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Schlll tábornok fölakasztotta magát a katonai fogházban 
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Beszélgetés schlll Ferenc tábornok fiával
Vasárnap reggel villámgyorsan terjedt cl 

katonai körökben, hogy
Schlll Ferenc nyugalmazott tábornok, 
a csendörség volt felügyelője, a Margit
köruti fogházban öngyilkosságot követ
lett el, fölakasztotta magát és mire 
észrevették és levágták, már halott volt.
Schlll Ferenc tábornokot, — mint isme

retes, — a puccsiiggyel kapcsolatban he
lyezték előzetes letartóztatásba a katonai 
hatóságok. A neve ugy került szóba, hogy 
a püccsügy vizsgálata során az előállítottak 
között szereplő Tóth Ferenc egyetemi vivő
mester vallomásában megemlítette Schill 
tábornok nevét is.

Tóth Ferenc — a hir szerint — olyan ér
telmű vallomást tett, hogy

a puccsisták jelentős szerepet szántak 
a mozgalom sikere esetén Schlll tábor

noknak.
Schlll Ferenc lakásán a múlt csütörtökön 

megjelent egy tábornok és egy ezredes, akik
nek a felszóiitására

a nyugalmazott tábornok megjelent a 
margitköruti katonai ügyészségen, ahol 
Bárkány Jenő dr. Őrnagy hadbíró

ügyész kihallgatta.
Schilll tábornok kihallgatása során tilta

kozott az ellen, hogy neki bármily köze is 
lenne a puccsügyhöz. Kijelentette, hogy a 
katonai iskolából ismeri Tóth Ferencet, de az 
vele soha semmit sem beszélt a pucceréi, 
különösen pedig nem szólt arról, hogy neki 
szerepet szántak volna.

Hangoztatta azt Is, hogy Ő már november 
elején nyugdíjba ment, a puccsisták tervük 
végrehajtását november végén szándékoztak 
keresztülvinni,

Ő már akkor nyugdíjban volt, tehát rá 
nem számíthattak.

Hivatkozott több évtizedes becsületes kato
nai szolgálatára, kitüntetéseire, hangoztatta, 
hogy mindig a szabályokhoz tartotta magát, 

teljesen távol áll a lelkivilágától, hogy 
Ilyen kalandortervekbe belekapcso

lódjék.
Részletes kihallgatása után a katonai 

ügyészség azonban
Schlll Ferencet letartóztatta.

A nyugalmazott tábornokot a margitköruti 
fogház földszinti részén a tiszti foglyok ré
szére berendezett cellák egyikében helyezték bentőbbs

el. A vizsgálati fogságban lévő tábornok 
ügyében

tovább folytak a kihallgatások
és Schlll Ferenc azóta is többször tárgyalt 
védőivel, akik előtt ugyancsak azt hangoz
tatta, hogy ártatlan és reméli, rövidesen 
tisztázódik a dolga.

Letartóztatása óta szakadatlanul folytak 
a kihallgatások az ügyében és szó volt arról, 
hogy szembesítésekkel fogják tisztázni, hogy 
tulajdonképpen mi is történt.

Ezekre az ujabb intézkedésekre azonban 
már nem kerülhetett sor, inért Schill tábor
nok öngyilkosságot követett el.

Schill Ferenc a vasárnapra virradó éj
szaka cellájából

a mellékhelyiségbe ment.
Egy ideig már bent tartózkodott, amikor a 
kíséretére rendelt őr benézett és megdöb
benve fedezte fel, hogy öngyilkosság tör
tént:

Schill Ferenc törülközőjével fölakasz-
tóttá magát az Illemhelyen keresztül 

húzódó vízvezetékeidre.

^Meggyilkolta főnöket 
egy 17 éves pékinas

ivenszurta a gazdújátr mert pafonlHött*Élesr&fGnt késsel sz
Székesfehérvár, dec, 13.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 
jelentése.) Vasárnap a kora délelőtti órák
ban megdöbbentő gyilkosságot jelentettek a 
székesfehérvári törvényszék «oros vizsgáló
bírójának Pákozdról.

Az első híradás szerint kegyetlen rabló
gyilkosság történt, ugy hogy nagy rendőri 
apparátus szállott ki Pákozdra, miután ugy 
látszott, hogy az ügy a statáriális eljárás 
rendelkezései alá tartozik. Hamarosan ki
derült azonban, hogy bár a gyilkosság tény 
lég megtörtént — at nem rablóogilkosság. 
Részleteiben annál szokatlanabb és megdöb-

egy tizenhétévé# péktanonc rövid szó- 
váltás után meggyilkolta gazdáját.

Pákozd község egyik legmódosabb polgára 
és a község életében jelentékeny szerepet 
játszó lakosa volt Magyar János negvven- 
hároméves pékmester, akinek a faluban 
emeletes saját házában volt a pékmüheiye. 
Magyar szokás szerint több tanoncot alkal
mazott üzemében — ezek a pékinasok la
kást és ellátást is kaptak a fizetésen kivül. 
Az alkalmazott péktanoncok között volt N. 
fí. tirenhétéves inas ia, aki néhány hónap 
óta állt a pékmester szolgálatában. A fiú 
nyilteszü, szolgálatkész gyereknek bizo
nyult, a munkában azonban egy kissé

Az őr azonnal jelentést tett a kulcsárnak, 
majd jelentették az esetet a fogház ügyeletes 
lisztjének, a soros katonai ügyésznek és a 
fogházorvosnak, de már nem volt segítség,

mikor levágták a törülközőből csavart 
hurokról, az 55 esztendős nyugalmazott 

tábornok inár halott volt.
A katonai hatóságok jegyzőkönyvet vet

tek fe) az öngyilkosságról, azután intézked
tek, hogy

Schill Ferenc tábornok holttestét szál
lítsák a GyáH-utl közrendészeti kórház 

lialottasházába
és megindították a szükséges vizsgálatot.

Schill Ferenc tábornok öngyilkosságának 
a hire rövidesen elterjedt a városban. A 
nyugalmazott tábornok a Böszőrményi-ut 
3c számú ház második emeletén lakott fele
ségével és fiával, ifj. Schill Ferenc honvéd
hadnaggyal.

. A Hétfői Napló munkatársa beszélgetést 
folytatott a tábornok fiával:

— Ml történt a tábornok urralf — kér- 
Idéztük.

— Az édesapám ma éjszaka meghalt.
•— Ml okozta a halálát?
— Azt nem tudom pontosan. Holttestét a 

Gyáll-utl kórház halottasházába vitték.
A család különben már megtette a ízük- 

séges intézkedéseket a temetésre vonatko
zóan. Schill Ferencet előreláthatóan

szerdán temetik a farkasréti temető ha 
lottassházáhól,

végleges intézkedés azonban még nem tör 
tént.

Schill Ferenc tábornok öngyilkosságáról 
az alábbi

HIVATALOS JELENTÉST
adták ki.

A Magyar Országos Tudósító jelenti: 
Schill Ferenc tábornok, volt csendőrségi 
felügyelő, a 13 ára virradó

éjjel félegy óra körül a Margit-köruti 
fogházban, ahol vizsgálati fogoly volt, 
a fogház illemhelyen a vízvezetéki 
csőre törülközővel felakasztotta magát 

és meghalt. A vizsgálat azonnal megindult 
és folyamatban van.

hanyag voll.
ugy hor*- jó néhány alkalommal rászolgált 
gazdája feddésére, Maagar János, aki szor
galmas, koránkelő ember volt, mindig magú 
ellenőrizte a munka megkezdésének pontos
ságút.

Így történt ez vasárnap regaei is. Magyar 
János hirtelen ,haragra gyulva vette észre, 
hogy

egyik tanonca. a (kenhélévea N. B. 
megint nem téliesítetté az előző este ka

pott utasítást.
A fiú keresésére indult és az üzlethelyiség
ben meg is találta, ahol az inas a pult mö
gött foglalatoskodott.
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Magyar János kérdőre vonta a gyereket, 
majd pillanatnyi dühében

hnonrát pofontttÖtte.

Az tioö pofont mind hangosabb szóváltás 
követte, majd a gyepek mestere elébe ugrott 
a következő aiarakkal-

Engem pedig ne merjen a mester ur 
tAbbet megütni!

—■ fíe bizony megütlek, ha rászolgálsz! • 
csattant fel Magyar és egy lépést tett a flu 
felé' A tanone, aki ugylátszik félre**'m-tte 
Magyar János mozdulatát és azt hitte, hagy 
a pékmester újból meg akarja őt ütni, hirte
len

lelkapta az üzlet helyiség pultján he
verő, élesre fent, sxdea konyhakést v« 
azt teljes erejéből mestere mellébe döfte. 
Magyar hangos jajkiáltáMal, véresen 

esett Össze. A gyerek csak ekkor ébredt tet
tének tudatára és órldzi sikoltozása feivrrlc 
rtx egész házat. Beesödültek pórázé azonnal 
az üzlethelyiségbe a pékmester többi alkab 
mázoltál Is s legnagyobb megdöbbenésükre 

óriási vértóesn közepén, a péküzlet pad
lóján ott találtuk a haldokló Magyar 
Jánost, akinek sebéből nngy sugárban 

ömlött a vér.
Azonnal értesítették a községi orvost, aki az 
eszméletlen embert szükaégkötéssel látta él,

Lemondatták Szabó Sándort és 
Payr Hugót a Magánalkalmazottak 

Szövetségének elnökségéről
A Magánalkalmazottak Nemzeti Szövet

ségének Csepreghy-utcal helyiségében vasár
nap Izgalmas hangulatit gyűlés volt, amely
nek eredménye, hogy n szövetség elnöke,

dr. Szabó Sándor nyugalmazott főispán 
éa Payr Hugó országgyűlési képviselő 
társelnök visszavonultak a szövetség 

vezetésétől.
A szövetség ugyanis anyagi helyzete ja

vítására egy nagyobbszabásu zcnedélutánt 
tervezett, amelyen a bevezető beszéd elmon
dására Hűvös Ivánt kérték fel. I)r. Szabó 
Sándor, n szövetség elnöke ugyanis elhárí
totta magától azt, hogy egy müveszdéiután 
keretében beszédet tartson. Ebből a tény
ből azután olyan belső villongás fakadt, 
amelynek következtében n múlt héten csü* 
törtökön tarlóit elnöki értekezleten

-Saabó- Sándor bejelentette aa elnökség
ről való lemondását.

bemondott azért is, mert a vezetőség el
fogadta Hűvös Ivánnak azt az ajánlatát

A kultusztárca öt jelöltje: 
Teleki Pál, Kornis Gyula, Magyaty Zoltán, 

Hóman Bálint és Károlyi Gyula gróf 
Csütörtökön döntenek a pénzügyminiszteri tárcáról 

Fölmentik a kereszténypárt} főispánokat
Gróf Károlyi Gyula miniszterelnök — mint 

Ismeretes — meglepctésszerülrg visszavonta a 
33-as bizottság döntése elől a nyugdijrendeletct, 
amely vasárnap a hivatalos lapban meg h Jo-

most uásárollon 

uiihgédónv- 
űhMzBm

Budapest Vili., Népszínház-u. 28 
mert ar. olcsó

Kartcswwl 
llásái* 
megkezdődött 

Hihetetlen olcsó áron 
kerülnek eladásra: 

Valódi Zsolnay porccltánhészlcteh. 
Finom csiszolt üvefgarnitvrák. 
Tiszta alumínium főzőedények. 
Valódi alpacca evőeszközök. 
Kék és piros zománc főzőedények 
Szén (hépék.
Babák és karácsonyfadíszek. 
Ezehtn kívül minden létező háztar

tási cikkek és játékórák.

Nagy ajándékvásör!
Vl+Shl m«vr»nrf tHtovSttoS

ponloitm oisSrOsrIOnh, 

majd értesítették telefonon a székesfehérvári 
mentőket, akik azonnal kirobogtak a hely
színre éa a szerencsétlen embert bezzállitot- 
(dk a székesfehérvári Szent György-kór
házba.

Alig emelték le azonban a hordágyul a 
mentők gépkocsijukból és Indullak meg, 
hogy Magyar Jánost a műtőbe vigyék,

még mielőtt az operációs asztalra fek
tették volna, ■ szerencsétlen ember ki- 

szenvedett.
Az orvosi vizsgálat megállapította, hogy a 
késszurds egészen a szívig hatolt, megsér
tette a trlvburkot — ez okozta a halált.

A gyilkosság színhelyén természetesen 
azonnal megjelentek a csendörök is, akik ki
hallgatták a minden Izében reszkető, halott
sápadt péktanoncot. A gyerek első kihnllgn 
fákasor zokogva jelenlétié ki, hogy

nem volt szándékában megölni mesterét, 
csak elvakult dühében kapta fel a pulton 
heverő éles kenyérvágó kést.

N. B.-t, n tizenhétcszlendös péktanoncot 
ti csendőrök meg

vasárnap beszállították a székesfehér
vári ügyészség fogházába, 

ahonnan hétfőn reggel vezetik részletez hl- 
hallgatásra a vizsgálóbíró elé.

hogy a szövetség helyiségei ezután a Hűvös 
Iván által vezetett Józsefvárosi Körben le
gyenek.

Ilyen előzmények után ült össze a szövet
ség gyűlése vasárnap, amelyen a vezetőség 
körül csupán Jakobi Zoltán alelnök foglalt 
állást Szabó Sándor és Payr Hugó mellett, 
míg a vezetőség többi tagjai éa a közgyűlés 
résztvevői Is élesen szembefordultak Szabó 
Sándorral és Payr Hugóval, akiket politikai 
pártállásuk mialt a mai viszonyok között 
alkalmatlannak tartanak a szövetség vezeié- 
tőre.

Izgatott hangulatban folyt le a közgyű
lés és az izgalom fokozódott akkor, amikor 
közvetlenül a gyűlés berekesztése előtt meg
jelent a tanácsteremben dr. Szabó Sándor 
országos elnök Is. Amikor megismertették 
vele a gyűlésen történteket. Szabó Sándor 
felszólalt éa

kijelentette, hogy az elnökségből kivo
nul, azonbun a Jövőben Is készséggel 

rendelkezésére áll a szövetségnek,

lent. Ezzel a ténnyel a miniszterelnök teljesen 
szétszakította a kereszténypárttal a kapcsolatot. 
A kereszténypárt már szombaton visszahívta 
o 33-as bizottságból a párt tagjait s ezenkívül 
tnég a tegnapi napon Írásban kézbesítette a mi
niszterelnöknek a párt delegált miniszterének, 
Ernszt Sándor miniszternek lemondását a köz
oktatásügyi és népjóléti tárcáról. A miniszter
elnök tudomásul vetto Ernszt Sándor lemondá
sát és most már — mint beavatott helvről érte
sülünk —■

írvonja a keressténypárttal való stabilis 
összes konzekvenciáit,

amelynek következtében valószínűleg már e 
héten

sorra kerül ■ keroMténypártl főispánok fel
mentése is és csatán a kormányzatban tel
jesen az egységcspdrtra fog támaszkodni.

A kereszténypárt részéről szombaton este 
még történt kísérlet arra, hogy a felmerült po
litikai ellentéteket rllmlnálják és erre vall 
Zichy János grófnak, a kereszténypárt elnöké
nek nyilatkozata Is, amelyben kijelenti, hogy 
nem vonulnak ellenzékbe, csupán akelőszabad- 
(águkat tartják fenn. Ez a nyilatkozat azonban 
— mint kereszténypárt! oldalról értesülünk — 
egyáltalában nem fedi • kereszténypárt többsé
gének az álláspontját és különösen a pártnak 
Wolff Károly körül csoportosuló tat’lol határo
zottan azt követelik, hogy

• párt vonuljon ellenaékbe.
Ezt most már annál könnyebben megtehetik, 
mert n minisztereinél!t eemmlesetre sem helyet 
súlyt ma már arra, hogy a kereszténypárt az. 
eddigi formák körött támogassa.

Gróf Karolni Gyula miniszterelnök Mtfön 
megkezdi már a tanácskozásokat az üres mi
niszteri tárcák betöltésére. A közoktatásügyi 
miniszetri tárcára politikai körökben

Ingatlan Arvordb* 
iwn dtrerüber bé 81-én Mttáa I Arsker • Imds 
pesti teJokkdnyrl hstóiínnSl (V.. MarltO-utca ».

tslduüm W) árverésre Laröl • .

MA1ÍY AR SZÍNHÁZ
4»SM». Kikiáltltl ér 397.000.- F. BsaMntandá te« 
kisebb vétcUr: »48.500- f* Várhat* NrJAVrdckm 
évi fis 4O..8Í00Ö.- P Reclérták |9». évi hitelt* 
MAkért-M btc»l*» tB-rlat MOftW.- v*ny korona. 
tt.V> fltAheb-. - Letérnéd bánatpénz H.MÖ.- F. 
flórrbb érftötés tó Ml felrfonatámoá d. e. 10— tí, 

d. u. S—T-ig.

•Égy nevei emlegetnek
és pedig; Kornis Gyula államtitkár, Magpary 
Zoltán, a racionalizálás kormánybiztosa. Teleki 
P41 (r«r, volt mtalulerttaík éa Himai Bálint, 
a Nemirll Uuuum l,uplój. nnn.k elő- 
térben. , _ , ,,

Beavatott politikai körökben most már Teleki 
Pál gróf személye került leginkább előtérbe és 
pedig ezért, mert Kornis Gyula tulajdonkép
pen szerzetet, a Piarista-rend tagja ét bár köz- 
jogilag nincs akadálya annak, hogy miniszteri 
tárcát vállaljon, a magynr politikai életben 
azonban még nem volt példa arra, hogy vala
melyik szerzetesrend tagja vállalt volna aktív 
szerepet a kormányban.

Magyarg Zoltán saemélyével kapcsolatban as 
az oggodnlora merült fel, hogy minisztersége 
esetén nem fejezhetné be azt a munkát, amelyet 
mint a racionalizálás kormánybiztosa, megkez
dett. fíómann Bálint, a Nemzeti Múzeum ki
váló Igazgatója, teljesen uj ember lenne a po
litikában és nem is bizonyos, hogy különösebb 
kényszerítő körülmények nélkül otthogyná ér
tékes munkásságának színhelyét, a Nemzeti 
Múzeumot. A legkomolyabb jelölt tehát a köz
oktatásügyi tárcára, Teleki Pál gróf, aki ugyan 
nz utóbbi időben visszavonult a politikai élet
től, de valószínű, hogy gróf Károlyi Gyula hí
vására Ismét Aktív szerepet vállalna a kor
mányzásban.

Ezen a héten különben eldől most tndr a 
sorsa a pénzügyminiszteri tárcának ü. Korányi 
Frigyes báró keddre jelezte hazaérkezését, 
újabb értesítés szerint, azonban valószínűleg 
csak csütörtökön érkezik meg és akkor fog el
dőlni a pénzügyminiszteri tárca sorsa Is.

