalékjai: Kármán és Szalai. 
Az újpesti csapat kedden reggel hét óra

kor indult a Keleti pályaudvar:ól.

rázni azt a lanyha, komolytalan játékot, 
amit a két együttes mulatott. Az első félidő
ben az volt a játék képe,

mintha a két csapat azon versengene, 
hogy niel; ik essék ki u l;; pameccsek 

további sorából.
A Nemzetinek ugyanis egy ligabajnokság 
megnyeréséhez elegendő gólhelyzete ment

„VER-KO" cipők 
komoly karácsonyi ajánlata 
Budapest, IV., Muzcum-köi ut 33. (Múzeummal nemien)

Számolva t. vevőink leromlott anyagi Helyzetével; árainkat lényegesen leszállítottuk és a 
következő Idöezerü elsőrendű kézi munkacipőin két ajánljuk a megszokott kiváló minőségben:

Női antilop és lakk, dlvatpántoa ** 1E Efi 
szalon .. P 1150, F 16.50, P J J.3U

Női Crepe de Chine estélyi cipő, IC M
divutpantoe éa szalun ..1*  17410, P JO.OJ

Női ezüst aevro divatcipők P 21* ”*

Férfi fekete bon fái lü ős, oivat- 1 0 Ofl 
formákban ....... ............- P 10 0U

Férfi lakk fél fCtás *•  1 0 fi fii 21.83, P P.80, P 10.ÜU

hAcip&k

Női lakkozott gomi hócipő, bársony j j JjQ

N£;;Fo,oM ,u“* 15 50
Női lakkozott gumi hócipő, 80 cm Ifi Oí]

magas, közép n villámzárral ... P 1 0.UU
Női lakkozott gumicsizma, 86 cm flft

azúrral, villámzárral ... P mm 0U
Gyermek lakkozott gumi hócipő,

bársony ea'lérral .”8—Bft P 10.50, 0 Qfi
28-32 P 9.80, 22—27 P 0.0’J

S Ba kW- ó i LIchimunn-eipőK
j mélyei le-sáll telt érakon

KcmóícItŐH. pyermekcipók 
elűz választókban, olcsó árakon---------------------------------------- ---------------

deeen.be
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veszendőbe.
Szünet ufón váratlanul a Vasasok kere

kedtek felül s több jó támadás azt scjtteltc, 
hogy ök lesznek a „továbbmenök". Azon
ban a Nemzeti nagy balszerencséjére 

kénytelen volt uz ellenfél gyengesége 
előtt meghajolni s megszerezni a győ- 

• zelinet.
A Il ik félidő 18 ik percében Rottlcr a ki

20 fillérbe került a búcsúzó 
Ferencváros megtekintése

Az üllői úti pálya turnikéjét vasárnap dél 
utón utoljára nyitották meg a publikum ré
szére. A ferencvárosi pálya kapuja a meccs 
után bezárult és csők a felírnári szezonnyitón 
tárul ki újra a tavaszi bajnoki finálé közönsége 
elölt.

A búcsúzó kluhrajongóknak mindössze 20 fii 
Űrt kellett fizetniük belépődíjként, hogy mű
ködésben megtekinthessék a kedvenc csapatot, 
mielölt nz az azúrkék Itália felé elindulna.

Az olcsó belépőd) sem gyakorolt túlságosan 
nagy vonzerőt, 

mert a decembervégi fagyos időjárás részint a 
budai síterepeket, részmi a jégpályák, de tekin
télyes részben

n jól fUlölt kávéházak 
felé terelték a fulballközönséget.

A tartalékoknak n második ligabeli Rákos 
palota volt az ellenfele. A palotai csapatnak 
azonban csak a kisebbik része kelt fel hajnali 
kilenc órakor, ugv, bogy

• fél csapatot a Ferencváros adta kölcsön 
Rókospnlotának.

A ferencvárosi lartah'kcsapat Háda — Ta
kács Virág — Blum, Thurner, Obitz — Csere, 
Gyurcs, Szedlacsek, Lózár, Magyar összeállítás
ban áll fel. A keményre fagyott pálya a fcrenc- 
városiakkal mcgerősifclt palotai csapatot 1:1 
arányban végződött félidő után

S:l-re verte a ferencvárosi tnrtalékcsanat.
Az összes gólokat — a rákospalotaiakat sem 

kivéve — a Ferencváros lőtte. A győztesekét 
Szedlacsek. Csere és Lázár, a túlsó oldalon a 
ferencvárosi Budai.