A miniszterelnök különben gondoskodni kí
ván már a képviselőhát keddi ülésén a SH-as 
bizottság kiegészítéséről is. Elsősorban

tel fogja hívni aa ellenzéki pártokat, részt 
klvínnak-e venni a »3-aa bizottság műn-

Borzalmas csalSdlrtas Berlinien
Agyonlőtt, ioihoou oo momovai boa ttenao tiorosnotn

Berlin, dec. 13.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése,) Berlin külvárosában Adlershof 
egyik házában lakott családjával Gerlach, 
egy jómódú berlini kereskedő. A szomszédok 
vasárnap gyors egymásutánban

több revolverdörrenéAt hallottak a laká
sukból.

A rendőrségre telefonáltak • rövidesen au

Hirtelen meghalt Rastelll, 
az artistakirály

Berlin, dec. 13.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.} Berlinbe érkezett jelentés szerint, 
Enrico Rastelli, az artistaklrály, vasárnap 
szülővárosában, az olaszországi Bergamoban 
hirtelen meghalt. A világhírű artista

Közel hétezer vágón szolnoki buzát 
szállítottak el a gyarmatokra

Szeptember eleje óin a tiszai uszályok 
százai állottak sörfalat a szolnoki kikötő
ben, valamennyi búzával megrakodva távo
zott, a Nyírségből, Sárrétből, Debrecen kör
nyékéről vasúton, tengelyen .uszályon érke
zett búzával az angol és francia gyarma
tokra.

Elment Szolnokról körülbelül 3—7000 
vagon búza, amelynek értéke

0—10 millió pengő.
de ugyanakkor körülbelül

100 ezer pengő muukadlj jatolt at át
rakó munkásoknak is.

A hatalmas búzamennyiséget a gyarma
tokba mint takarmánygabonát vásárolták, 
valószínű azonban, hogy a gabona kitűnő

Egy darab Szeged Budapesten. Caodaszámba 
meg}’, ha az ember ma valahol építkezést lát. 
Ilyen csoda állítja meg a Járókelőket a Rákóczi
mról nyíló Huszár-utcában, ahol néhány lé
pésnyire a Rfiköczi-uttól — egész különleges 
énitkerés folyik. Szila Lcjoa, a jónevü vendég
lős egy darab Szegedet varázsolta! ide Buda
pestre. hogy stílusos, kedves környezetben 
nyújthassa majd a közönségnek azt a sok jót: 
különleges ételt é« italt, amiről Szeged annyira 
híres. Mint Szeged leghlreaeb sörházának. úgy 
pesti párjának i* „Hági" lesz a neve s a most 
serényen épülő uj vendéglő karácsony és újév 
között mór meg is nyílik. Wagner Lajos tervei 
szerint épül a pesti „Hárl", ez a minden izében 
níodcm sörhöz. Az egyik szoba főfalán a áré- 
aedl Tiszapart a szákeaegyh&t és az egyetem 
látképével, többi falain a balpaprikást főző 
halászlegény, lörőrő diákok, a másik szobában 
szélmalmot pusztai táj képe készül csodálato
san ragyogó izinckkel, tiszta művészettel. 
Szünet Istvánnak, a kiváló festőművésznek 
ccsrtje alól bontakozik ki ez a dekoráció, mely 
páratlan szépségével épp olyun vonzó része lett 
uz uj ,.Hági"-nak. mint az Igazi hnlátzlcgény 
által fózőtt halpAprikís, a mindig frissen folyó

nevén trwreiiiet. 
rvmmvznitt ®r.
• MafreroAe-aaMle^a 

**rNi«/á«N
Uaeonna 1 vonaté

Fiwsil* mw tHM ira mat, maimat

M uMln OlHIOl

KOZMA
KAROLY kihalV-UT 3. a sarkon
Külföldi márkás keménykalapok: 
Lincoln, Tress, Heath, Chrysti stb

híjában.
Az ellenzéki pártok vezetőitől szerzett informá
ciók szerint, valamennyinek az az álláspontja, 
hogy nem vesz részt a 33-as bizottságban i így 
a miniszterelnöknek nem marad más hátra, 
mint hogy a 83-os bizottságot az eggségespari 
soraiból egészíti W.

tón rendőrök érkeztek. Behatoltak a la
kásba, ahol revolverrel a kezében találták a 
kereskedőt A szobában két holttest feküdt:

Gcrlaeh revolverlövésekkel meggyilkolta 
feleségét és kisleányát.

A kereskedőt, aki azt vallotta, hogy össze
veszett a feleségével és felindulásában kö
vette el rémtettét, letartóztatták.

most 34 esztendős volt.

Szerződése tavaszra Berlinbe szólította és 
most télen olaszországi túrára indult. így 
jutott el a szülővárosába, Bergamoba. Halá
lát agyvérzés okozfQ.

minősége miatt élelmezési célra fogják for
dítani. A gabona

legnagyobb része Tuniszba Irányitódott, 
kisebb részben Egyiptom éa Algír kikö

tőjébe.
A tengeri uszályokba átrakás Braildban 

történik meg.
Sajnos, a Tisra znjlása úgy a búza szál

lásának, mint a nagyszerű munkaalkalmak* 
nak véget vetett, de

elfogyott a bura ti.
A nagy tempójú szállítás kivitte a kör

nyékről nemcsak a fölösleget, hanem tokai 
a jövő évi szükségletből is és félő, hogy a 
tavasszal esetleg ezen a vidéken is gabona
hiány fog beállani.

pompás sör és a magyaros vendégszeretet, 
amely valóban méltó keretet knp ebben t tiszta 
magyar levegőjű és tiszta művészi környezet
ben.

— Karácsonyfacaknrkákból és karácsonyt 
süteményfélékből gyakorlati bemutatókat tart • 
Katholikus Háziasszonyok Országos Szövetsége 
a Székesfővárosi Gázmüvekkel karöltve a grót 
Károlyi-palotában, IV., Egyetem-utca 4. bs- al#tt 
december IS-én, kedden, december 18-án, pén
teken, december 22-én kedden, mindenkor dél
után 5 órakor. A bemutatók célja, hogy • házi
asszonyokat a karácsonyfa díszítéséül szolgáló 
apróbb holmiknak takarékos és házilag való 
előállítására tanítsa. A gyakorlati bemutatókat 
örv. Héjjas Pálné és örv. Eauoeaux Mártonná 
úrnők, a Kathollkuz Háziasszonyok Országos 
Szövetsége főzőtanfolyamvezelőnői irányltá** 
mellett végzik tanítványaikkal. Minden érdek
lődő báziásszonyt szívesen lát a Kalhoüfcu* 
Háziasszonyok Országos Szövetsége és a Szé
kesfővárosi Gázmüvek Iga.Tgatóságn.

Legtöbb zonsoríK
Becbsteln. Böaendorfw, Fink sth kir4nMiMZo« kipvlaalete

MagyarorszAgon u lRtó-ben alipltott
BI1MEI ZONOORATBR8MuHlllCL v. o»r»nw-«. 7. W.: m-N

Roem rénUrthllel felár *• váltófadmt nélMH 
■SleBhnséa, caere. Elsőrangú javitönanhefr
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vasarnao eiszaka kiiosziokak 
a kecskémen eostahivatall 

Otuenagyezor pengős postazsokot vittek el a tettesek
, Kecskemét, december 13.

(.4 Hétfői Napló tudósítójának telefonjc- 
tentése.) A vasárnapra virradó hajnalban, 
mikor a kécseméti postahivatal takarítónője 
megérkezett, hogv hozzáfogjon a takarítás
hoz, be akart nyitni az úgynevezett rovatoló 
irodába. Az ajtó zárjában rendszerint bent 
van a kulcs. A takarítónő azonban most 
nem látta a kulcsot és

■z ajtó zárva volt.
Bement a rovatoló irodától a harmadik 
szobában dolgozó ügyeletes tiszthez és je
lentette, hogy az ajtót zárva találta. Az 
ügyeletes tiszt megdöbbenve hallotta a dol
got. mert nem tudott arról, hogy valaki be
zárta volna az ajtót. Gyanút fogott és azon
nal

telefonált n rendőrségre.
Rövidesen megérkezett a bizottság és ál

Második csecsemőjét is meg 
fojtotta a 17 éves leányanya 
Két évvel ezelőtt született első gyermekét is 

eltette láb alól
Zalaegerszeg, december 13.

( Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
tést.j Megdöbbentő gyermekgyilkosságnak 
jött nyomára néhány nappal ezelőtt a nagy- 
lengyeli csendőrörs, amely kiszállott Rózsás
szeg községbe a nyomozás lefolytatása vé
gett. Névtelen levél hívta fel ugyanis a 
csendörség figyelmét arra, hogy

a kisközségben egy tlzenhétéves leány 
egészséges gyermeknek adott életet, — 
a csecsemő azonban nyomtalanul eltűnt.

‘A csendörök vallatóra fogták a fiatal leányt, 
azonban az állhatatosan tagadta, hogy neki 
gyermeke született volna. Végül is a leány 
nagyanyja vezette a nyomra a csendőröket, 
mert elmondotta nekik, hogy

unokája néhány nappal ezelőtt valami 
gyanús holmit elásott a kert végében.

A csendörök ásátni kezdtek a megjelölt he
lyen és hamarosan rá is bukkantak egy jól

Éjszakai hajtővadászat riadóautón 
az újpesti postarablók után

Szombatról vasárnapra virradó éjszaka a 
rendőrség ismét nagyszabású razziát rende
zett a főváros külső perifériáin,

Angyalföldön, Zuglóban, Újpesten, Pest
erzsébeten és Kispesten.

Az újpesti postarablókat hajszolták a detek
tívek, akiket idáig még nem sikerült kéz e- 
keríteni. A razziában nemcsak detektívek, 
hanem rendörök is nagyobb számban vettek 
részt, akiket

rladóautókou szállítottak ki kültelkekre.

Egy zsúfolt villamos közönsége 
izgalmas üldözés után elfogta a lég 

veszedelmesebb pesti zsebtolvajt
Vasárnapra virradó éjszaka izgalmas, lár

más jelenet verte fel a Berlini-tér környé
két Az utcai járókelők arra lettek figyelme.

...és egyéb kívánságod 
nincs?

; %de igen _ . j
-a leqszabb karácsonyt ajándék

* számomra egy villamos

SINGER VARRÓGÉP
lenne.

Kedvező fizetési feltételek. 
SINGER VARRÓGÉP RÉSZVÉNYTÁRSASÁG.

Budapest ivh Semmelweis utca i«. 
BaBvpeat, 11. Corvfntér t. Birtapert. VI. Aftárfcfffl 

vn. Ríkóert dl rt. Mórt.}UMMe 
BB. Bwéapeat. vili, Bimm uera M'». Baéapctl, X, Béla* 

JéaaberÉnyl-ut 14.

kulccsal kinyitották a rovatóló iroda ajtaját. 
Mikor beléptek, az irodában álló vasládát 
nyitva találták. Ebben a vasládában este 
51.604 pengő tartalmú postazsákot helyez
tek el, amelyet a reggeli vonattal akarlak 
útnak indítani.

A postazsák eltűnt a vasládából.
A rendőrség azonnal jelentést tett dr. Bar- 
dócz Árpádnak, a kecskeméti királyi ügyész
ség elnökének, aki azonnal intézkedett, hogy 
a legszigorúbb nyomozást indítsák meg. Á 
rendőrség szemlét tartott a postahivatalban 
s arra a megállapításra jutott, hogy

a vasládát csak olyan ember foszthatta 
ki, aki teljesen ismerős a tereppel.

Kiha|lagatásokat folytattak és vasárnap es
tére három embert fogtak gyanúba, mire in
tézkedtek, hogy ezeknek a lakásán tartsa
nak házkutatást.

fejlett fiúgyermek holttestére.
A kis csecsemöholttestet behozták a zala

egerszegi községi kórházba, ahol a törvény
szék! orvosszakértők vasárnap délelőtt fel
boncolták. Megállapitották, hogy

a íliigyermek élve jött a világra és né
hány órával később megfojtották.

A csendőrök ekkor újra vallatóra fogták a 
leányt, aki végre is bevallotta, hogv valóban 
ö követte cl a gyermek-gyilkosságot. Beval
lotta azonban a csendőrök legnagyobb meg
döbbenésére azt is, hogy ez nem az első 
gyermeke volt —

két esztendővel ezelőtt, lizenötesztendős 
korában szintén szült már gyermeket és 

azt is megfojtotta világrajötte után.
A csendőrök a megtört leányt letartóztat

ták és beszállították a zalaegerszegi ügyész
ség fogházába.

s a detektivekkel együtt sorra járták az ősz 
szcs gyanús lebujoknt.

Villanylámpák fénye mellett átkutatták 
Újpest közelében a Váci-ut végén, a Duna 

... ------• - —j«—z--------- n részeljpartot is, mert a rendőrség ezen a 
már több alkalommal

fötóbevájt üregekben több 
egyént talált.

A hajnali órákban ért véget 
vadászat, sok előállítás történt, 
postarablókat mégsem sikerült elfogni.

rovottmultu

a nagy hajtő* 
f, de az újpesti

eek, hogy
egy zsúfolt villamoskocsiról egymásután 
ugrálnak le az emberek és egy jólötö- 

rött férfi után rohannak,
aki vad futással a Lipót-körut irányába me
nekül. Végül is a szokatlanul izgalmas ül
dözés azzal ért véget, hogy a menekülő 
férfit sikerült elfogni és a legközelebbi 
rendőrőrszemnek átadni. Rövidesen a fő
kapitányságon tisztázódtak az éjszakai ül
dözés előzményei és részletei.

A főkapitányság bűnügyi osztályán vasárnap 
közokirathamisitás bűntettének gyamija miatt 
előzetes letartóztatásba helyezték Ctákvári Jó
zsef 38 éves hirdetési ügynököt. A letartóztatás 
előzménye a leleplezett okmányliumisitó társa
ság ügyének nyomozásával van kapcsolatban.

A rendőrség a minap ugyanis letartóztatta 
Strausz Zsolt ügyvédjelöltet, aki

l-.atnls lakblzonj latok
segítségével több esetben magyar állampolgár
ságot szerzett Ügyfeleinek. Belekeveredett ebbe

.Nagy Alajos tözsdebizományos 
nápra virradó éjjel a Vilmos császúr-uton 
felszállóit egy 5-ös jelzésű kocsira, amely a 
Margit-hid irányába haladt Közvetlenül a 
Berlinitéri megálló előtt észrevette, hogy 

tárcáját kiemelték a zsebéből.
A villamos zsúfolva volt a színházakból, 

mozikból hazaigvekvö közönséggel s a per* 
ronon ember ember hátán szorongott. A 
tőzsdebizományos gyanúja egy jólöltözött 
feketekabátos, keménykalapos férfire irá
nyult, aki szorosan mellette állott Abban a 
pillanatban, ahogy a kocsi befutott a meg
állóhoz. a férfi leugrott.

Nagy Alajos pedig hangos kiáltozással 
utána vetette magát.

A kővetkező percben az utasok leugráltak 
kocsiról és visszhangzott a Berlini-tér ra

kiabálástól:
Tolvaj, fogják meg!
Egy fiatalembernek sikerült utolérni a 

menekülő embert a Lipót-kőruton. Elő
került az őrszemes rendőr is, aki előtt fel
háborodottan tiltakozott az üldözött ember 
a zsebtolvajlás gyanúja elten, de a holsfi 
zsebéből csakhamar

előkerült Nagy Alajos pénztárcája, 
amelyben nagyobb pénzösszeg volt.

A póruljárt zsebtolvajt a főkapitányságra 
vitte be a rendőr. Vasárnap délelőtt hall
gatták ki s ekkor kiderült, hogy

Hanrik Jenő 32 esztendős volt pincér
rel azonos, aki az utóbbi idők egyik 

legveszedelmesebb zsebtolvaja, 
többször volt már büntetve és különböző 
ujabb zsebtolvajlásai miatt pedig mindenütt 
kereste a rendőrség.

a

Újpesten elfogták a zsebtolvajok 
királynőjét

A 78 éves Kundel Gyözöné 63 év óta dolgozik 
„szakmában**, a lakásán pénztárcagyiijteményt találtak

Az utóbbi időben feltűnő sok zsebtolvaj
lás történt az újpesti piacon. Naponta nyolc- 
tiz bejelentés érkezett az újpesti kapitány
ságra a piaci árusok és a vásárlóközönség 
részéről, s valamennyien ismeretlen tettes 
ellen tettek panaszt, aki zsebükből kivette 
a pénztárcát.

Tegnap délelőtt az újpesti kapitányság ve
zetője utasította a detektiveket, hogy 

razziázzák végig a piacot
és környékét és álJj|s$k elő az összes 
nus egyéneket. A razzia eredményesen 
zödött.

Öt egyént állítottak elő a kapitányságra, 
köztük két veszedelmes zsebtolvajnőt. Mind
ketten örökre ki vannak tiltva Budapestről, 
de visszatértek és tovább folytatták üzelmei- 
ket.

A 78 éves Kundel Győzőnk ország 
legöregebb zsebtolvajnője 

volt az egyik előállított. Az idős asszony

Letartóztatták az okmányhamisitó 
Strausz Zsolt ügyvédjelölt 

negyedik társát 
Feketekávét és cigarettát kapott a hamisításokért 

az elfogott hirdetési ügynök

KARÁCSONYRA 
LEGJOBB, LEGCÉLSZERŰBB, 
LEGOLCSÓBB AJÁNDÉK A

KALIMENTTELhangot a 
ezorezhetjük meg.

Knllment gyAgp-nBor rekedtség elten
percek aJalt bst.

PÉNZT a hanggal,

tökéletes garanciátsíítlí _
nyújt Önnek.

cs^ Te’eífHHjyári rádiót 
vegyen

napi 24L fGIlór részletre.

Hanrikot a rendőrség
vasárnap előzetes letartóztatásba he

lyezte
s ma kisérik át az ügyészség Markó-utcai 
fogházába.

harmincnégy esetben volt már büntetve, ült 
már az ország összes fegyintézeteiben. Ami
kor priuszlapját megtekintették, abból ki
tűnt, hogy 15 esztendős korában volt elő
ször büntetve zsebtolvajlásért és attól kezdve 
hol rövidebb, hol hosszabb időre tért vitám 
a különböző fogházakba.

Rendes ioglalkozása soha nem volt. Egy 
időben Kispesten lakott albérletben, most 
pedig Újpesten bérelt egv- özvegy araeony- 
nál hónapos szobát.

Lakásán h házkutatás során egész 
pénztórcagyiijteményt találtak, 

több mint száz erszény volt az egyik szek
rényben, s ezek mind lopástól származtak.

A másik elfogott zsebtolvajnőt
Sógorka Rozáliának hívják, 58 eszten

dős,
ö is őrökre ki van tiltvu Budapestről At 
újpesti piac .veszedelmes zsebtolvajnóit a 
pestvidéki ügyészség fogházába kisérték.

oz ügybe Pocont János ügyvédi írnok is, akit 
szintén letartóztattak és fölmerült egy Wjt 
rendördijnok neve is. A rendőrség megállapí
tása szerint a hamisítás ugy történt, hogy vala
milyen uton-módon üres, de

lebélyegzett lakblzonylatokat cteinpéextek 
"* ki i főkapitányság bejelentőhivataliból 

és ezeket a lakbizonylatokat tetszés szerint ki
töltötték. ugy ahogy Strausz Zsolt ügyfeleinek 
arra szükségük volt.

A rendőrség azt is kikutatta,
ki töltötte ki a lakhlzonylatl blankettákat

és n nyomozás során a gyanú Ctákvári ióMtts 
terelődött. Kihallgatták és ennek során bév«d* 
lottn, hogy valóban ti töltötte ki a blankettákat, 
Strausz Zsolt, akit az /?d/son-kávéhózbó| rt* 
mert, megkérte őt. töltse ki a blankettákat, 
mert neki szép olvasható írása van. Védekezése 
szerint

nem tudta, hogy hamisításról van ezé
és ezért teljesítette n kívánságot.

A lakbizonylatok kiállításáért honorárium 
fejében mindig

feketekávét és néhány cigarettát kapott.
Csák várt József letartóztatásává! még nem 

fejerödötf he a nyomozós és a rendőrség kutat
ja, kik vittek még szerepet az okfrathamhi- 
tárt ügyekben <■* a leleplezett hniniailő tátíasá? 
valamennyi tagját kézre akarja keríteni.
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A legkellemesebb 
i fogyasziűkura.

ha közvetlenül étkezés előtt egy 
kevés csokoládét eszik. - Ez csökkenti 
az étvágyat, ugy hogy nem esik nehe
zére kevesebbet ennie; a fogyást kel
lemes módon éri el.

Leolobb a 
MEiHL-csokoiáde.

Vázsonyi János 
és Gál Jenő beszámolója

Vasárnap délelőtt n Kötponll Demokrata 
Körben Vázsonyi János és Gál Jenő beszá
moló-gyűlést tartottak. A Központi Demokrata 
Kör helyiségei szűknek bizonyultak az érdek
lődő közönség befogadására. A beszámolónak 
különös érdekességet adott az, hogy azon 

megjelentek az el'cnzékl képviselők 
körül Szakács Andor, Zslgmond Gyula, Mojzes 
János, Andaházy Knsnya Béla, Lázár Miklós, 
mig Hrgytnegi-Kiss Pál, Dinnyés Lajos, Eck- 
hardt Tibor, Sándor István táviratilag üdvözöl
ték a gyűlés közönségét.

Vázsonyi János volt az első felszólaló és is
mertette a mostani gazdasági helyzetet és meg
állapította,

hogy « mai parlament nem aiíkaltna* an
nak a munkának a megindítására* amely
nek alapján a dolgozók az egész rendszer
nek éa a parlamentnek megújhodását éa an
nak alapján uj Magyarország felépítését 

kívánják.
Vársonrjt János nngy lelkesedéssel fogadott 

beszéde utón Gál Jenő szólalt fel, nki ugyan
csak éles szavakkal bírálta a kormány műkö
dését és azzal fejezte bo nagy lelkesedéssel fo
gadott hazádét, hogy demokrácia nélkül nincs 
feltámadás.

• demokrácia a magyar feltámadás.
. Utána Szakáét Andor szólalt fel a art hun- 

gortatta, hogy az ö programjuk s a Nemzet! 
Demokrata Párt programja között nincs 'kü
lönbség. Andaht'ny Kasnya Béla, Majtes János 
beacédei után Váifgfiyi, be o. gyű
lést, előzőleg azonban elnotárojitak, hogy tán- 
irdfttnó Údvöiltk Gaál Ga'sztonl, a Független 
h'ltynzdapárt ve térít.

fi. gyűlés utón a résztvevő közönség a Teréz- 
l&jruton a Központi Demokrata Kör helyisége 
cjötl összegyülckezve lelkes tüntetést rendezett 
Vársonyl János, Gál Jenő és a többi képviselők 
mellett.

Autótaxi 
és villamos karambolja 
a Podmaníczky-utcában

' Vasárnap délután hal óra tájban nagy riada
lom támadt a Podmanlczky-utcá és ízabclla- 
Utca sarkán, ahol egy autotarl összeütközött u 
villamossal.

Az egyik 40-os jelzésű villamoskocsi teljes 
sebességgel haladt a Podmapiczky-utcálwn a 
Nvugnti pályaudvar felé, amikor a Bp. tő— 
fiM-os számú szürke nutótnxi be akart fordulni 
di‘ Izabella utcába. Amikor UAzvdtleáfll a villa 
mos elölt a sofőr be akart fordulni kocsijával 
nz Izabclln-uteábn, n kormAnvkerék eddig még 
meg nem állapított okokból felmondta u szol- 
gálotot,

•t autót elkapta a villamos a néhány lápé- 
Ben át maga előtt tolta,

de a villamoskocsi veselöje hirtelen fékezett, 
ugvhogy a nagyobb karambolt sikerült elke-

A vtflamosulnsok rémülten ugráltak le a 
kocsiról, s nagy csődület támadt az összcülkö 
zéa helyszínén, de szerencsére komolyabb sebe

A taxi sofőrje az autó ÖMzetürt azUánkjal- 
sütéssel nem járt a karambol.

tél néhány kisebb horzsolást szenvedett 
eaupán.

A villamos és autölaxl karambolja ügyében 
d rendőrség megindította a vizsgálatot.

Burger és Solymossy
as ut^iórheícllen bárhumorlntAk

az uj

BELVÁROSI BÁRBAN
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Belvárosi kM&zban
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QyilKossíg gyanula miau az ogysszsóg 

sirendelte a nyomozást
Finster Ferenc halászmester szörnyű halálának ügyében

Vasárnap délelőtt n pestvidéki ügyészség 
ulasitdsárn a rendőrség széleskörű nyomo
zást indított ifj. Plnster Ferenc 36 eszten
dős halászmester rejtélyes halála ügyében.

A hnlászmester, mint Ismeretes, ezelőtt 
másfél évvel távozott el Újpest Rákóczi
dtól 2. szám alatti lakásáról nzzal, hogy 
Komáromba megy halászbárkáján, ott na
gyobb mennyiségű halat vesz át és azzal tér 
vissza Újpestre. Finsternek azóta nyoma- 
veszett. Az eltűnés utáni napokban a ha
lászmester ismerősei és

családtagjai arról kezdtek suttogni, hogy 
Flnater bűntény áldozata lett.

Az öngyilkosság eshetőségét számításba 
sem vették az ismerözök, mert jól tudták, 
hogy Finster kedvező anyagi viszonyok kö
zött élt és vidám ember volt, aki soha nem 
foglalkozott a halál gondolatával. Egész /?- 
gcndqkör szövődött az ismert újpesti lm- 
lúszmester eltűnése körül és sokáig tartotta 
magát az a hir, hogy

Finster csempészekkel kerülhetett ősz- 
sze a Dunán Komárom közelében a 

azok telték el láb alól.
December 8-án, a délelőtti órákban, az új
pesti Népszigetnél a halászok egy holttestet 
fogtuk ki a Dunából, amelynek a feje és

Veszedelmes pénzhamisítókat fogott 
el a csendörség

Nagy vagyont gyűjtöttek a hamispénzen
Szolnok* december 13-

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Hosszabb 
idő óta figyelték a rendőri és csendőr! 
hatóságok, hogy ar Alföld városaiban és 
falvaiban kitűnően hamisított pénzek van
nak forgalomban, amelyeket csak erősebb 
megfigyelés után lehet a valóditól megkü
lönböztetni. Egyszer itt, egyszer ott ütötte 
fel fejét a hamispénz, ez volt az oka, hogy 
minden figyelés és igyekezet ellenére sem 
tudták a pénzhamisítókat és gyártási helyü
ket leleplezni.

Most a véletlen nyomára vezetett az ügyes 
hamisítóknak.

Néhány nappal ezelőtt megjelent a kun* 
madaráéi U'ctnbcrger-féle vendéglőben Kiss 
Ferenc ottani szabómester fogtechnikus fia- 
Amikor fizetett* észrevette a vendéglős, 
hogy a pénzek között 3 darab husrfllléres 

ügyre hamisítvány is van.
Ott tartotta a fiút és csendőrért küldött.

Minthogy u fogtechnikus nem tudott fel
világosítást adni a hamispénz származásá
ról, q csendőrök házkutatást tartottak Kiss

Pásztor Árpád zárlati kérelmet 
nyújtott be a Kadettkisasszony 

cimü film ellen
Pásztor Árpád, ar Ismert, kitűnő Író, Palá- 

gyi Róbert dr.. a Srinpadi Szerzők ügyésze ál
lal zárlati kérelmet nyújtott be a Royal Apolló
ban most óriási sikerrel bemutatásra került 
.,Kadettkisasszony'' cimü film ellen. Beadvá
nyában arra kérte a törvényszéket, hogy tiltsa 
be a film elmét és néki ennek bitorlásáért kár
térítést ítéljen meg. Pásttor Árpúd előadja, 
hogy „Kadcttklaass/ony” címmel hosszú évek
kel ezelőtt egy operettje került színre Buda
pesten. Az operettet több mint kétszázakor ját
szották. A Kadetlkiaasszony cimü operett egy 
olasz származású osztrák grófleányrót szól, aki 
bátyja helyett btrukkolt a kadetliskolába, ott 
három éven keresztül a legkitűnőbb növendék

Pogány Gyula nagyváradi ügyvéd 
megdöbbentő tragédiája 
Meghalt az öngyilkos ügyvéd felesége Is

Tegnap effy nagyváradi ügyvéd budapesti 
hozHtertoiólho, Homorú levél örktMtU 
Aki • l.votet Irta, nincs már u élők .órá
ban. Önkiiével vetett véget életének.

Dr. fogén. Gyűl., lamert n.gjvéredl

Gyönyörű, dadrmulU kivitelű U Penter.l
díszített

kabátok
még eddig nem létezett

olcsó Arakon
Különféle modellek min
den elfogadható áron. 

»AtWPeeUU«<A
Szervita-tér 4. nám.

As advarban

mindkét lába hiányzott. A Dunaparton 
összegyűlt halászok csakhamar agnoszkál- 
ták a halottat: Finster Ferenc volt.

Az újpesti kapitányság Jelentést tett az 
cselről n főkapitányságnak, ahol kihallgat
ták a hozzátartozókat ar eltűnés körűimé- 
nveiröl. A családtagok a rendőrségen is h v 
tározóban kitartottak már régebbi Állás
pontjuk mellett és

Jegyzőkönyvbe diktálták, hogy szerin
tük bosszúból elkövetett gyilkosság ál

dozata lett Finster Ferenc.
A főkapitányság bűnügyi osztálya a kihall
gatásokról felvett jegyzőkönyveket, vala
mint a boncolási jegyzőkönyvet sürgősen 
megküldte a pcstvidéki királyi ügyészség
nek, kérve, hogy ax ügyészség döntse el, 
vájjon szükség van-e nz ügyben további 
nyomozásra, vagv lezárhatják az aktákat.

A pestvidéki ügyészségen áttanulmányoz
ták az iratokat és arra a feltevésre jutottak, 
hogy az újpesti halász bűncselekmény ál
dozata.

At Iratokat visszaküldték a rendőrségre 
s a vizsgálóbíró meg is Jelölte azt a- irányt, 
amelyiken haladva remélik, hogy Nikerül 
rövidesen a gyilkos, illetve felbujtója nyo
mára jutni. •

Ferenc házában.
A házkutatás megdöbbentő, váratlan 

eredménnyel járt.
Megtalálták a 20 és 50 filléres, 1* 2 és 

5 pengős kliséket és atanenlkat* 
amelyekkel cinkből, ólomból és cementből 
készítették a pénzt, a legkiválóbb hamisít
ványokat, amelyekről Csanddy Béla községi 
főjegyző kijelentette, hogy csak zsíros ta
pintásuk különböztetik meg a valóditól.

Találtak azonban a házkutatás alkalmá
val a csendőrök mást is, ami art mutatja, 
hogy a hamisítás régen folyik éa kiváló 
eredménnyel járt. .Sok valódi szdzpengdst, 
takarékkönyveket ét pazar kelengyéket ta- 
láttak a lakásban, sőt megállapítást nyert ax 
is, hogy Kissék az utóbbi időben értékes in
gatlant is vásároltak.

A csendörség a szabómester 
fogtechnikus és jogász fiit őrizetbe 

vette,
ugyanakkor azonban folytatja tovább n 
nyomozást, mert meg van győződve, hogy az 
nifökli pénzhamisítások fészkére talált.

oolt, míg a ttszttéavatás előtt egy véletlen lep
lezte le, hogy leány. Ezt ax Ideális, kitűnő nad- 
rágszerepet annakidején az operettsxinpadok 
dédelgetett kedvence, Kűrg Klára játszotta.

A Royal Apollóban a mull héten került vá
szonra a „Liebcskominando", amelynek a 
Royal Apollóban a Kadettkisasszony elmet ad
ták. A ragyogó film meséje hasonlít az operett- 
hex. A főszereplője Dolly Haas, a legragyogőhb 
és legnagyszerűbb bécsi szubretlprlmadonna, 
aki eben a filmben — ugy, mint annakidején 
Küry Klára a színpadon — aratta a legnagyobb 
(ikerét. A törvényszék hétfőn fog Ítélkezni 
ebben a rendkívül érdekes zárlati perben.

ügyvéd búcsúlevele érkezett a roko
nokhoz,

akik csak most tudták meg a néhány nap
pal ezelőtt öngyilkossá lett ügyvéd tragédiá
jának részleteit.

Dr. Pogány Gyula édesapja la ügyvéd

124 darab különféle méretű, 
árverésem vásáréit 

valódi keleti szffnyeq 
minden elfogadható Area eladd.

Antikért R.-T.
ngasgetó: Mlerobtra Z, j.) 
vu„ Dob.a. SÍ. az.
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volt s fia vette át apja irodáját. A súlyos 
gazdasági viszonyok mindinkább nagyobb 
gondokat jelenlétiek Pogány Gyula ügyvéd
nek, akinek idegeit rendkivül megviselték a 
mindennapos gondok. Az ügyvéd 

elhatározta, hogy* öngyilkos lesz s tervét 
közölte feleségével is, akit magával vitt 

a halálba.
Pogány Gyula másnap este négy fiola lumi- 
nált vett be, felesége pedig ugyancsak négy 
fiola Iuminállal mérgezte meg magát. A sze
rencsétlen ügyvéd nyomban kiszenvedett, 
felesége pedig a tegnapra virradó éjszaka 
meghalt.

Búcsúlevelükben, amelyet pesti hozzátar
tozóiknak küldöttek, ezeket írják:

— Az elviselhetetlenül súlyos gazdasági 
válság kényszeritette a halálba.

Nyolc fiola Iuminállal itiegmérgezfük 
magunkat. Mindent kövessetek el, hogy 

közös sírba temessenek benuünkct.
Pogány Gyula dr. pesti hozzúartozóit ért
hetően megdöbbentette a búcsúlevél, mert 
ugy tudták, hogy az ügyvéd dúsgazdag em
ber, háza, szőlője van és senki sem gondolt 
arra, hogy éppen anyagi okok miatt válik 
meg az élettől feleségével együtt.

Zajos jelenet közben elvitte 
a táncosnő bundáját 
a hitelező főpincér

Vasárnap este az egyik körüli kávéház 
vendégei furcsa jelenetnek voltak tanúi. 
Egy jólöltözőtt ur izgatott szóváltás után 
hirtelen felkapta az egyik

asztalnál ülő nagyon elegáns hölgy 
bundáját és elrohant vele.

Ar elegáns hölgy, akinek a bundáját a 
férfi elvitte, ar egyik mulató táncosnője — 
volt. D- E. hetekkel ezelőtt ugy látta, hogy 
sokkal jobban biztosítja megélhetését a pri
vát élettel* ezért elhatározta* ftocy búcsút 
mond az éjszakai pezsgÖzésrieít és áttér a 
szolid kávéházi uzsonnakávéra.

így élt napok óta és nem Is gondolt rá, 
hogy annak a helyiségnek a főpincére, ahol 
D. E. utoljára szerződésben volt, halálra ke* 
reál. Nem nagy dolog miatt, csak azért, 
mert D. E. távozásakor elfelejtette kifizetni 
a számláját.

Vacsorák, itatok szerepeltek a föpincér 
számláján, amit D. E.-nek akkor hitelezett, 
amikor a lokál elismert primadonnái közé 
tartozott. A főpincér hosszas nyomozás után 
Hzombaton este megtudta, hogy D. E. » 
körúti kávéházban tartózkodik. Odarohant 
azonnal. Meg is találta a táncosnőt, aki jó
kedvűen beszélgetett barátnőivel az egyik 
asztalnál. A főpinccr kezdte:

— Mü'észn^ legyen szivei fizessen.
— Nincs most pénzem.

Art nem hiszem el, Tudom, hogy jól 
él és most már hetek ófa várok. Áronnal 
fizessen.

— Sajnálom. Nem fizetek.
— Szégyclje magát.
—- Ne csináljon botrányt...
Szó szót követelt A vita egyre izgatottabb 

lett, ugy hogy a férfi a végén megragadtó < 
táncosnőt, megrázta és némely tanuk sr.e- 
rint —

fnzultálta Is...
Sikoltozás, lárma, közbelépnek a kávé

ház pincérei is — a végén az izgatott fő
pincér bősz csatakiáltással a táncosnő 
bundájára csapott le. Ott volt a bunda az 
egyik széken.

— Nahát, ha nem fizetsz, majd behajtom 
rajtad — kiáltotta, megragadta a bundát 
és mielőtt bárki is megakadályozhatta 
volna, kirphant vele az ajtón.

A táncosnő sírva és bunda nélkül távo
zott.

Ma reggel ügyvédje utján 
feljelentést tett r fűpincér ellen 

(opás és könnyű testi sértés rimán.

ha IóóJm otbMI, < óztál • mez ródtó>e- 
bar«ate44j« bámnthtdterwót, V»l vétel- 
kónynw oólkttl bamotaják őrnek a 

ÜT-' w v«ry HirB'-n Roy tbhhnörta 
■tabadatomnal vótfett emilm fóidrajaí 
mólót, hol fokok halrett állomíaot fa
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a síép Pillér miiared holttestül \farnrK, Béla 
lYlaBOldoUák ha:diának titkát: Öngyilkosság tCrlént. VülUUy LJulU

szalmiákszesszel megmérgezte magát
A főkapitányság bűnügyi osztályán vasár

nap reggelre
megoldották a tragikus módon meghalt 

Pillér Mildred halálának titkát.
Pillér Mildred, aki egy magyar származású 
mwyorki bankár árvája, az édesanyjával 
együtt Európában utazgatott. Bécsben meg
ismerkedtek Brüll Aladár dr. budapesti 
egyetemi tanársegéddel, aki feleségül vette 
a bankár özvegyét A huszesztendős Hatul 
leány édesanyjával és mostohaapjával együtt 
Budapestre jött és a Nádor-utca 38. számú 
házban laktak. A feltűnően szép Filter 
Mildred az utóbbi időben feltűnően szomorú 
volt, idegeskedett, búskomorság jelei mu
tatkoztak rajta.