öreg dél lelt, mire sor került a nagyok 
meccsére. A nagv csapatnak a Rak, a Turay 
angyalföldi barátaiból összceszkóbált, tempera
mentumos és ficánkoló fiatalokból álló csapat 
volt nz ellenfele. Az első csapat maradéktalanul 
homokit összeállításban futott ki a keményre 
fagyott pályára:

K"zös ké^-fehér hadgyakorlat 
a hóditó téli hadiárat előtt

III. kér. FC Hungária 3:2 (2:2)
A Hungária úti hndiszótlás vasárnap délelőtt 

mozgalmas órákra éledt. A pesti kékfehér sereg 
hadgyakorlatra hívta az óbudai kékfehérct, 
hogy a hódító téli hadjárat elö‘t egy utolsó 
erőpróbán próbálják ki nz eshetőségeket. A 

’zérkar teljes létszámmal megjelent, de
senklsem hiányzott a frontharcosok közül 

sem.
Sőt. Sor kerülhetett néhány idegen „katonai 

attasé" bemutatkozására is. így teljes harci 
felszereléssel jelent meg BanaszklevicsBán, aki 
a hadgyakorlat mindkét félidejében sikerrel 
operált

Az utolsó szereplést mintegy 
kétszáz „kávéházi Conrnd" 

szemlélte végig — nem tejles megelégedéssel.
A próbaütközet ugyanis a pesti kékfehérek 

vereségével végződött.
A badlörténelem tanúsága szerint azonban ez 
jó ómen, s amikor nz erre vonatkozó ndatok 
nyilvánosságra jutottak, n hadgyakorlat szín
helyén egybegyűltek is kibékültek a

kabala-vereséggel.
Ennek a vereségnek nmugyis volt egy vigasz

Futásban Csekey Gyula, ugrásban Szepes Béla 
győzött a szezon első siversenyén

Kitűnő időben, kissé jeges hnvon rendezte 
meg vasárnap a MAC a szezon első álversenyét. 
A versenyen rászívott az egész magyar ver
senyző gárda s

az ugróversenyben Indult Szepes Béla Is.
A versenyzők — a korai szezont tekintve — 

Igen jó formánál teltek tanúságot. Amit azon
ban nem lehet elmondani a rendezőknek. Mert

■ hibás és hiányos jelzés folytán sokan el
tévedtek!

A futóversenyt Csekey Gyula BBTE biztosan 
nyerte A II. n kategóriában Mezey személyé
ben favorit győzött, annál nagyobb meglepetés 

Eredeti alkatrészek 
az összes régi ös u| típusokhoz 

kizárólag nálunk kaphatók 

FIAT OTOMOBILOK MAGVÁR ELADÁSI R. T. 
Budapest, IV., Váci-utca 4. sz. Telefon 888-48

törő Opatát kézzel fogta le, a megítélt 11-est 
azonban Bihámy a kapli mellé lőtte. A 28-ik 
percben azonban

Bihámy közelről megszerezte ■ vezető
gólt,

majd a 38-ikban Czétényi beadását
Opata fejelte a hálóba (2:0).

Biró: Kiéin Árpád volt.

Amsei — Papp, Korányi —- Lyka, Bukovi,
Berkessy — Tánczos, Takács II-, Turay, 

Toldy, Kohut
— ez volt az összeállítás. A Ferencváros meg
lehetősen kímélte magát, az ellenfél pedig pom
pásan játszott, igy is azonban

4:1 volt a végeredmény a Ferencváros 
javára.

A gólok közűi ’lurív keltet, Toll! és Tn 
kócs II. pedig egyet egyet lőtt. Az utolsó gól, 
amely Turay nevéhez fűződik, olyan volt, hogy

nincs a világnak egyetlen kapusa, aki azt 
kivédte volna.

A trénlngmcccs után a hidegtől 
az úri közönség táncolt.