Vőlegénye is volt,
aki Amerikában élt. Azelőtt gyakran leve
leztek. de Pillér Mildred mostanában alig 
írt a vőlegényének

A múlt szerdán a mentőket a nádorutcai 
lakásba hívták, 
között vitték a 
Mildredet, aki 
meghalt.

A tisztiorvos

ahonnan mérgezési tünetek 
Park-szanatóriumba Pillér 

néhány napi szenvedés után

jelentése alapján a rend-

Motorkerékpáros betörő
bandát fogott a rendőrség 

Két óra alatt hét betörő került a rendőrség kezére
Tegnap reggel kitűnő fogást csináltak n 

főkapitányság detektivjei: két óra leforgása 
alatt hét betörőt kerítettek kézre.

A hét betörő két bandába tartozott. Az 
egyik bandának négy tagja volt: Grűnbnum 
Andor mészárossegéd, Bauer Oszkár pék
segéd, Malooics János kárpitossegéd és Illa- 
(Janik Mihály mészárossegéd, a másik 
banda pedig három tagból állt: Mányi Já
nos lakatosból, Pák Ambrus autószerelőből 
és Kovács Béla kereskedősegédből.

Mind a két banda ügyes trükkel dolgo
zott. A Malovics-féle társaság egyik tagja a 
Sziv-utcában

motorkerékpárt lopott
és ettől kezdve motorkerékpáron jártak éjr 
szakai kirándulásokra. A Jász-utcában és az 
Angyalföld környékén dolgoztak. A csöndes 
kültelki utcákat választották ki-.

motorkerékpárral robogtak a kiszemelt

Nagy izgalommal készülődik a mai 
főtárgyalásra Schreiber Tamás, 

a kofferos gyilkos
Tőbbszázan kértek belépőjegyet — Huss tanút hallgatnak ki

Ma kerül a büntetőtörvéaiyszék elé vádlott
ként a kofferos gyilkos: Schreiber Tamás Jó
zsef. A közönség szinte lázas érdeklődéssel ki
sérte Schreiber gyilkossági bűnügyének minden 
mozzanatát, a tett felfedezésétől egészen a 
nagy izgalmakkal járó elfogatósig. Érthető te
hát, bogv

a kofferos gyilkos bűnügyének főtárgyaidat 
iránt is igen nagy érdeklődés nyilatkozik 

meg.
A büntetőtörvényszék Ki/b-tanőcsa ma reggel' 
kilenc órakor kezdi meg a főtárgyalást, ame
lyen Schreiber Tamás Józseffel együtt

• Hernád-utcal házmester Is a vádlottak 
padján fog Ülni.

Ő ellenük bűnsegéd! bünrészesség a vád, míg 
Schreibert gyilkosság bűntettével s ezenfelül 
több apró bűncselekménnyel is vádolja a ki
rályi ügyészség.

Kilb tanácselnök intézkedésére a főtárgya- 
lást a várható nagy érdeklődésre való tekintet
tel a törvényszéknek abban a másodemeleti nagy
termében tartják meg, ahol Tőreky Géza dr-, 
a büntetőtörvénvszék elnöke szokott tárgyalni. 
A tárgyalásra korlátolt számban belépőjegyeket 
bocsátottak ki. A jegyéket természetesen való- 
yággal elkapkodták és 

lampart
0

csillár

Magyar Fém- 
*« Umpadru- 
syárRi

kaphat
Erűéből kőrút 10 
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Ifj. Mara bándor 
tapót körút 20Újpest, Phöbas Árpád úű ttdeta 
Árpád ot 40 es
minden komoly esűlir-tlilotbw 

őrség megindította a nyomozást Különféle 
verziók keringtek a halál okáról és

a rendőrség vasárnapra megállapította, 
hogy kétségtelenül öngyilkosság történt.

Pillér Mildred édesanyja influenza ellen 
szalmiákszeszt szokott fölszivni. A szalmiák- 
szeszes üveg olt állt az éjjeliszekrényen. 
Pillér Mildred

killta a gyógyszeres üveg tartalmát.
Halálának közvetlen oka tüdőgyulladás volt, 
amelyet a napokig tartó fekvés következté
ben kapott. Hozzátartozói arra kérték a 
hatóságokat.

mellőzzék a boncolást
A rendőrség teljesítette is ezt a kérést. Pillér 
Mildred halálos ágyán arra kérte az édes
anyját, hogy holttestét vigyék Newyorkba és 

édesapja mellé temessék.
Édesanyja intézkedésére két orvosprofesszor 
bebalzsamozta Pillér Mildred holttestét, az
után leólmozott érckoporcóba tették és a 
tragikus sorsú amerikai leány holttestét az 
utolsó kívánságához híven Newyorkba 
viszik.

és a betörés 
lek el.

A második 
tolta ki Spitz

helyre
után kerékpáron menekül-

társaság ügyes trükkel fosz- 
... József fuvarosnak a JÓZ3ef-

utca 25. számú házban lévő lakását. Meg
ismerkedtek Sptfz József cselédleányával, 
hevesen

udvaroltak neki
és közben kiszedték belőle, hogy Spitz min
den pénteken este családjával együtt temp
lomba megy s ilyenkor a lakás üres.

Pénteken az egyik fiatalember elcsalta 
hazulról a cselédleányt s

amíg ö udvarolt neki, azalatt a társai 
betörtek az elhagyott lakásba és kifosz

tották.
A főkapitányságon az elfogott két betörőt 

letartóztatták és most igyekeznek össze
állítani pontos bünlajstromukat.

még vasárnap Is igen sokun próbáltak jegy
hez jutat

de ekkor már minden belépőjegy elfogyott. 
Elsősorban a jogászközönség számára tartottak 
fenn jegyeket, ezenkívül több orvos jelentke
zett, akiknek ugyancsak adtak jegyet, de több
száz jegykérőt el kellelt utasítani. A főtárgya
lás három napig fog tartani és

■ mai nap Schreiber Tamár József kihall
gatásával fog eltelni.

A vádlottak közül elsőnek őt hallgatják ki. 
Holnap a tettestársakra kerül a sor, szerdán 
pedig a tanukra. Közel húsz tanú kapott idé
zést a főtárgyalásra.

Schreiber Tamás József eddig cinikus nyuga
lommal várta a sorsát a törvényszék Markó. 
utcai fogházában. Amikor azonban tudomására 
Jutott, hogy hétfőn kezdődik a fŐtárgyalás. 
egyre izgatottabb lett s

vasárnap Is nagy izgalommal készülődött a 
főtárgyalásra.

Szombaton és vasárnap is kérte, hogy védőjé
vel beszélhessen. A védőtől elkérte a vádiratot 
és azt tanulmányozta csaknem egész nap. Né
hány hozzátartozója is felkereste vasárnap a 
fogházban Schreiber Tamást, aki egyre foko
zódó izgalommal várja a mai fötárgyalást. Az 
izgalmas várakozásban azonban nem feledke
zett meg arról a koffere* gyilkos, hogy 

mostani viseltes rnbája helyett uj ruháját 
kérje be a fogházba.

hogy ebben jelenhessen meg a biróság elölt.

□ÓL
KELLEMESEN 

érzi magát Kathreiner Kneipp 
malátakávé és valódi Franck 
kávéizesitő élvezete után.

Kísérelje meg!

VÁCI-UTCA 5. SZ.
(Türr István-utca sarok)

Reltcives KOroimenveK nézőn elten! 
egy pesti Karmester liatal leánya

A tizenharomfiues Virág margitot pontokon látták oz Andrássv-uton
Rejtélyes eltűnés ügyében indította meg a 

nyomozást a budapesti főkapitányság. Megje
lent ugyanis a központi ügyeletén Virág Dezső 
színházi karnagy és bejelentette, hogy

tlzenháromesztendős Margit nevű kisleánya 
nyomtalunul eltűnt

a szülői házból.
A feltűnően fejlett Virág Margit síülvivel 

együtt a Csáky-utca 23. számú házban lakott. 
innen járt mindennap a Bajza-utcai polgári 
leányiskolába, amelynek harmadikosztályu nö
vendéke. így történt ez csütörtökön reggel is 
— a kisleány gondosan összeszijazta könyveit 
és a legjobb hangulatban elbúcsúzva szüleitől, 
eltávozott hazulról azzal, hogy — az iskolába 
megy. Virág Margit azonban csütörtökön már 
nem jelent meg a fíajza-utcai polgári iskolában.

Csütörtök reggel óta
nem tért haza Virág Margit szülei Csáky- 

utcai lakására
és a kétségbeesett szülők hiába érdeklődték vé
gig a rokonságot és az ismerősök pesti és vi
déki tagjait — a kislánynak sehol nem akadtak

fítolfatalos „fantom “ látogatásai 
a belvárosi házadban 

Tolonctiáxba derült a leleplezett tolvajnö
Több belvárosi házban nz utóbbi napokban 

titokzatos események történtek 
órákban. Élelmiszerek tűntek el 
és jégszekrényekből, sok helyütt

az éjszakai 
az ablakokból 

a háztartási 
alkalmazottak ki sem mertek menni éjszaka a 
folyosóra, mert az a hir járta közöttük, hogy 
éjféltájban egy titokzatos ismeretlen, aki bizo
nyára nem lehet más, mint valami „fantom", 
járkál a házban és attól rettegtek, hogy még 
az életük Is veszélybéh forog, ha szembe kerül
nek vele. Különösen a Kecskeméti-. Magyar- és- 
Papnövelde-utcákban terjedtek el ilyen hírek. 
A különös eseményről tudomást szerzett a 
rendőrcég is. Természetesen a rendőrségen jól 
mulattak a kisértet járás meséjén és biztosra 
vették, hogy valami lolvajnő keresi fel éjsza
kánként a belvárosi házakat. Tömeges pana
szokra behívták a rendőrségre azoknak a há
zaknak a házfelügyelőit, amelyekben nz éjsza
kai látogatások szoktak történni s felszólítot
ták őket, hogy a jövőben kapuzárás előtt gon
dosan kutassák ál az épületet. Az utóbbi há
rom nap alatt a Kecskeméti-utca egyik előkelő 
házában történtek sorozatos lopások az éjsza
kai órákban. Szombaton este azután

sikerült leleplezni a rejtélyes tolvajt, 
akinek a Kecskeméti-utca egyik házában 

a padláslépcsőn fedezték fel a rejtekhelyét. 
Papír- és rongyhulladékok képezték ágyát, erről

A Rombach-utcai gyilkosság 
felmentett vádlottjának kártérítési 

pőre a kincstár ellen
A Kúria elutasította Wallenstein Manót 13.000 pengős 

követelésével
A királyi Kúria érdekes kereset ügyében 

hozott tegnap ítéletet. A kereselet Wallen
stein Manó budapesti nyomdász adta be a 
királyi kincstár ellen.

Wallenstein Manó neve annakidején az 
emlékezetes Rombach-utcai gyilkossági bün- 
pörrel kapcsolatban szerepelt a nyilvános
ság előtt. Még 1919-ben történt, hogy Brandl 
Izidor kereskedőnek a Rombach-utcai laká
sára behatolt három férfi, megölték a esc- 
léd leányt, félholtra verték a Brandl két gyer
mekét, azután kirabolták a lakást és elme
nekültek. Tiz év múlva

névtelen följelentés alapján Wallen
stein Manó nyomdászt a az öccsét, Wal
lenstein Jenőt, valamint Tóth László 

pincért lógták gyanúba.
A törvényszék bűnösnek mondotta ki mind
hármukat és súlyosan elitélte őket A tábla 
bizonyítékok hiányában

fölmentette a vádlottakat

cnr honéit*.
dorogi oiOn é« brikett apróiéval dobosban 

kapható mindenütt

a szokásos

karácsonyi árusítást 
az összes urldlvat cikkekben 

megkezdte

TELEFON: 876-TB

nyomára. Miután pedig sem a mentők, senj 
pedig a pesli kórházak nem vették számba egy 
esetleges balesetiéi vagy utcai rosszulléttel kap
csolatban Virág Margitot —

ax apa a rendőrséghez fordult, közölve azt 
a gyanúját, hogy a gyermek bűnténynek 

esett áldozatai
— miután szökésre semmi oka nem volt.

A nagy erővel megindult rendőri nyomozás 
annyit már megállapított, hogy egyik osztály
társnője

pénteken délelőtt az Andrássy-uton látta a 
kis Virág Margitot,

amint könyveivel hóna alatt a Liget, felé igye
kezett. Beszélt is vele néhány szót, de a kis
lány hamar elbúcsúzott tőle és tovább sietett.

Miután a rendőrségen az a feltevés alakult 
ki, hogy a magasnövésü, tlzenhat-tizenn-yolc- 
esztendösnek látszó kislány esetleg olyan lelki
ismeretlen emberekkel kerülhetett összekötte
tésbe, akik leánykereskedők kezei közé juttat
ják. — igen erélyes nyomozást indítottak Virág 
karmester eltűnt leányának felkutatására.

a helyről indult el éjszakai útjára, amikor már 
elcsendesedett a ház. A padlásajtó előtt esszé- 
kuporodvn, egy zsákkal letakarva feküdt ép
pen, amikor ráakadlak. Olyan mély álomba 
volt merülve, hogy pár percig tartott, nmig si
került öt felrázni Egy vöröshaju, hatvanén kö
rüli nő volt * „fantom", akinek

testét rongyok borították, lába teljtoen 
kinn volt a cipőből.

Fogai elöl hiányoztak, alig lehetett hallani ita
lát, érthetetlen szavakat mormogott. Rendőrt 
hívtak és annak adták át a titokzatos Öreg
asszonyt.

A rendőr a IV’ kerületi kapitányságra állí
totta elő, ahol először hamis nevet én harrtis 
lakcímet mondott be. később azután előadta, 
hogy özvegy Pintér Sándornénak hívják, hat- 
vankétesztendős. állás- és foglalkozás nélküli 
egyén. Beismerte, hogy

6 követte el a lopásokat,
tekintve, hogy lakása nincs, minden éjszakáját 
belvárosi házak padlás-, illetve píncelépcsŐjén 
töltötte. A lopott holmit részint elfogyasztotta, 
egy ismerősénél, részint eladta. A bűnügyi 
nyilvántartóból megállapitották. hogy özvegy 
Pintérné már húsz alkalommal volt büntetve. 
Toloncházba kisérték és ott döntenek további 
sorsáról.

9 ezt az Ítéletet 11 Kúria is helybenhagyta.
A jogerős Ítélet kihirdetése után
Wallenstein Manó 15.000 pengő kár

térítést követelt a kincstártól
azzal, hogy hónapokig ült ártatlanul vizsgá
lati fogságban, ami súlyos erkölcsi és anyagi 
kárt okozott neki.

A pör egyenesen a királyi Kúria elé ke
rült és a Kúria most

elutasította Wallenstein keresetét.
A megokolás szerint Wallenstein Mártó első
sorban a törvényes határidő letelte után 
lépett föl igényével, másodsorban arra hi
vatkozik az Ítélet, hogy

a hatóságok alaposnak látszó gyanú 
okok alapján tartóztatták le őket, 

amit az is bizonyít, hogy a törvényszék első 
fokon súlyos szabadságvesztésre. Ítélte a 
gyanúba fogott embereket.
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HIKEK Halálos autókalasztrófa 
Zalaegerszeg mellett 

Szalag letvtn iiráab rö auttJMa Maranant 
egy motorKerftkplr

Katácsonyfadiszitő- 
versenyt rendeztek vasár

nap a Dunapalotában
Vasárnap kora délelőtt fala) leányok ,ni lelt 

meg a Dunapalota előcsarnoka. A kipirult an u 
tiaíaj leányok és nem kevésbé izgatott mániák 
.l>« várták, hogy megnyíljék előttük a Duna- 
terem Qvegnjtnju, ahol busz karácsonyfa állott 
offtné* mellett.

A Katolikus Leányok Országon Szövetsége 
baróesíMij'fadiszUőveraeuyt rendezett, 

hogy bemotzsu, hogyan kell ötletesen, szépen 
fildiszttrni a karácsonyfát. Előkelő, nagyszámú 
közönség vett részt • kedves ünnepségen Meg
jelent Magdolna főhercegnő, akit Kovács Rózsa 
• Inőknő fogadott, ott volt a kereskedelmi mi- 
Misztérium képviseletében Samussa Aurél állam
titkár, továbbá Mészáros János érseki helynök 
cs sokAn mások.

A megnyitó után a karácsonyfák elé állottak 
a versenyzők;

bárom leány díszített egy-egy karácsony
fát

és délidé már készen állottak a szebbnél-szebb 
iák- Egyik a magyar iparművészet csinos apró 
remekeivel volt tcleaggntva, a másik a téli 
erdő szépségeit hoztu elénk, a harmadik cg.v 
egyszerű munkdsesalád karácsonyának díszét 
és melegét sugározta. Húrom ötletes versenyző 
prdjg bicsérdifta karácsonyfát állított fel: füge, 
datolya, banán díszelgett ezen a fán s Bicsérdy 
mesternek nagy öröme telt volna benne, ha 
megláthatta volna.

A karácsonyfa díszítő verseny eredményét 
hétfőn hirdetik ki.

— Enyhébb Idő havazásul. Vasárnap is 
hideg.—MHraz.~jclA vojt. A Meteorológiai luté* 
cet prognózisa szerint északról délre terje- 
dőleg enyhülés várható, egyes helyeken ha- 
valóssal.

•— Frontharcosok országos kongresszusa. Az 
Országos Frontharcos Szövetség vasárnap dél
előtt a Vigadó termeiben országos kongresszust 
tartóit, melyen közel kétezer frontharcos vett 
réizt. Vitéz Mándoky Sándor ny. tábori t'őespe- 
;*• mondotta el a magyar Hiszekegyet, majd 
TakdtsTolvaj József gróf nv. altábornagy mon
dott nogyliotásu megnyitó beszédot. Kertész 
Elemér, vitéz Martsekényi Imre emelkedett 
szellemű beszédei után József Ferenc királyi 
herceg ünnepélyesen átadta a T£Sz ajándékát 
a* Országos frontharcos lobogót, melv-t a 
TESz-hez tartozó hölgyek hímezlek. József 
b'grenc főherceg azzal adta át u zászlót, hogy 
abba bele van írva a magyarság sok évszáza i»»« 
keserv?. de a boldogabb magyar jövendő re- 
niéwységo is. Anghelofí ezredes a bolgár, Ed iard 
Ausfsld n német. Wailhenz Kopsrhuti az osztrák 
frontharcosok üdvözletét tolmácsolta. Befvje- 
rásiil programon kivül József főherceg megrázó 
aWukkrt telt hitet a magyarsággal való együtt
érzéséről.

— ILilélragázolt n helyiérdekű e<y 
nypmriúazl. A vasárnapra virradó éjszaka 
flröbrl János 35 éve# nyomdász az utolsó 
éjszakai helyiérdekű vonalon albertfalvai 
lakására igyekezett. Albertfalvánál (Iröbel 
leugrott a 'kocsiról, de oly szerencsétlenül 
esett le, hogy « helyiérdekű kerekei alá 
került, s holtan hinták ki a vonat alól. A 
nyomdász feleségét hajnalban értesítették 
m történtekről s a sznrencsétlen asszony 
férje halálos balesetének hallatára ájulton 
eseft össze. Grötiel János holttestét az al
bertfalvai lenteio |in]oltasházába sxállitot- 
ták.

-r Az uj japán kormány. Tokióból Jelentik. 
Megalakult »z uj Japán kormány. A főbb tár- 
• ákst n következők kapták; minisxterelnölt: 
Inauki, külügyminiszter: Joshisaua, |iadiigyip>- 
nisrter: Araki.

Andriaay-ul 51. Oktogon-tér.

Újabb szenzációs 
ár lesz Állítás!

Meinlt 4j» Iliden wncnora 1.»O, 
tarral I.SO. CJl-i • órdtól kla 
komplett kAfti voltai vMy 
mtaael »««» Hlemel «O tp- 
ie». Naj» komplett k*v* »«1- 
1*1, mfml, toláual *0 l|l|or 

tolsz eltel nyitna. MkUiMamm

Zalaegerszeg, december 13.
64 Hétfői Napló tudósító jónak telefonje- 

lenlése.) Szalag István dr járásbiró autója, 
amelyet Hegyi István sofőr vezetett, vasúr 
nap az országúton Irsapuszfa felé haladt. 
Zalalüvőnél egy kanyarodénál
belerohant az autóba egy motorkerékpár, 

amelynek két utasa volt; Stefnberger György 
húszéves kereskedő, Sleinberger Zsigmond 
szombathelyi gabonakereskedő fin, vala

— Kauzafurók dolgoztak Budapesten és 
Debrecenben. A szombatról vasárnapra vir
radó éjszaka betörők jártak a Gizclla-gőz- 
maloni soroksériuti lisztüz.emében. A betö
rők sorra járták az üzlet-, raktár- és iroda
helyiséget, az összes fiókokat fölfeszitették, 
de azokban pénzt nem találtak. Végül meg
fúrták a páncélszekrényt és az ott talált 250 
pengőt elvitték. — Ugyancsak kasszafurús- 
ról tett Jelentést a debreceni rendőrség. 
Szombatról vasárnapra virradó éjszaka a 
debreceni zsidó gimnázium igazgatói irodá
jába ismeretlen tettesek behatoltak, villany
fúróval felnyitották a páncélszekrényt s 
."000 pengő készpénzt zsákmányoltak. A be
törőket menekülés közben valaki megzavar
hatta. mert értékes, modern villanyfuró- 
yépiiket, azonkívül több vadonatúj betörő
szerszámot a helyszínen hagyva, távoztak. A 
debreceni rendőrség azt gyanítja, hogy a 
kassznfurúk pestiek lehűlnek, mert ilyen 
modern belörőszerszúmokkal vicéken még 
nem dolgoztak betörök.

— Vakok Ünnepsége. A Vakokat Gyámoliló 
Országos Egyesület fennhatósága alatt álló Va- 
kok Társasköre Horváth Attila, a vak zene.költő 
einlékére ünnepélyt rendezett. Braun P.uben 
emlókbeszédet mondott, a vakok Homeros 
énekkara és zenekara töbh szép szómmal sze
repelt ezután. Gebauer Margit. Herindán László 
pedig hegedűszólóban mutatták be Horváth 
Attila szerzeményeit.

— A Petőfi Társaság felolvasó ülése. A Petőfi 
Társarág vasárnap délelőtt felolvasó ülést tar
tott Pékár Gyula elnökletével. Lampérth Géza 
titkári jelentése után Körösi Albin megtartotta 
székfoglaló előadásét a spanyol—amerikai köl
tőkről. Feleki Sándor és Nadányi Zoltán több 
kisebb költeménnyel, Komáromi János pedig 
agy novuUával szelepeit még.

— Rejtélyes gyilkosság Szeged mellett. 
Szegedről jelentik: A szeged—csórvai or
szágúton vasárnap reggel egy véfbefagyott 
férfi holttestére akadtak. A vizsgálat meg
állapította, hogy Puskás Lukács csorvai 
gazdálkodó a halott ember, akit az éjszaka 
összeszurkáltak, úgy hogy sérüléseibe bele
halt. Több csorvai embert a csendőrök őri
zetbe vettek, de vasárnap éjszaka elbocsá
tották őket, mert valamennyien alibit iga
zoltak- A tetteseket keresik.

— A zuglói rendőrök hetörőfogása. Múlt 
heti számunkban jelentettük, hogy elfog
ták a zuglói betörőket. Időközben meg
állapítottuk. hogy’ a veszedelmes betörőket 
nem a razziázó detektivek, hanem a telep
utcai 73. rendőrőrszoba derék legénysége 
fülelte le. A betörőbandán kivül az utóbbi 
időben még hal közveszélyes munkakerü
lőt és tolvajt fogott cl ugyancsak ennek az 
örszohanak u legénysége.

— Festőművész-tanárok kiállítása. A 
Bnrcsay-ulcai gimnázium rajztermében ér
demes kiállítás nyílott meg. Húrom festő
művész tanár: Rundschuh Oltó, Derneczfcy- 
né Wolf Irma és Mezei Frigyes rendeztek 
müveikből kiállítást. Rundschuh érdekes 
Interiőrjei igaz művész kezére vallanak, — 
jelentékeny feltűnést keltettek a másik két 
kiállító piktor tanár vizfestményei is.

— Polliik lllés-emlékUnnepély nz Ügyvédi 
Kamarában. Az Orsrdflws Vgyvédszövclség 
vasárnap délelőtt országos közgyűlés köreié
ben ünnepelte nemrég elhunyt volt neves 
elnökének, Polldk Illésnek emlékét, Beck 
Salamon volt a gyűlés egyetlen szónoka, aki 
meghatóan szép emlékbeszédben méltatta 
Pollák illés életét és munkásságát,

AutÓMerenesétlrnség a mentők háza 
elölt. Mu reggel Kispesten, a mentőállomás 
előtt a Bp. 47.780. számú teherautó, amelyet 
Noltész Béla budapesti lakos vezeteti, a fék 
elromlása következtében nekiment egy fá
nak. A soffőr kirepüli a kocsiból, a fején 
súlyosan megsebesült és belső ruzódásokat 
szenvedett. A kispesti mentők súlyos álla
potban a Rókus-kórházba száUilották.

— M. kin owlálysQMjütéli. A fl-ik oszlály 
húzása holpap. kedden kezdődik. Figyel- 
qiéhe ajánljuk a résztvevőknek, hogy a 
megújítási betét (’/p=2| P, ViwqS P, 
t/4=xfi P, i/l=?3 p| és uz előirt 30 fillér 
köjlség a hutás elölt megfizetendő, ellen
eseiben a nyereményre való igény meg
szűnik.

-r- A* ékszer a Irgbeesc.sabb ajándék. Kará
csonyra arany . ezüst ékszerek. brllliápsok. 
di|||árgynk nagv vá|asz|ékbcn és szciifárlós 
nlesó árban kaphatók Schiuarez ékszerész, Hu- 
teum-kőrul 91. é.% i. ihleteiben. Felhívjuk <>l- 
alváséink figyelmét ezen megbízható szolid 
cégre.

mint ifjabb Vidák József sofőr.
A motorkerékpár fölborult és két utasa 

véresen terült el a földön. Mindkettőjüket 
kórházba vitték, ahol

Vidák belehalt sérüléseibe. Stelnberger- 
nek pedig amputálni kellett a féllábát.

A rendőrség megindította a vizsgálatot. Az 
első megállapítások szerint a motorkerékpár 
vezetőjének a vigyázatlansága okozta. A 
vizsgálat tovább folyik.

— Meghalt az eljegyzésen a vőlegény. 
Keszthelyről jelentik; Keszthelyen Vincié 
István Máv. vasutas most tartotta ezüstlako
dalmát és ugyanakkor volt eljegyzése Irma 
nevű leányának Fehér József vasutassal. A 
fiatalok gyűrűt cseréllek, a vőlegény éppen 
menyasszonya kezére húzta a jegygyűrűt, 
amikor hirtelen rosszul lett. Sürgősen kór
házba kellett szállítani, azonban nem tud
tak raj In segíteni és kiszenvedett.

— Protestáns vallásos-est Sopronban. A pro
testáns irodalmi szövetség vasárnap vallásos 
estet rendezett Sopronban. A vallásos esten: 
Antal Géza püspök is résztvett, aki Keverő lel
kek cinien érdekes előadást tartott a XIX. és 
XX. század eszméiről.

— Szobrot kapnak n harminckettesek. A 
Budapest volt háziezredében szolgált tisztek éf 
legénység vasárnap délelőtt 32-es emlékünne
pet rendezett. A belvárosi plébániatemplomban 
Hász István tábori püspök misét pontifikúlt. 
Mise után a tiszti kaszinóban bankett volt, 
amelyen u szoborbizottság tagjai bejelentették, 
hogy a szoborra szükséges pénz már együtt 
van s a közeljövőben pályázatot hirdetnek an
nak megmintázására.

— Az OMGE közgyűlése. Az Országos Ma
gyar Gazdasági Egyesület vasárnap délelőtt tar
totta idei közgyűlését, melyen nagyszámban 
jelentek meg az OMGE tagjai. Ivády Béla föld
művelésügyi miniszter is megjelent a közgyű
lésen, melyet Somssich László gróf elnök nyi
tott meg és részletesen Ismertette a mezőgazda
ság súlyos válságát. Ezután Ivády Béla földmű
velésügyi miniszter pár szóval biztositolla a 
gazdákat jóindulatáról és arra kérte őket, hogy 
legyenek segítségére az agrárérdekekért ví
vandó harcában. Matsehenbacher Emil dr., a? 
ipari és mezőgazdasági produktumok árainak 
arányosításáról beszélt. Farkas Géza a dohány
termelők sérelmét hangoztatta, Essenyi Jenő is 
öles szavakkal bírálta a kormány legújabb in
tézkedését, hogy busrszázalékkal szállítja le a 
dohány beváltási árát. Szigeti Béla javaslatára 
plhatározták, hogy Somssich gróf vezetésével 
kedden küldöttségileg keresik fel a miniszter
elnököt és n dohányárredukció visszavonására 
kérik. Ezután még Qszlitky Géza, Tóth Arisztid 
és Malcomes Béla báró siólaltak fel,

— Kína elutasította a Japán ultimátumot- 
Nankingböl jelentik: Cjangkaisek marsall kö
zölte, hogy elutasította a második ultimátu
mot, amelyet a mukdeni japán főparancsnok
ság intézeti hozzá és amelyben Kingcsau kiürl 
lésére szólította fel. Csangkaisek kijelentette, 
hogy semmiesetre sem fogja Kingcsaut harc 
nélkül kiüríteni. Hivatalos kínai közlés aferinl 
a japán lovasság nioglámadla a Ljgo folyótól 
északra fekvő kínai állásokat. A kínaiak a ja 
pán támadást visszaverték.

— Statáriális bíróság elé kerül a békéscsabai 
lövöldöző legény. Pénteken este Békéscsabán 
Janieska Mihály 26 éves legény revolverrel rá- 
lőtt két diákra. Janicskát letartóztatták és hét
főn dönt az ügyészség arról, hogy statáriális 
bíróság elé kerül-e.

— öngyilkos takarékpénztári igazgató. Pá
páról jelentik: Kanta János 83 éves nyugalma
zott takarékpénztári pénztáros, vasárnap haj
nalban bcretvával átvágta a nyakát és karján 
az ereket. Beszállították a kórházba, ahol a 
nagy vérveszteség következtében meghalt. Tet
tének oka életuntság.

— Petőfl-űnncp Pápán. Pápáról Jelentik: A 
pápai Jókai Kör vasárnap Petőfl-ünnopélyl 
rendezett, amelyen Harsányt Zsolt és Bónyi 
Adorján novelláikat olvasták fel.

Kö lesönf olyósitás 
zAloylegyet, ökaaept, aaönyeget m lég. 
nagyobb áron veseJL’NlTED Berttat-tér fl

-r Két öngyilkosság Dombóváron. Dombóvár
ról jelentik: Moórl József gazdálkodó fegyveré, 
vei föbelőtte mayát és rövidesen meghnh. Tet
tének oka ismeretlen. — Biller Fülöp 7t éve# 
szabómester forgópisztolyával mellebelálte ma
yát és néhány perc múlva meghalt. A jómódú 
szabómester hosszas betegeskodé* miatt lett 
Öngyilkos.

— Vakmerő ékszerrablás Berlinben. Ber
linből telefonálja tudósítónk: Willy
Schultze ékszerésznek u Grolltnannstraise 
32. szánni házban lévő üzletébe vasárnapra 
virradó éjszaka behatolt egy volt alkalma
zottja. Erid) Scitenherg. betörő Ö58iect«o- 
mngoll 3.500 márka értékű ckuierl. Egész 
éjszaka dolgozott. A karácsonyi ünnepekre 
való tekintettel Berlinben megengedték, 
hogy nz üzleteket vesárnap í» nyitvM#rt|ák. 
Az ékszerész sógornője, reggel, mjkor ki- 
nyilolla hx ü<|elel, ott találta Ssitenbergel, 
akinek azonban átkerül az ékszerekkel el
menekülnie. A rendőrség keresi.

— Igen mérsékelt árban készülnek Rozgonyi 
képei Kálvin tér 3. Cllői-uti fiók megszűnt.

— Ne íürlidjön Novopln szénsavas fenyő
tabletta nélkül, mert újjáéled tölel Ára 40 filíér. 

— Székeiért zavarok, bélgörcs, püffedt, 
ság, gyomorszédülés, Izgalmi állapotok, 
szívidegesség, félelemérzés, bódultság és 
általános rosjzullét esetén a természetes 
„Ferenc József4 keserűvíz a gyomor és bél 
csatorna tartalmát gyorsan és fájdalom 
nélkül Uiiríli, a vérkeringést előmozdítja s 
tartós megkönnyebbülést szerez. Korunk 
legkiválóbb orvosai a Ferenc József.vizct 
ágy férfiaknál, mint nőknél és gyermekek
nél teljes eredménnyel alkalmazzák. A 
Ferenc József keserüvíz gyógyszertárakban, 
drogériákban és fűszerüzletekben kapható.

— RabMgyilkos támadás az abat országúton. 
Ambrus Antal 6,5 esztendős seregélyed gazdál
kodó Aha község felé tartott az országúton. 
Egyszerre csak egy 30 év körüli kopottruhás 
férfi ugrott eléje és ólptos bottal fejbeuágta. 
Ambrus véresen esett össze. A támadó ekkor 
elrabolta a pénzét, óráját, aranyláncát, azután 
elmenekült. Ambrusra később akadt rá egv 
urasági kocsis, aki azután kórházba vitte. A 
csendörség keresi a támadót.

— Mozgalom Nagykanizsán az érettségizett 
állástalanok elhelyezésére. Nagykanizsáról je
lentik: Nagykanizsán sok az érettségizeit fiatal
ember, aki nem jut álláshoz és nehéz körülmé
nyek között él. Most azután érdekes mozgalmat 
Indítottak, összeírják azokat a tisztviselőnőkel. 
akik nem családfentartók és memorandumot 
adnak át a polgármesternek, ameljGen kérrk. 
hogy a tisztviselőnőket bocsássák e| állásukból 
és a helyüket töltsék be esztendők óta állás néi 
kül Jcvö érettségizett tisztviselőkkel és tegyék 
lehetővé, hogy elhelyezkedjenek és családot 
alapítsanak.

arany-, ezüsttárgyak
• KemzAoia* olooö 4hru»ltA*a. 
zaiogceauiát, ékszereket 

veszek.
*ohwar<z, Muaeum körút 81. és 7

— A mangaUcateuyésztők súlyos helyzete. 
A Mangalicatenyésztők Országos Egyesülete 
H Kovács Gyula gazdasági főtanácsos elnöklé
sével közgyűlést tartott, amelyen Zcjitshek Ar
túr dr. kisórletügyi igazgató ismertette a te
nyésztők súlyos helyzetét. A takannányhiány 
megszüntetésének szükségességét hangoztatta.

— Patvarlsta teadélutánok. Az ügyvédjelöl
tek Országos Szövetségének budapesti kerületű 
f. óvi december hó 20-ától kezdödöleg és foly
tatólag vasárnap délutánonként */íb órai kez
dettel ismét megrendezi hagyományos, szigo
rúan zártkörű „Patvqrista teadélutánjait'1 ez 
Ügyvédi Kamara termeiben (V., Szemere-u. 10.). 
Jegyek a névre szóló, számozott meghívó fel- 
mAjitústi mellett a helyszínen válthatók. Meg- 
hivólgényjések a Szövetség tagjainak ajánlása 
folytán a teadélutánok rendezőjénél: dr. Sxalai 
Imrénél jolcrttendők be.

Eltűnt egy fiatal lány és egy mérnök. 
Ferber Jánosné háztartásbeli asszony, aki a 
Röppentyű-utca 19. számú házban lakik, be
jelentető a főkapitányságon ,hogy első házas
ságából származó kánya, a 10 esztendős 
Pavlov Ilona, háztartásbeli leány, eltávozott 
hazulról és nem tért vissza. Pénteken reggel 
valamiből kifolyóan szóváltás volt anya és 
leánya közt. A fiatal leány nagyon a szivére 
vette a dolgot és sírva rohant el hazulról. 
Ferberné attól tart, hogy leánya öngyilkossá
got követett el. — Kiss Emil 20 esztendős szi
gorló mérnök, ezelőtt három nappal eltávozott 
Rákospalota, Bem-utca 37. szám alatti laká
sáról é» azóta nem tért vissza. Az eltűnés 
ügyében a rendőrség megindította a nyomo
zást.

— A Magyar Turistaegyesület sí-szakosztályá
nak vándorgyűlése. A Magyar Turistaegyesület 
si-szakosztályn vasárnap délelőtt vándorgyűlést 
tartott a dobogókői MTE Báró Eötvös Lóránd- 
menedékhózban. Több felszólalás után a szé
pen sikerüli vándorgyűlés a Hiszekegy’ clének- 
lésével, lelkes hangulatban ért véget.

ffín EÉMMCC szakorvos
|1|"_ vér-, bór-é. neralbeteoek-

nek rendel egész nap
1. Hókusssl szemben.

— Agyonvágla aa ekéje. Jánoshalmáról jelen
tik: A kalocsai érseki uradalom tulajdonát ké
pező Kélespuszta felé vezető utón egy mélykúti 
embert találtak holtan. Megállapították, hogy a 
szerencsétlen ember Novák Rostás Mihály 34 
éves mélykúti gazdálkodó, aki bérelt földjéről 
estefelé Mélykutra tartott kocsin. A beállott sö
tétben egy homokgödörnek vitték a lovai, ahol 
a kocsi felborult, a kocsin lévő eke Novák Ros
tás fejére zuhant és rögtöni halálát okozta.