Boldogan rohant be a jóit ütött ferencvárosi 
vendéglőbe a szokásos forralt boradagért, itt 
azonban a vendéglős csodálkozó arccal fogadta 
a kívánságot. A meccs alatt ugyanis senki sem 
gondolt arra, hogy a választásokra való tekin
tettel

szesztilalom van.
A csapat is vizcsltorsók mellett üldögélve 

várta be vezetőinek döntő tanácskozását a túra 
ügyében. A konferencia a kora délutáni órákig 
elhúzódott, amikor Klement Sándor kihirdette 
a döntést.

a turacsanat: a komplett, Bukovlval kiegé
szített ferencvárosi tizenegy, 

tartalékjai: Háda, Obitz, Lázár, Szedlacsek- 
kísérői: Weisz István igazgató és Blum Zoltán 
tréner.

Klement Sándor Igazgati itthon maradt, mert 
hivatalában nem kívánt rendkívüli szabadságot 
igérvbevenni.

A csapat
szerdán reggel 7 óra 45 nerckor startol a 

Déllvasutról
és este 9 óra 20 perckor érkezik Triesztbe.

taló momentuma Skvarek vezérkari főnök 
ugyanis egy ízben nagy képességeinek csillogó 
tantijeiét adta s egyéni elgondolással az ellenfél 
hátsó csapatrészeit annyira lefegyverezte, hogy 
nz a meginduló tüzelés nyomán megadta ma
gét.

A hadgyakorlat második részében azután 
nngy csapntösszevonások voltok, a tartalék
állomány friss, de rutinirozatlan erői is mun
kába kezdtek, ezt azonban nem kisérte szeren
cse, úgyhogy Jakube összekötőtiszt bombája 
védhctetlenüi vágódott az előzetesen belőtt 
helyre.

A hadgyakorlat befejezése után a megjelen
tek elbúcsúztak a harcbainduló seregtől, amely 
már csak

■ tavasz folyamán lesz Itthon láthntó.
Addig külföldön portyáznak s a győzelmek ré
vén remélik, hogy a háborti folytatásához szük
séges pénzt sikerű) majd az ellenséges orszá
gokból hazaszállítani.

A seregek a már régebben elhatározott tervek 
szerint és

változatlan összeállításban
indulnak útnak.

azonban a IL b. kategóriában Balatoni Elek 
győzelme Bellonl felett.

Az ugróversenyben Szepes győzelme nem volt 
kétséges, de nagy’ tetszést vezetett Vdnya is.

Részelctcs eredmények;
15 km-es siverseny 1. o. 1. Csekey Gyula 

(BBTE) 1:10 51 mp. — II. a osztály. 1. Mezey 
(BBTE) 1:17.48 mp. 2. Iglai (MSK) 1:22.10 mp. 
— II. b. osztály. 1. Balatoni (MAC) 1:21.03 mp. 
2. Dierolf (MSK) 1:23.09 mp. 3. Bellani (MAC) 
1:28.45 mp.

10 km-es ifjúsági verseny. 1. Kredniczky 
(BBTE) 1:08.13 mp. 2. Do PoMore (KlSOK) 
1:08.15 mp. 3. Lovász (MAC).

Vezérképviselő:

Motor- és Autókéin KL, VI, Lázár-u. 7.
5 km-es hölgyuerseny. 1. Scilcmé Ilimfy 

Aranka 27:04 mp. 2. Kopeczky Anna.
Ugróverseny. I. o. 1. Szepes Béla (MAC) 

(Legjobb ugrása 20.50 méter) — II. o. 1. Bala
toni (MAC) (20 m.) 2. Glatz (BBTE). Ifjúsági 
1. Marsik (MSK) (19.50 m).

Eötvös Kimmerlinggel 
holtversenyt futott

A BKE második házi gyorskorcsolyázó ver
senyét vasárnap reggel fél 8 órakor tartolla 
meg a Műjégpályán. Az eredmények a követ
kezők:

1500 méter szenior verseny. 1. Eötvös és 
Kimmcrling holtversenyben 2 perc 35.2 mp, 3. 
Vita And< r 2 p 39.7 mp. 4. Vida Béla 2 p. 41 
mp. 5. Só^or Andor 2 p. 41.6, 6. Sehneller Zol
tán 2 p. 41.7, 7. Wintner István 2 p. 41.8, 8. 
Erdélyi László 2 p. 42.2, 9. Tólh László 2 p. 
45.8 mp.