O Az OFA Holrtndustrle A« G. közgyűlése 
elhatározta, hogy a leírások után fenmafoő*' 
057.338,07 sv. fr. tiszta nyereséget, hozzáadva a 
múlt évi »v. fr. 383.411.73 nyereségátvltelt, ös
szesen tehát 839.637.70 »v. fr.-ot uj számlára 
vezeti elő.

Zálogcédulát,

•
 aranyat, ezüstöt, brilllániot bibn'etleli magas áron 

veasga. tvioosloa éZszerüilet Rikóozl-yt 0. szám

— Karácsonyi öröm. Nemcsak a klzgyerme- 
kék, de a felnőttek Is gyermekes örömmel vár
ják a karácsonyfát és örülnek a karácsonyi 
ajándékoknak. Nem lenne nehéz a megfelelő 
ajándéktárgyat megtalálni, ha a Meinl-ceg M- 
rakatét megtekinti né. A legszebb ajándék- 
összcállitásdkal és ujándékkosárkákat olcsón 
és a legjobb minőségben vásárolhat.

Hát nem sajnálja drága idejét a 10 perce’ 
nresrappanozássa] eltölteni, amikor a „Flugor1 
pillannt alatt megpuh|tja szakállát.

-r UJ köntösben ragyog a régi Belvárosi Ká
véház. a főváros és a vidéki közönségnek ez a 
kedvelt és népszerű találkozóhely?, jlirét mész* 
szc külföldre is hamarosan elviszik majd, merj 
Budapest egyik |cgpaz«rpbb látványosságává 
nőtt; tökéletes kényelmével, ételeivel, italaival, 
kisaolgálásával, olcsó áraival a főváros legvon
zóbb Káváháza lelt.
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Kassák Lafos: 

Egy ember élete
Második rész. Három kötet. Dante-kiodás.

Amikor önéletírásának első részét 4 kö
zönség elé küldte: gőgös-óvatosan kijalan- 
telte Kassák Lajos, hogy a művészetnek 
semmi köze nincs ahhoz, amit most csinál
— az életet adja, minden alakitómüvészi 
szándék nélkül. Ezt a kijelentését könyvé
nek egyetlen olvasója sem hitte el s ma 
már talán maga sem hiszi. A művészet nem 
a szándékban van — dilettánsok mindig 
tele vannak a legjobb, „legmüvészibb" szán
dékokkal — a művészet a művész lelkében 
van és megnyilatkozik, valahányszor 3 mű
vész alkot valamit, akármi légyen is szán
déka. Hogy Kassák Lajos azon formálni- 
lannl, válogatás és szépítés nélkül Irta le 
életének eseményeit? Hál ez igái is, nem 
is. Elhisszük, hogy minden Ilyen szándék 
hiányzott belőle, he minden anyag, ame
lyet egyszer kezébv vesz a művész, formál 
kap. Az események, élmények, benyomá
sok mllliárdjaiból a három vagy hat kötet 
anyagát mégis csak össze kell válogatni, s 
a művész — akarva, nem akarva azt vá
lasztja ki, ami a véletlen, ujságh ir-szerü 
igazságnál örökebb, jellemző, emberi igaz
ság, s az őszinte, néhol kegyetlen valló 
mások során csakugyan nem szépít semmit
— de megszépít mindent az a puszta tény, 
hogy művész mondja el. A mondatok ride
gek, cifrázatlanok, tárgyilagosak — de 
mondatok, abban az értelemben, hogy olyan 
mondatot, amely ezt a nevel megérdemli, 
csak művész tud leírni. Moliére úrhatnám 
polgára hiába értesül örömmel arról, hogy 
ö — tudtán kivül — egész életében prózá
ban beszéli. Jourdain ur fecsegése nem próza, 
csak szavak összt^bdálása. A művész azon
ban nem ír le egy* rossz mondatot, még ak
kor sem, ha azt hiszi, hogy most „nem csi
nál művészetet". Kassákot, a megfordított 
Jourdain urat — aki sem nem úrhatnám, 
se nem polgár — azzal lepheti meg az esz
tétikus, hogy ő igenis egész életében művé
szetet csinált.

Ez az esztétikus öröme Kassák könyvé
ben. A közönség és az esztétikus közös 
öröme pedig az, hogy a kötelek során nyers 
őszinteséggel odavetett emberi élet — érde
kes, a szónak egyszerűbb és magasabbrendü 
értelmében egyaránt.

A mai írók és művészek legnagyobb ré
szének egyszerűen — nincs életrajza. Meg
születnek, elvégzik iskoláikat, legtöbb eset
ben flzflzeléses. nyugdíjas állásba is kerül
nek és üres óráikban áldoznak az irodalom 
vagy a művészet oltárán. A bohém-típus jó
formán kihalt, s ami még megmaradt be
lőle, arról sem lehet többet mondani, hogy 
a New-York-kávéházban feketézik, a fészek
ben kártyázik, előlegek vagy kölcsönök 
után futkos és valószínűleg nem dolgozza le 
az előleget és nem fizeti vissza a kölcsönt.

A kávéházi beszélgetésnek nem hiányza
nak Kassák Lajos önéletírásából sem, de 
amire Kassák egyáltalán eljut a kávéház 
márványasztaláig, már ezer mérfölnyl tá
volságot érzünk közte és a kapuciner-bohé- 
mek között. Vlsszaemlékszünk azokra a ke
mény esztendőkre," amelyek ezt a lakatos
inast, ezt a nem éppen finnyás természetű. 
Európát végig „valeoló" mesterlegényt azzá 
kalapálták, ami lett belőle. Most már, akár 
a munkásmozgalmakban való szerepét 
mondja el. akár írói és művészi fejlődésé 
••r.Jr viszontagságait, akár családi és szerelmi 
életét: ezer apró vonással megelevenített, 
mindenki mástól élesen különböző és leg- 
belül mégis mindnyájunkkal rokon ember 
áll elöltünk. Már a keménységét, az objek
tivitást és hiába játssza nekünk: már Mé
retjük azt, akit ő szeret, ha objektivitásé 
bán száz hibáját árulja ia el. Hidegebb sza
vakkal melegebb fényű arcképet, mint erol- 
nőt édesanyjáról fest Kassák, elképzelni 
sem lehet.

A most megjelent három kötet, a családi 
képek sorozata és az író fejlődésének rajza 
mellett szorosabb kapcsolatba hóm a hőst 
(milyen furesa egy Ilyen hangon megirt 
könyv főalakját hősnek nevezni) a külső vi
lág eseményeivel. A világháború mindnyá
junkat hőssé tett valamiképpen, fronton és 
front mögött. Ezermll|ló példányban is ér
dekes. — csak jól kell megírni hogy w 
a világkatasztrófa hogyan fut keresztül va
lakinek (akárkinek) a lelkén. Kasaik a« első 
pillanattól az utolsóig ugyanazt ál álláspop 
tót foglalja el az emberinélmáriással uem 
ben — joga vun hát, hogy az ügyesen al
kalmazkodni tudókat megbélyegezze. Az 
egész műben sehol nem kíméli sem önmagát, 
sem azokat, akik kedvesek nokl. Miért kí
mélné hét azoknl, akiket az emberiség 
árulóinak tart?

Egy ember élete — jó cim, ** ue éppen a 
háborús fejezetekben érezzük, hogy ezt az 
életet millió szél főzi öwe minden ember 
életével.

•JLA

1SttiSI

-

ÉGY EMBER ÉLETE
1-3 KÖTETE ZSÖKÖTvc 9-50

«r ú>:síA:;

Minden ví percben egy ember hal meg

RÁKBETEGSÉGBEN

MEGJELENT A NAGYKÖZÖNSÉG SZÁMÁRA

A rákbetegségek
FELISMERÉSE, GYÓGYÍTÁSA ÉS ELHÁRÍTÁSA

KÉPEKKEL « ÁRA 6.80 p * DANTE KIADÁS
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— Tizenhárom Ipartestlllet ünnepe. A Buda
pesti Könyvkötők, Szíjgyártók, Nyergesek, 
(iépAzijgyártók, Böröndösök, Bőrdíszmű vesék, 
Keztyüsök, Kötszcrészek. Orvosi Műszerészek, 
Dobozgyártók, Tokkészitök, Disnniikészitők és 
Tímárok ipartestülrtc díszközgyűlés keretében 
•vatta fel uj ipartestületi székházát. A székház
avató közgyűlés Karczeg Vilmos ipartestületi 
elnök vezetésével a Vigadóban folyt le, amely 
alkalommal ugy a kereskedelmi kormány, mint 
• székesfőváros és a különböző testületek üd
vözölték nz ipartestületet és ugyancsak n dísz
közgyűlés keretében nyújtották át Karczag Vil
mos elnöknek a kereskedelmi minszter értesítő* 
•él arról, hogy a kormányzó kereskedelmi ta
nácsossá nevezte ki. A díszközgyűlést nagysza
bású bőnkéit követte, melyen számos felszóla
lás hangzott el.

— Pallavlrtnl György őrgróf beszámo
lója. Jövő vasárnap beszámoló gyűlést tart 
kerülete székhelyén, Dombóvárott Pállani- 
élni György őrgróf. A beszámoló gyűlésen 
résztvesznek Kállay Tibor, Nagy Emil, fías- 
say Károly, Sigrag Antal gróf, akiknek 
ugyan a beszámoló gvüléá' keretében nem 
lesz módjukban felszólalni, hanem az azt 
kővető ebéden beszélni fognak. Ki fogják 
fejteni álláspontjukat az általános politikai 
kérdésekben és ismertetni fogják n 33-as bi
zottságból történt kilépés okait is.

— Villamos, autó- és motorkerékpárbalese
tek. Dobott Irén 21 éves táncosnő, aki az öröm- 
völgy-utca 36. sz. házban lakik, a Salgótarjáni- 

uton menet közben leugrott egy 71-es Jelzésű 
villamosról. Oly szerencsétlenül ugrott, hogy 
elesett és súlyos sérülést szenvedett. A mentők 
súlyos állapotban a Rókus-kórházba szállítot
ták. — Ctenesz Mihály 38 éves bulgár kertész, 
Csepelen, a községháza előtt haladt motor
kerékpárjával. Ugyanekkor jött vele szemben 
az országúton Egri József kerékpárjával. A mo
torkerékpáros elütötte Egrit, akit súlyos sérü
lésekkel a csepeli mentők a Wciss Manfréd- 
kórházba szállítottak. — Noltész Béla 28 éves 
gépkocsivezető a Bp. 47—280-as rendszámú te
herautóval Kispesten, a Kossuth Lajos-utcában 
haladt. Körben az autó kormánya elromlott és 
a teherautó az utszéli árokba zuhant. A gép
kocsivezető vérző sebekkel, eszméletlen álla
potban feküdi az összetört autó mellett. A já
rókelők fedezték fel a szerencsétlenséget és ér
tesítették a mentőket. A kispesti mentők az 
életveszélyes állapothiin levő embert a Szent 
István-kórházba szállították.

— Vasárnapi öngyilkosok. Vasárnap hajnal
ban a Bécsi-ut 92. sz házban Horváth Mihályné 
76 esztendős háztartásbeli nő, egy bankaltiszt 
özvegye, a konyhában egy szögre felakasztotta 
magát s mire hozzátartozói ráakadtak, már ha
lott volt. Búcsúlevelet hagyott hátra, amelyben 
arra kéri n rendőrséget, bőgj’ holttestét ne bon
colják fel s az urával közös sírba temessék. Az 
életunt asszony holttestét a törvényszéki orvos
tani intézetbe szállították. — Szabó Margit 21 
esztendős cukrászdái elárusitónö Belső jászbe- 
rényl-ut 16. sz alatti lakásán heresóval meg
mérgezte magát Levelet hagyott hátra, amelyet 
egy Berettyóújfalun lakó gazdasági gyakornok
nak címzett. — Gladis János 29 éves asztalos
segéd a Váci-utón a balkarján az ereket fel
vágta. — Haluska Istvánné háztartásbeli nő. 
Kispesten, Kálmán király-utca 8. sz. alatti la
kásán ismeretlen méreggel megmérgezte magát. 
A három életuntat a Rókus-kórházba szállítot
ták a mentők.

Zsoldossal
— A vendéglőshöz vágta a lopott konyakos 

üveget. Vasárnap este a Jókai-utca 9. sz. alatt 
lévő vendéglőben Horváth Rezső 25 éves pék
segéd egy ötliteres konyakos üveggel akart el
távozni, anélkül, hogy fizetett volna. Farkas 
Hermann vendéglős észrevette a lopást, erre 
Hoiváth a vendéglős fejéhez vágta az üveget. 
Farkast súlyos sérülésekkel a Rókus-kórházba 
szállították, a garázda tolvajt pedig előállítot
ták a VI. kerületi kapitányságra

— Megmérgezte magát, aztán felvágta ereit. 
Vasárnap délután a Csokonai-uteai Hollandia- 
szállodába hívták ki a mentőket, ahol Szenest 
Sándor 31 éves autófuvarozó aszpirinnel meg
mérgezte magát, rnajd felvágta az ereit. A men
tők a Rókus-kórházba szállították az öngyilkos 
autófuvarozót, aki anyagi gondjai miatt akart 
megválni az élettől.

SZIKH A Z H (> Z I
Még fel sem tűnt a csillag, 

máris veszekednek miatta a színházak 
A Fővárosi Opereitszinház elszerzödtetle a Magyar Színháztól 

Rötoto Marikát, a Csókprofesszor jövendő primadonnáját
Az idő mégis csak megtanítja a színigazgató

kat arra, amit a Hétfői Napló évek óta hangoz
tat: fiatalokkal, friss erőkkel kell felváltani a 
színpad bevált és túlságosan megszokott sztár
jait, akik egyeduralmuk gőgjében maguk körül 
érrik a világot forogni. Számtalan affér, szín- 
házválság, botránykrónika hősei ezek, akiknél 
semmi sem fontosabb sajátmaguknál A szín
igazgatók sokáig nem vették észre, hogy a kö
zönség unja mór ezeket a feltűnően és szépen 
tálalt, de mindig egyforma színpadi királynő
ket és királyokat és végre vágyik már valami
lyen

Igazi tiszta, hamisítatlan, friss ürömök 
után Is.

Először beszéljünk a Vígszínházról, amely 
Törők Rezső, Ernőd Tamás és Komjáti Károly 
zenés vigjátékához szubrettet keresett. A Víg
színház ezúttal nem követte saját merev tradí
cióit. hanem, horribile dictu: körülnézett a nagy
világban. Körülnézett és természetesen látott is. 
Elmentek a Hyppolit cimü filmhez, ahol egy 
kedves kis szerepben Erdélgi Micit, Ráday 
Imre a kitűnő színész feleségét látták feltűnni. 
Erre

leszerződtették a filmről a Vígszínház szín
padára Erdélyi Miéit,

ukire a budapesti színházi világ figyelmét inár 
1927-ben hívtam fel, amikor beszámoltam ar
ról a karrierről, amit ez a ragyogóan szép, fia
tal táncosnő a Fővárosi Operetlszinház görl- 
csapatától a bécsi Josefstödter Theater prima
donna-szerepköréig megtett.

Négy év kellett, hogy észrevegyék az uj 
magyar szubrettet

A másik primadonna, akiről szó lesz, szeren
csésebb. Rökk Marikáról van szó, aki alig tizen
nyolcéves, szárnypróbálgatásait legfeljebb a

BORHEOiMaHanaüzsa
—■— A NAGY FILMEK KIRÁLYA —B——■

Hazajönnek a vándormadarak
Ábrahám Pál után Bársony Rózsi, Salamon Béla, Brodszhy Miklós 

tért haza Berlinből
A pesti művészvilág élete megélénkült — 

a külföldi vándormadarakkal. Egymásután 
térnek haza részint véglegesen, részint pe
dig a karácsonyi ünnepekre. Az első Ábra
hám Pál volt, a már európai hirü muzsikus, 
aki a Hawai budapesti előadását jött meg
tárgyalni. Együtt hozta a berlini vonat Sa
lamon Bélát, a kitűnő komikust és Brodsxky 
Miklóst, a Berlinben is nagy sikert aratott 
zeneszerzőt.

— Heti Hitlert
— Mit csinál, az istenért, Sala bátyám, 

— hüledezett Brodszky.
— Hát ide én vissza akarok jönni! — 

mondott félre nem érthető célzást a kitűnő 
komikus a berlini viszonyokra.

Különben, amikor erről megkérdeztem, 
lakonikus rövidséggel felelt Salamon:

— Hát annyi az egész különbség az ottani 
és az itteni állapotok között, hogy ott né
metül, itt magyarul panaszkodnak az em
berek ...

Egyébként Salamon Béla azok közé tar
tozik, akik itt szeretnének maradni. Egy 
filmre van szerződésre, amelyet tizenkét 
nap múlva kezdenek forgatni. De miután 
Pesten van, ugy a Terézköruti Színpad, 
mint a Fővárosi Operettszinház megkínálta 
szerződéssel s nem lehet tudni, hogy Sala
mon

az újévben nem a budapestiek jóked
vét fogja újra aranyvalutára átsegíteni.
— Mi az, hogy ennyien jönnek most 

egyszerre Berlinből?
— Tudja mit, — hunyorgatott felém Sa

lamon — ha egy kicsit vár a lapzártával. 
percek múlva többen lesznek itt...

Bársony Rózsi, aki vasárnap éjjel jötl 
haza, egyike a legkedvesebb karácsonyi

Magyar Szinház próbáinak szükkőrü közönsége 
ellenőrizhette és első premierje előtt elérte a 
népszerűségnek azt a fokát, amelyért prima
donnák évekig intrikálnak:

már veszekednek miatta a színházak ...
A Magyar Színház a Csókprofesszor cimü da

rabol, négy főszereplőjével, akikhe? a színház 
gárdájából Zala Karola, Tamásig Livia, Justh 
Gyula, Keleti Lászól, Gárday, Rubinyi, Vándory 
csatlakoztak, éjjel-nappal próbálja, mert még 
e héten be akarja mutatni A főváros ugyanis 
nem engedélyezte Marv Picon világhírű zsar- 
gonfársulatának vendégjátékát. Bár a szinház a 
belügyminiszterhez fellebbezett, de Keresztes- 
Fischer belügyminiszter nem tartózkodik Pes
ten és így* a fellebbezést még nem lehetett elin
tézni. A szinház gyors és erős munkájában meg
lehetős zavart okozott az a hir, hogy’ a Fővá
rosi Opereitszinház a Csókprofesszor prima
donnáját. Rökk Marikát szerződéssel kínálta 
meg, sőt fix dátumra le ts szerződtette. A fiatal 
leány — ezúttal a primadonna — még sohasem 
volt színházi szerződésben, hiszen azelőtt egy 
amerikai varieté táncos sztárja volt,

meggondolatlanul alá Is Irta ezt a szerződést, 
amely végeredményében a két szinház között 
afférre vezetett. A Mngyar Szinház a legerélve- 
sebben kikérte magának azt a módot, amellyel 
felfedezendő uj csillagát egy idegen szinház 
megkörnyékezi és máris kijelentette, hogy szer
ződéséből semmiesetre sem engedi ki még hó
napok múlva sem Rökk Marikát, mert hiszen 
a Csókprofesszor sorozatos előadásaira már 
előbb a Magyar Színházhoz szerződött. A Fő
városi Opereitszinház tehát egyelőre prima
donna nélkül kénytelen próbálni következő da
rabját. Hát már letünöben vannak a régi, fé- 
nyes csillagok? ... •

Stób Zoltán

vendégeinknek. Mikor este hét órakor tele- 
iónhoz szólítottuk, jóreggelttel köszönt 
vissza, mert vasárnap estig aludta ki a 
hosszú utazás fáradalmait.