1500 méteres junior verseny. 1. Hídvégi 
László 2 p. 42.6 mp., 2. Lcssly Tivadar 2 p. 
46.2 mp., 3. Masánszky Emil 2 p. 51.8 mp.

VILÁCSZEMLE
NÉMETORSZÁG:

Berlin: A behavazott és csúszós talajon va
sárnap azok a csapatok győztek, amelyek tech
nikailag és a fizikum tekintetében felülmúlták 
ellenfeleiket. így a berlini Viktória 80. V : 1 
arányban verte meg a Kickerst, amely még a 
múlt héten normális talajviszonyok mellett a 
német bajnokcsapattal: a Hertl.a Ballspielklub- 
bal szemben döntetlenül végzett. Hatalmas 
gólarányt ért el a Tennis Borussia, amely 10:1 
arányban verte a Halley Concordiát.

A legnagyobb látogatottságot a Hcrtha BSC 
és a Sűdstern mérkőzés mutatta fel, amely 
ötezer főnyi közönség előtt zajlott le. A meccs 
tiszta jövedelmét a két héttel ezelőtt tragikus 
körülmények között a pályón elhunyt Haseloff 
Südstem-játékos hátramaradottjai javára for
dítják. A Hertha 4:0 arányban győzött.

A kétnapos jéghokkitorna második napján a 
Riesersee első csapata a prágai LTC világhírű 
együttesét 4:3 (0:3. 3:0, 1:0) arányban verte. 
A második mérkőzésen az oxfordi egyetem 
jéghokki csapata a Riesersee tartalékcsapatát 
2:0 (1:0, 1:0, 0:0) arányban győzte le.

München: A bécsi Vienna karácsonyi túrá
jának első mérkőzésen vasárnap tízezer főnyi 
közönség előtt a Bayern, München csapatát 
3:1 (2:0) arányban győzte le. A bécsi csapat 
teljesen igazolta a róla elterjedt jó híreket és 
a müncheni közönséget remek iskolajátékával 
meghódította. A gólokat Gschtveidl (2), Tögl, 
illetőleg Föttmger lőtte.

J éghokVi-mesterek 
a mü jégen 

WEV—BKE 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Nem várt sulyos vereséget szenvedett a BKE 

a bécsi bajnokegyüttestől. Hozzá kell azonban 
tennünk, hogy a WEV teljes mértékben rá
szolgált a szép győzelemre, hiszen

az Európa bajnokságok óta nem láttunk 
Budapesten egy csapattól sem olyan szép 

játékot, mint tegnap este a WEV-tői.
Ezzel szemben a BKE gyengébben játszott, 

mint az elmúlt héten a Cambridge ellen. Egye
dül Marx kiváló védéseit lehet megemlíteni.

Az első gól nz első harmad 12-ik percében 
meglehetős balszerencse folytán Barna ön
gólja révén született meg. A második harmad

ban Demmcr ütötte az osztrákok második 
gólját.

A mérkőzésnek ez a része meglehetős erős 
volt, aminek Minder és két osztrák játékos 

kiállítása lelt az eredménye.
A harmadik gólt a harmadik harmadban 

Léderer ütötte.

VASÁRNAPI
SPORTHÍREK

X A BEAC legyőzte „testvércsapatát". At 
elsöosztályu umatörbajnokság „kapuzáró**  
mérkőzését tartották meg az egyetemisták 
lágymányosi sporttelepén, ahol a BEAC 3:1 
(1:1) arányban győzött a „33" FC ellen. A 
két budai csapat szép játékot mutatott. A 
Fér. Vasutas pedig 2:1 (0:1) eredménnyel 
végzett a BTC-vel szemben. Ezzel az I. osz
tályú amatőrfront együttesei is téli pihenőre 
tértek.

X Vasutas bajnoki mérkőzés. Szolnoki MÁV 
—Testvériség 3:1 (2:1).