— Jaj istenem, végigmenni a Körúton, ez 
a leghőbb vágyam. Féléve várok rá. Kép
zelje, hogy örülök neki. A legnagyobb har
cok árán sikerült Uz nap szabadságot kapni, 
mert a Hawai, amelyben Berlinben játszot
tam, még 20-áig megy. 20-ika után a 
fioffer-szinházzal Drezdában kell vendég
szerepelnem és amikor előálltam a szabad
ságkérésemmel, természetesen hallani sem 
akartak róla. Elkeseredésemben azt mon
dottam, hogy akkor nem megyek Drezdába, 
mire nagynehezen elengedtek. Sajnos, olyan 
rövid lesz a tiz nap, pedig nagyfontosságu 
dolgot kell itthon eldöntenem.

— Csak nem házassági
— Még annál is fontosabb, — mondta ne

vetve. -
A Mctro-Goldwyn éves szerződéssel kí

nált meg,
adnak Hollywoodban egy villát, személy
zetet, autót és

félévig semmit sem kell csinálnom, csak 
tanulnom.

A másik félévben pedig játszani. Még a só
gornőmet is mint Utkárnömet magammal vi- 
hetném. A szüleim és Abrahám Pál, akinek 
„Mein Typ" cimü operettjében kell játsza
nom Berlinben, a leghatározottabban ellen
zik ezt a kirándulást.

— Magam sem tudom, hogy mit csinál
jak, mert végeredményben Berlinben máv 
megismertek, fllmszerződéseim és színházi 
szerződéseim jócskán akadnak, ilyen körül
mények között vájjon rentábilis-e egy uj 
világban, uiból elölről kezdeni?
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A budapestii Opera vendégjátékot 
vállalt a bécsi Theater an dér Wienben

Lehár Ferenc „A mosoly országát** mutatják be
A Theater an dér Wien igazgatója. Hű

béri Marischka megállapodott « magyar ki
rályi Operaház igazgatójával, hogv az 
Opera teljes cnscmhlejával együtt Bécsbe 
vendégjátékra utazik. Ezzel a szerződéssel 
azután teljesül a budapesti Opera régi 
vágya, hogy

külföldön mutassa nteg kvalitását és 
erejét.

Az Opera Lehár Ferenc: a Mosoly országa 
cimü darabjában fog Becsben bemutatkozni 
Értesülésünk szerint a vendégjáték tízna
pos lesz. A budapesti Opera

magával viszi a Mosoly országának ra
gyogó díszleteit.

Azt, hogy a kettős szereposztásban ki fog 
a bécsi vendégjátékon résztvenni, egyelőre 
még nem biztos, ez attól függ, hogy a buda
pesti operai előadásokat hogyun tudják ab
szolválni « bécsi vendégjátékok ideje alatt.

A rendkívül érdekes vendégjátékkal kap
csolatban a bécsi sajtónak

Radnaj terjedelmes nyilatkozatot adott:
—• Rendkívül megtisztelő a budapesti 

Operára nézve az, hogy az előkelő bécsi szin
ház előnyös feltételek mellett a budapesti 
Operaházat vendégszereplésre kérte fel. Le-

Szombaton premier az Andrássy-uti Színházban!
Az uj műsor keretében szinrekerül:

Ax igazi asszony
VigJAlék 3 képben. Irta: Vaazary J Anoa. Főszereplők: UUArMarla, Somlay Arthur

A színigazgatók titkos határozata: 
nem szabad engedni, hogy főbbé színház legyen 

a Városi Színházból
Szömbat este végre dűlőre jutott a Városi 

Szinház sokáig húzódó ügye és Ferenczy Ká
roly keddi kilakoltatását megelőzően a Fe- 
renezy-rezsim megmentésére alakult hármas 
bizottság is belenyugodott abba, hogy Ferenczyt 
meg kell fosztani szerződésétől. Ez a bizottság 
alternatív javaslatot dolgozott ki a legközelebbi 
napokban megjelenő pályázati hirdetmény 
alapjául. Eszerint, ha valaki színháznak akarja 
bérelni a Városit, akkor ötvenezer pengő hizto- 
sitékbt kell deponálnia, ha pedig más célokra 
is* igénybe akarja venni a bérlő a színházat, 
akkor a félévi bérösszegnek megfelelő bánat
pénzt kell előre letennie. Ezzel azután hivntu 
losan is kifejezésre jutott egyeseknek az nz ál
láspontja, hogy a színházat alkalmi célokra, 
gyűlésekre, sportmeccsckre vagy bármiféle mu
tatványra is kiadja a város, amely csak egyhez 
ragaszkodik: a presztízséhez. A presztízs pedig 
azt jelentené, hogy a Városi Szinház nevét meg
változtatják.

Hogy a városházán ilyen vélekedéssel van
nak a Városi Szinház sorsával kapcsolatban, 
at nem csoda, mert valószínűen sokkal több 
kellemetlenséget okozott az utóbbi években u 
Városi Szinház a főváros urainak, mint ameny 
nyi élvezetet szerzett nekik azzal a fenntartott 
városi páhollyal, amelyből a város vezetőembe
rei hébe-hóba végignézhettek egy-egy színházi 
előadást. De hogy

a főváros színigazgatói összcálljanak azért, 
hogy elgáncsolják a Városi Színháznak hi
vatásszerű felhasználását, erre nem igen 
volt példa még a színházi világban sem.

Több színigazgató, a Színigazgatók Egyesületé 
nek tagjai, egyelőre nemhlvatalosan összeültek 
és elhatározták, hogy minden összeköttetésük
kel és erejükkel megakadályozzák azt. hogy a 
Városi Színházból a jövőben szinház legyen. A 
színigazgatók tehát rövid vton akarnak meg
szabadulni egy konkurenciájuktól, nem törőd
ve azzal, hogy nébányszóz embertől vennék el 
ezíe.1 a kenyeret. Kifelé azt nz álláspontjukat 

bár Ferenc közvetítette hozzám Hűbéri Ma
rischka igazgató ajánlatát. Rendkívül örül
nék, ha a vendégjátékot minél hamarább 
nyélbe tudnák ütni és igy az egész világon 
híres operett Bécsben magyar szereposztás
ban kerülne előadásra.

Lehár Ferene
a következő felvilágosítást adta az érdekes

— Búr rövid idő óta folynak a tárgyalá
sok a vendégszereplésre vonatkozóan, mégis 
teljes a remény, hogy mihamarabb perfek- 
tuálódni fog és igy operettem a mintaszerű 
magyar előadásban kerül a bécsi közönség 
elé. Csak arról van szó, hogy a vendégsze
replés fix időpontját megállapítsuk. Külö
nös örömömre szolgálna a magyar vendég
játék, mert igy operettemet a bécsieknek tel
jesebb formában tudnám bemutatni. Ar. 
első felvonás egyik nagy jelenetét, a máso
dik felvonás balettjét és a harmadik felvo
nás kinai lakodalmát

a bécsi publikum nem ismeri.
Nagyon sezrelném, ha a budapesti mind

két, teljesen egyenrangú szereposztás jönne 
Bécsbe és nem is mondhatom, hogy milyen 
örömmel tölt el az, hogy Bécsben a magyar 
egy ül lesnek dirigálhatok.

hangoztatják, hogy az Opera nem megy olyan 
jól, hogy még egy Opera kelljen Budapestre és 
hogy ha a főváros a Városi Színházra költött 
rengeteg pénzt ara használná fel, hogy a ma
gánszínházak terheit ugyanilyen összeggel csök
kentse, akkor a többi sztnházüzemek egészei 
génén tolpraállhatnának.

K Városi Színház azonban valószínűleg mégis 
színház marad,

legalább is erre vall az, hogy már két komoly 
pályázója van a ki sem irt bérlétnek. Az egyik 
— mint köztudomású — Ábrányi Emil, aki 
most Faragó Ödönnel, n kassai szinház volt ér
demes igazgatójával társult és hangoztatják, 
hogy százezer pengő tőkéjük van a szinház 
üzemvitelére. A másik pályázó Andor Zsig- 
mond, nz újpesti, majd a szegedi szinház volt 
kitűnő igazgatója, aki szintén elsőrangú remi 
szakember és szintén hajlandó a város állal 
kért ötvenezerpengös kauciót letenni, ha meg

karácsonyra
kapná a színház bérletét. Nagyon valószínű, 
hogy a két pályázó mellé még harmadik és ne
gyedik is fog csatlakozni, hiszen a Városi Szín
ház, ha alkalmas módon és eredeti rendelteté
séhez híven, népszinházszerfien vezetik, még 
nagyszerű üzlet is lehet.

It említjük meg, hogy a színészek küldöttség
ben kérték a fővárost, engedjék meg nekik a 
karácsonyi ünnepek színházi konjunkliirú iát 
kihasználva, függetlenül minden pályázattól, 
ők is próbálkozzanak a Leányvásár cimü ope
rett előadásával a Városiban. A város nz inban 
ezt a kívánságukat nem teljesítette, pedig, ha 
ezt megengedné, akkor nemcsak hogy a sze
gény színészek karácsonyi gondjait volnék cl, 
hanem egyúttal jelentős anyagi segítségben le
hetne részük

Filmpremier
TANCOL A KONGRESSZUS. Budapestre csak 

karácsony hetére érkezett el Európa legnagyobb 
filmje, amelyről már kötetekre való tanulmá- 
nvokat irtok a külföldi bírálók. Ez a film: Tán
col a kongresszus. Metternich idejében játszó
dik le a film meséje, nkkor, amikor Bécs vi
lághatalmi teljdben állt, ünnepélyek egymást 
érték és i világ összes hatalmainak követei ad
tuk találkozót a vig, znjos, mulató császárvá
rosban. A miliő olyan, amelyet nem volt sza
bad sablonos rendezőre bízni, ezért az Ufa — 
amely ezt a monumentális filmet elkészítette — 
Charellt, a berlini revükiráljt kérte meg n 
filmóriás rendezésére. Charell pedig nem spó
rol. A berlini Grosses Schauspielhaus óriási re- 
vűi, a Három testőr, a Fehér ló példája utón 
(mindegyik darab két két évig ment Berlinben) 
Charell megcsinálhatta mindazt a filmen, amit 
a színpadon semilyen költséggel sem lehetett. 
Kezdjük mindjárt a szereposztásnál. Az euró
pai filmgyártás négy legragyogóbb sztárját. 
Lilian Harveyt, Lil Dagovert, Willy Frilschet 
és Conrad Veidlet nyerte meg a csodálatos film 
főszerepeinek eljátszására, természetesen raj
tuk kivül még a berlini filmek ismert komiku
mainak és szépségeinek tömege szerepel ezen a 
filmen. Ez a hangosfilm egyesíti magában 
mindazt, amit n film nyújthat. Látványosságot, 
szórakozást és muzsikát. Az L'fa és az Uránia 
pénteken mulatja be a filmet és karácsony he
tében műsoron lantja.

SZÍNHÁZI NAPLÓ
Színházak héttői műsora

NEMZET! SZÍNHÁZ: Forcellín ('/&). 
KAMARA SZÍNHÁZ: Vitsgnclöadás (3). 
VÍGSZÍNHÁZ: Evelyn (8).
BELVÁROSI SZÍNHÁZ: Torockói menysmzeny (8). 
FŐVÁROSI OPERETTSZINHÁZ: Maya (8). 
ANDRÁSSY-UTI SZÍNHÁZ: Hálát ki* nó (0). 
TERÉZKÖRUTI SZÍNPAD: Dela Lipinskaja fO). 
BETHLE.N-TÉRI SZÍNPAD: Kabaré-műsor (8. 9). 
KOMÉDIA ORFEUM: Rótt vendégjáték (%9>.) 
ROYAI. ORFEUM: Pe-emberi műsor GéJ-W*).

ts álmán Imrét, a Bécsben élő népszerű 
**• komponistát nagy családi öröm érte. 
Fiatal felesége rövid házasságukban immár a 
második fiúgyermekkel ajándékozta meg. Az 
első két évvel ezelőtt születeti és fin, a mos
tani pedig leány. Ezúttal elevenítjük fel azt 
a szerelmi regényt, amely Kálmán Imre és 
felesége közölt szövődött. Még a háború alatt 
Nagyváradra menekült egy gyönyörű orosz 
urinő, akiről mindenki azt hitte Váradon, 
hogy orosz hercegnő. Röviddel később egy 
svájci intézetből anyjához érkezett egy ra
gyogóan szép fiatal leány, akt mélytüzű sze
meivel és gyönyörű, ■ karcsú’ Alakjával "áh- 
lándó szenzációja völl a nagyváradi korzó
nak. Édesanyja, csakhamar férjhez ment egy 
Vadász József nevű gyároshoz, akit később 
halálos tragédia ért. Ekkor a két orosz hölgy 
Bécsbe költözőit és Kálmán Imre itt fedezte 
fel későbbi feleségét az egyik operettszinház 
táncosnői csoportjában, amely éppen Kál
mán operettjében táncolt. Kálmán Imre fe
leségül vette szive választottját, aki csak
hamar a bécsi úri társaság kedvence lelt.

Két jubileum volt a héten. .4 Király Szin
ház csütörtökön ünnepelte a Fehér ló 

ötvenedik előadását, amelyen zsúfolt ház 
közönsége tapsolt a látványos operett fősze
replőinek. .4 Belvárosi Színházban pedig — ■ 
ami manapság nagy ritkaság — egy prózai 
darabnak, Indig Oltó „Torockói menyasszo- 
nyá“-nak ötvenedik előadását ünnepelték 
szintén telt ház közönsége előtt.

sódáia!osan nagyszerű mutatvány az, 
amelyet a Royal-orfcumban egy hihe

tetlenül bátor és vakmerő állatszeltdllő mű
vel. Ez a tcngerészkapiiányi egyenruhába öl
tözött, csodálatosan vakmerő fiatalember 
puszta kézzel merészkedik hat dühös orosz-

A KARÁCSONY
ŰMS

KARÁCSONY
ÍKSZEfiZSZ

ÓRÁT, ÉKSZERT 
omsr. ékszert

KARACSORYRAI
Ián ketrecébe. Mint a kölyökkutyákat, ugy 
pofozza, rugdalja, dühösiti a bömbölő fene
vadakat s végűi is őt hatalmas bestiából 
ágyat vet magának, lefekszik rájuk és a ha
todikkal pedig cnyelegve birkózik az öt 
oroszlán hátán. Ehhez hasonló produkció 
sohasem járt Pesten. .4 Royal-orfeum uj 
műsorából még meg kell említeni Rie Jokert, 
egy kitűnő groteszk láncost, akit a premier 
után kapcsolták az uj műsorba, hogy a de
cemberi műsort még jobban gazdagítsa.
T? asárnap este érkezeit el huszonötödik
• előadásához László Aladár ragyogó

vigjátéka a Magyar Színházban. .4 rendkívül 
szellemes, ötletes és finom vígjátékot több 
külföldi igazgató nézte meg sorozatos elő
adásai alatt és Bécs, valamint Berlin már le 
is kötötte. .4 jubileumi előadás közönsége 
rendkívül sokat tapsolt a kitűnő vígjáték 
szerzőjének és főszereplőjének, Makay Mar
gitnak, Pártos Klárinak, Radó Terinek, Pá- 
ger Antalnak, Z. Molnárnak, Justh Gyulá
nak, Rubinyinak, Gárdaynak és Bán Gerdá
nak. Itt említjük meg, hogy a Magyar Szin
ház péntekig a Csókprofesszor előkészületei 
miatt nem tart előadást, mert a kitűnő ope
rettel minél pompásabb keretben akarja a 
közönség elő -hozni. — ------.........  -—-*<■
TV övendéghangver séfig volt a héten a Zen?-” 
‘ ’ akadémián, ahol a sok tehetséges és hő-e. 
tűnő növendék közölt különösen feltűnt Gábriel 
Ferenc tanítványa,, Magyar Tamás, aki Lalo: 
Spanyol szimfóniáját adta elő hegedűn virtuóz 
technikával és belső átérzéssel. Ez a fiataléra 
bér, aki már tavaly is feltűnt, azóta rendkívül 
sokat fejlődött és a jövő hengversenyhegedti- 
sének ígérkezik.
'í > izsgaelőadás volt a Vígszínházban. Pilnkösti
* Andor, a kiváló színházi esztétikus és az 

Országos Szinészcgyesület tanára növendékeivel 
orra törekedett, hogy n jövő szinészgeneráció- 
jával megsejtette a jövő színjátszását. Ered
ményeiben örvendetes meglepetés volt Pünkösti 
Andor Shakespeare-rendezésc, amellyel a Viz- 
kereszlet adatta rlö és a növendékek előadása. 
Ezek közül Franck Valhj, Haller Magda, Csaba 
Nándor, Amberg Péter, Sárkány Ferenc, Var
sányi Judit, Nagy Miklós és Csók István dicsé
rendők.
Dadó Sándornak, a kitűnő komikus-szinész- 
**• nek ineglehetőten súlyos afférja volt. At 
affér következtében Radó Sándor megsebesült. 
Ugyanakkor, amikor az affér hire elterjedt, 
toppant be a körúti művész kávéházba Salamon 
Béla, Radó örökös ugrató ellenfele. Meg is je
gyezték a Salamon-pártiak:

— Mihelyt Salamon Pestre jön, Radó verve 
van . . .

* A Színházi Etel .380 oldajas karácsonyi 
aranyalbumának ára csak 1 pengő 20 fillér. 
Kapható mindenütt és a Színházi Elet holtjá
ban, Erzsébet-körut 7.