X A DEAC fordul elsőnek a keleti kerület
ben. Debrecenből jelentik: A DEAC vasárnap 
játszol la utolsó bajnoki mérkőzését az őszi 
szezónban, amelyen 3:0 (3:0) arányú győzel
met aratolt a Nyíregyházai MTE ellen. A 
DEAC e győzelme után a bajnokság első he« 
lyén fordul az őszi szezónban.

X A II. liga Is befejezte az őszi szezónt. A 
„kis profik" is lejátszották a forduló utolsó 
mérkőzését, mégpedig a Thököly-utou került 
sorra a Vác FC—Turul-meccs, melyet a VacFC 
nyert meg 1 0 (0:0:) arányban s győzelmével 
a lista harmadik helyét foglalta el. A mérkőzés 
izgalmas ejlenctkbcn bővelkedett s a közönség 
botrányos verekedéssel csillapította le izgal
mait.

X A jó szereplés hatása. Debrecenből je*  
lentik: A Bocskay meghívást kapott Prágá
ból a Spártától egy január 18-án leját- 
szandó prágai mérkőzésre. A Bocskay a 
meghívást elfogadta.

X Megkezdték a Magyar Kupa mérkőzése
ket. Az angol kupa mintájára alapított Ma
gyar Kupa, a legklasszikusabb magyar vándor
díj selejtező meccsei vasárnap kerüllek sorra. 
Eredmények: Józsefváros—Maglód 3:3 (3:2),
Soroksár—Terézváros 2:1 (0:1), Elektromos
müvek—MTK 4:3 (2:2).

X Kikapott a listavezető BSzKRf. Az I. ősz- 
tályu amatőrbajnokság őszi győztese, a BSzKRL 
vasárnap a Corinthiún-vándordij mérkőzések 
során a Postások együttesével került össze, 
melytől 4:1 (2:1) arányú sulyos vereséget szen
vedett.

t udapesti ügetöversenyeli
A favoritok veresége és izgalmas finiseit 

jellemzik a vasárnapi ügetőversenyeket. Nagy, 
szerű finis folyt le az első futamban Hiába és 
Ürgevár, a háromévesek versenyében Me- 
phisto és Ibrány, a handicapben Mikulás IL, 
Dante és Mimosa között. A legizgalmasabb fi
nissel a nap főszáma végződött, melyben Su
hanc ádáz küzdelem után csak a legrövidebb 
fejhosszal tudta megvédeni győzelmét Avanti 
II. ellen. A részletes eredmény a következő:

I. futam. 1 Fischer M. Hiába (3) Maszár J. 
2. Ürgcrár (8) Fiszter. 3. Fuss (3) Jónás F. m.t 
Poyansic, Gilana II. Bien Aime. Pujka, Pilgei*,  
Áruló, Emden, Sárgarigó. Tót.: 10:66, 27, 30, 
18. Olasz: 178. II. futam. 1. Rózsavölgyi istálló 
Pergő (6) Feiscr. 2 Cyklon (6) Kovács J F. 
m. Bérezi, Laclvof Pamuk, Avanti D. Tót.: 
10:62, 27, 39 Olasz: 55. III. futam. 1. Rózsa
völgyi istálló Mtphleto (1 és féli Feiscr. 2. Ib- 
rány (8) Marschall. F. m.: Ipse. Töhötöm, Éber 
B., Tót.: 10:23, 16. 22. Olasz: 44. IV. futam. 1. 
Fcdcrer S. Dante (1 és féli Kovács II. 2 Mi" 
mosa (12) Maszúr F. 3. Ehadta (6) Hans. F. 
m.: Sejk. Cserkész, Mikulás II. (mint I disz
kvalifikálva) Orgovány. Ernani. Tót.: 10:26, 
13, 17, 17. Olasz: 85. V. futam. 1. Burjas- 
nuszlal ménes Suhanc (2 és fél) Mészár I. 2- 
Avanti II (10) Feiser F. ni.: Com. Pro Patria, 
Zpos, Eion, Da bi-ni Tót.: 10:60, 30, 24. Olasz: 
52.

A szerkesztésért é< kiadásért felel:
o, i:t eh frrert
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