Vásároljon már most KARÁCSONYRA
r
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l Kényelmes kiszolgálás és óriási választék várja önt
SR

A f.h.4«.kn.k A gyermekeknek kedve.
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HÉTFŐI SPORTNAPLÖ
Az indokolatlanul meghosszabbított játék
időben lőtt góllal dőlt el a magyar-olasz 

mérkőzés
Olaszország—Magyarország 3:2 (1:0)

Torino, december 13.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése ) Pompás, napsütéses tavaszi idő 
kedvezett a tizedik magyar-olasz találkozás 
nak, amely az Európa-Kupa küzdelmek so
rán a kél ország harmadik találkozása volt. 
Csodálatos, hogy inig nnnakelőlte nz ola
szoktól egyetlen alkalommal sem szenvedett 
a magyar válogatott csapat vereséget, amióta 
o kupa-küzdelmek tartanak, ez immár a 
harmadik vereségünk. A mérkőzés egész 
Eszakolaszországot megmozgatta s már egy 
'Órával a meccs kezdete előtt

negyvenezer ember helyezkedett el a 
pályát négyszögben körülvevő hatalmas 

tribünökön.
'Torinóba egymásután futottak be a külön
vonatok, melyeknek száma húsz volt s a 
rendes vonatjáratok is zsúfoltan érkeztek s 
ontották a közönség ezreit. Az FC Torino- 
pályát erre az alkalomra teljesen átalakítot
ták és három póltribünt állítottak fel, me
lyeknek az lett volna a feladata, hogy az 
összes érdeklődőket elhelyezzék. Ez azon
ban nem sikerült, mert mintegy

négyezer ember nem Juthatott be a pá
lyára.

A dísztribünön a város valamennyi társa
dalmi és hivatali előkelősége megjeleni, köz
lük volt Oxilla ezredes, a budapesti olasz

Dudás Borsányi

végeidé talált magára, a magyar csatársor 
azonban akkor is elemi hibákkal operált, 
úgyhogy Máriásig szövetségi kapitány utasí
tására Kalmár helyet cserélt Auerrel.

.4 szünet után mintha kicserélték volna a 
magyar csapatot, melynek csatársora a cso
dásán szép akciók egész sorát készítette elő 
es.fejezte be. Az olasz védelemnek ekkor 
igen nagy munkát adott a magyar támadó- 
kvintett. A védelem is kifogástalan volt, ki
véve Újvárit, akinek Orsi szabadrúgását vé
denie kellett volna, de az ő nagy hibájából 
esett a meghosszabbított játékidő 47. percé
ben az olaszok győztes gólja is. A magyar 
csapat két legjobbja a Dudás—Kocsis hát
védpár volt. A fedezetsorban először Bor- 
sányi talált magúra, aki nz első húsz perc
től eltekintve, végig jói játszott, a játék 
második részében azonban inár Sdrosi és 
Lázár is remekelt. Lázár az utolsó pillanat
ban hibázott, amikor abban a hitben, hogy 
a biró lefújja a mérkőzést, reménytelennek 
látszó labdával elengedte az olasz jobbszél
sőt, Constantinit, aki lehetetlen szögből lö
véshez jutott.

A csatársorban Hirzer játszott végig egyen
letes, kifogástalan játékot, a csere után pe
dig Avar és Kalmár is megtette a magáét. 
Takács játékán meglátszott a nagy óvatos
ság, túlzottan kímélte magát, közelharcba 
egyáltalában nem bocsátkozott. Titkos 
aránylag kevés labdát kapott s azzal sem 
tudott mit kezdeni, egész játékán látható 
volt, hogy a .jobbszélső posztja idegen neki.

Az olasz csapat legjobb része a csodálatos 
zsonglőrmutatványokat produkáló csatársor 
volt. Mind az öt ember cirkuszba illő akro
batamutatványokat müveit. Az olasz csatár
sor dicsérete emeli ki elsősorban Dudás és 
Kocsis nagy teljesítményét, amellyel, elejét 
vették annak, hogy a vereség nagyobb le
gyen. Ebben a művész-csatársorban úgy az 
egyéni, mint az összteljesítményben Orsi

volt a legjobb, aki tökéletesen megérttette 
magát összekötőivel, Ferrarival és Cc sár int
őéi. Az olasz csatársor jobbszárnya semmi
ben sem maradt el a balszárnytól. Különö
sen Constantlno jobbszélső szemkápráztató 
technikája és utolérhetetlen gyorsasága kel
tett csodálatot. A középcsatár Libonatti szin
tén tökéletes játékot nyújtott, irányítása h 
az egyes szárnyaknak mindig idejében való 
foglalkoztatása a csupa-ész emberét mutatta 
be. Az olasz közvélemény általában a fede
zetsor összetételétől félt. Ez a hátborzongás 
azonban indokolatlannak mutatkozott, mi
után ez a csapatrész nemcsak, hogy

felülmúlta az Immár európai hirességü 
magyar halfsort, hanem a győztes olasz 

együttesnek is méltó része volt.
Különösen Pitto jobbfedezet nyújtott első
rendűt. A hátvédek közül Rosetta abszolút 
klasszisnak bizonyult, mig Monseglio arány
lag gyengébb teljesítménye is elegendő volt 
a magyar csatársor gyengébb oldalának, a 
Takács—77/Zcos-szárnynak a feltartóztatá
sára. A kapuban ugv Combi, mint annak 
sérülése után beálló Sclavi is hibamentesen 
látták el feladatukat s a kapott gólokat nem 
védhettek.

A nagy meccsnek nem volt előmérközése, 
s az az előirt időnél később kezdődött, meri 
a magyar csapat félhárom óra után öt perc 
cél jelent meg a pályán, az olaszok pedig 
további két perc késéssel. A magyarok 
bordóvörös címeres ingben és fehér nadrág
ban, az olaszok pedig az ismert azúrkék 
trikóban és fehér nadrágban játszottak.

A pályára futás után a magyar csapat a 
kilencméteres-körbe.n.helyezkedett cl s ,4?r* 
felemeléssel üdvözölte a pálya négy tribün
jének közönségét, amely lelkes tapssal ^fo
gadta a magyar csapatot s különösen Hir
zert fogadta nagy ovációval, aki évekkel 
előtt Torino csapatában játszott.

ez-

Szünet után labdát 
cserélnek. Auer kezd. 
Pltto taccsa folytatja.

Majd Hirzer kerül vitás 
offszájdba. A 2. p-ben 

Orsi leszűküld, bead 
és Zlbonattl három 
lépésről felvágja a 
labdát. Nagy helyzet 

volt !
Utána Takács küldi 

Auert, aki fordulásból 
szörnyű erővel küldi ka. 
púra a labdát. Coqibi

ösztönösen dobja magát nagy lövésbe. A kö
zönség tombolva ünnepli az olasz kapust, akit 

a nagy lövés mellentalált a ettől percekig 
eláll a lélegzete,

úgy, hogy sokáig kell masszírozni, amig ma
gához tér. Az 3. percben Orsi indítja meg újra 
a rohamot, amelyből Constanlino ad középre, 
ahol Újvári már várja a labdát. A felszabadító 
rúgással Lázár Hirzert szökteti, akinek beadá
sával Auer ugrana, de Rosetta „beleszáll**.

Rosetta és Auer egymásba fogódzva hem
peregnek a földön: egyik sem ereszll el a 

másikat.
A 9. percben egyenlítünk.
A halfsortól kapott labdával Hirzer lefut, 
jól ívelő beadását Kalmár fejével Auer- 
hez kUldl, aki jobbról a balra teszi át a 
labdát s utána védhetetleniil a hálóba 

vágja. 1:1.
Nem sokáig örülhetünk a kiegyenlítő gól

nak, mert két perc múlva már ismét az olaszok' 
vezetnek.

Llbonattl Sárost és Kocsis között kiugrik 
és szökni próbál. Igen nagy baj van, úgy, 
hogy Kocsis már csak egy gánccsal aka
dályozhatja meg a biztos gólt. Szabad
rúgás. Szerencsére a 16-oson kívül. Ezt 
Orsi lövi. Hiába áll föl a magyar játéko
sok falanksza, a labda lábak közt is meg
találja a hálót. Újvári későn vetődik és csak 

beljebb segítheti a lövést. 2:1.
A közönéig lelkesedése szinte határtalan, ez 

azonban nem csüggeszti a magyar játékosokat, 
sőt belefeküsznek a küzdelembe és remek já
tékkal lepik meg az olaszokat. Ticska és Hirzer 
támadásai nagy veszélyt jelentenek. Egymás
után két korner is esik. A 15. percben

a labda Sároslhoz kerül, aki Auert küldi 
előre, de a centertől elveszik a labdát. A 
szerelt labda Ticska elé perdül s ezt talp
pal lakácshoz küldi. Takács körül van 
fogva s ezért inkább továbbit Auerhcz, aki 
körülbelül 12 méternyire áll a kaputól. 
Auer előtt is sok az olasz, tehát a labdával 
még egy utolsó driblit csinál s utána bom- 

lialövéssel egyenlít. 2:2.
Az egyenlítést nagy csend fogadja! Utána 

pedig újra munkába kezd a tribünök népe és 
hajszolja a játékosait előre. Combi a második 
gólnál megsérül s az olasz szövetségi kapitány 
a helyére Sclavit állította. Orsi egyre veszélye
sebb, mig a mlásik oldalon Constantlno a nagy
szerűen játszó Kocsis miatt nem nagyon tud 
érvényesülni.

Ezt látja az olasz csapat és ismét Orsit favo
rizálja, akit Dudás nem mindig tud fogni. Ne
héz helyzetek adódnak most a magyar kapu 
elölt, de szerencsésen mindig tisztázunk. Lázár 
miatt még egy veszélyes helyzet adódik s az
után a 30 percben Ticska kornere jelzi, hogy 
ismét frontban van a magyar csapat. A labda 
szépen jut a középre. Kalmár feje remekül ma- 
gaslik ki a tömegből, a labda alig kerüli el a 
kapu sarkát Ezután ismét nz olaszok támad
nak s itt egymásután két birói tévedés is sújtja 
a magyar csapatot. Mind a kettőt valahogy 
tisztázzuk s azután Sáros/ labdájával lendül 
előre a magyar csatársor.

Mousegllo szereli Auert a mikor már a 
labda magyar térfélen van, előbb megrugja, 
majd megüti n magyar centert, aki hiába 

reklamál emiatt a bírónál.
A 39. percben háromhuzásos akció után Hirzer 
bombája fütyül el a kapu mellett. Sárost idejé
ben szereli Orsit, majd n labdáját Takács kapja, 
aki biztos helyzetben van.

Már a 45. perc Is elmúlott s a bíró érthe
tetlenül még mindig r.cm fújta le a játé
kot, noha a második félidőben egy tlcn- 
cgyszer sem szünetelt félpercnél tovább a 
Játék s Így a meghosszabbításra semmi ok 
sincs. A magyar vezelők egyre idegesebbek 
as érthetetlen, klszámlthuiaVan Ideig tartó 
és senkinek be nem Jelentett hcssiabbltás 

miatt
Elmúlik a 40. perc Is, amikor

Or-’l a fejelni készülő Borsányl alá fekszik 
és földreieritl. A bíró érthetetlenül a ma
gyar csapat ellen Ítél szabadrúgást. A labda 
Cesarlnlhez kerül, aki a Jobbszélcn fut a 
kapu felé. Lázár a mérkőzés végét jelentő 
füttyöt várja és leáll. Cesarlnl tehát nyu
godtan adhat be. A labda, amely beadásnak

Az első félidőben a magyar hátvédpár tartóztatja fel 
az olasz rohamokatMagyar Labdarugók 

Rosenberg Emil alelnök, 
n PLASz főtitkára és 

Minder Frigyes háznagy volt jelen.
A mérkőzés a magyar csapat meg nem 

érdemelt vereségével végződött.
Az eredmény kialakulásánál nagy szerepe 
volt annak, hogy a mindvégig határozottan,

■ magyar csapattal szemben rosszaka- 
ratuan bíráskodó Mercct a Játékidőt 
teljesen szabálytalanul meghosszabbí

totta,
mellyel alkalmat adott az olasz csapatnak 
arra, hogy

a győzelmet Jelentő gólt a befejezés 
utolsó percében mtszerezze.

.4 játékidő első felét az olasz csapat 
uralta, ekkor az olaszok lényegesen jobbak 
voltak a magyar együttesnél. Különösen a 
halfsor lendült nehezen formába, aminek a 
következménye az volt, hogy az első fél
idő közepéig a csatársor alig jutott labdá
hoz. A meccs eme periódusában csak a 
Dudás—Kocsis hátvédpór emberfeletti mun
kájának volt köszönhető, hogy a csodálatos 
dánnal játszó olasz támadósor nem ért el 
több gólt, 
kedvezett 
állandóan 
o fagytól 
inig az olasz játékosok erre felkészülve, ci
pőjüket magas stoplikkal alkalmassá telték 
u talajhoz. Halfsorunk csak az első félidő

katonai attasé is. 
Szövetsége részéről 
Fodor Henrik dr.,

A pálya talaja egyáltalában nem 
a magyar csapatnak, a játékosok 
csetlcltek, botlottak, csúszkáltak 
kőkemény, füves, csúszós talajon.

Mércét svájci biró sípjelére Herzer és Rosetta, 
a két csapatkapitány a középre siet.

megcsókolják egymást.
Választanak, Hirzer a szerencsés: nappal hát 

bán játszik a magyar csa
pat. Két óra negyven! 
Kezdődik.

Libonatti indít, de Ta
kács ll. szerel, szélrevág 
és Ticska már száguld. 
Visszaad és „Taki” lö
vése kapu fölött zug el. 
Rögtön utána Takács— 
Ticska — Auer — Hirzer 
kombináció, ám a „Kicsi" 
lövését Combi fogja. Jól 
kezdődik! De aztán! Ko
csis a csúszós talajon

bukik, Constanllnóhoz kerül a labda, aki rög
tön Orsthoz küldi: bomba — kapufa. Szeren
csénk volt. Egy perc múlva Libonatti tejese 
siklik el a kapunk mellett.

Bizonytalan a magyar védelem — egyelőre.
A halfsor szörnyen csuszkái. Orsi, Kalmár, 
Ticska egymásután teremtenek jó helyzeteket, 
eredmény azonban nincs. 6. perc. Lázár tacrs 
— Hirzer roham és beadás — Kalmár retnek 
fejes — Comb/ jó hclvezkedik, tehát egy sem 
sikerül

Újvári bravúrja Jött! Ferrari lábáról két
szer egymásután szedi el a labdát.

Utána Constantlno pompás beadását csípi el. 
A védelem már kifogástalanul, sőt hatalmas 
formában dolgozik. Kell is. Az olasz csatársor 
szörnyen gyors és erőteljes. Két oflsrájd esik

HÍRLAP újévi ajándéka

most itt is, olt is. Borsányi összefejel Ferrari 
val,

az olasz vérezui kezd, felrepedt a szemhéja.
Hirzert jó helyzetben elnyomja az olasz vé

delem. S ezután következik a 23. perc.
Óriási kavarodás a magyar kapu előtt. Orsi 
beadŰ8át Kocsis fejeli. A labda Llbonattl 
elé esik, aki a hatosról habozás nélkül be

vágja. 1:0.
Tomboló orkán üdvözli a vezető olasz gólt. 
Szegény Újvári nem tehetett a gólról. Újrakez
dés. Máriássy dr. beszól:

„Kalmár és Auer helyet cserél!”
Jobban megy egy árnyalattal. Takács passz i 
ból Kalmár jól lő, de néhány centiméterre) 
mellé. A 31. percben nagyszerű akció indul cl 
Sárositől. Herzer beadása Takácson keresztül 
Auerhez kerül, de fütty jelzi az — oflszájdol 
Ezután perceken keresztül tanyázik nz olasz 
csatársor a 16-oson belül. Eredménytelen az 
ostrom, sőt a magyarok lendülnek támadásba.

Auert a büntetőn belül fellöki Monseglio, 
de nincs ll-cs.

Még egv jó helyzet jön. Kalmár—Takács a'cii 
s a lövés süvít, alig mellé.

Az olaszok Jóformán mindent Orstra ját
szanak, aki óriási formában van.

A 38. percben a labda Kocsis arcába vágódik 
s onnan Cesarinihcz, aki 
bevágja. A bíró azon
ban nem adja meg a gólt 
offszájd miatt. Lázár 
luftja miatt nagy az iz
galom, végül is Kocsis 
szerencsésen kornerre 

szerel. Ezt Újvári reme
kül csípi el. Hirzer bom
bája Combinak. Ferrari 
kiszökése Újvárinak ad 
még munkát s aztán 
vége n félidőnek. Feltűnő 
volt Sárost és Lázár so
rozatos hibája.

Szünetben nyugodt 
Máriássy dr. tanácsokat ad, biztat.

— Keni Leli csüggedni, a mutatott játék alap
ján mig megnyerhetitek a meccset.

*

az
Kalmár 

öltöző hangulata.

Húsz éu történelme a világháborún és forradalmakon keresztül

700 mélynyomású képben 300 oldalon.
Sfnsáclősan érdeket/ • Minden előfizető megkapja,
előfizetési őr negyedévre 8 P. Magyar Hírlap kiadóhivatala, VI., Aradi-utca 10.

Foto gr áfátok!
Meil jelent 
az uj árjegyzék

Hatschek és Farkas
tV., Károly-körút 28 — 17., Antfrdúy-ut 31

Kénen intntni 
As bét mentve

Nőm gond a karácsonyi aísnűtH.
Vásároljon az országszerte olcaósA".lr<M elismert

Rublnstoin Király-utca^127. stett
fftnflintinf AlAbbl néílAnv mindenkit me«-IVI l|Hl»|O(v gvjz orról, hocy sehol oly olcsón, 
mint nálam nem lehet vásárolni. Állandóan több eser 

ingből választhat.
la rekord Ing 2 Rsllérral valamint sportlne K Af| 

8.80 helyeit most P
Fehér la nunllnlng P 11.50 helyett most P
Álötng P 8.^ helyett P 5.S0, és 5.80 helvert
Eltörendő nlnes pupllnfng P 10.80, P 15.n A Afl 

helyett most P 7.20. P
Vidékre uWnviMtel, meg nem felelőt kicserélek.



Budapest, 1#31 december 14 HÉTFŐI NAPLÓ
készült, de lövésnek Is beülik, ugrálva tart 
a kapu sarka felé. Újvári ráveti magát, a 
labda aconban a síkos talajon megcausslk s 
a kapna Kilőtt, aa oldaliéért érintve, a ká

lóba kerül. 3:1

A nem várt gól óriást örömet kelt, Misen a tnrő 
féltnél jelcntil A közönség beiódul a pályára, 
örömittasan emeli a játékosokat vállra. Lelke
sen töntet a magyar csapat mellett is, er azon
ban gyenge Ir volt a sajgó sebre.

Üimeplik a magyar csapatot, diszbankett a Majesiic-btn
A mccci befejezése után a magvarok Öltöző

jében meglehetősen rossz volt a hangulat. Sok 
klfakadás hangzott el Mércét biró ellen, aki a 
mérkőzés egész játékideje alatt a magyarok 
iránti ellenszenvéről tett tanúságot. Annál na
gyobb volt at öröm az olaszok öltözőjében, de 
itt is inkább a írerencsét emlegették. Amikor a 
magyar csapat elhagyta a pályát, s autója a tö
meg közé került, ismételt lelkes ünneplésben 
volt része. A két csapat s vezetőik ezután n 
Majestic szállodában gyűltek össze ünnepi 
bankettre, amelynek sorún a szónokok lelkesen 
ünnepelték a magyar-olasz bnrátságot s átadták 
kölcsönösen az ajándékokat.

P E R T RIX - gyártmányú anMtelspe
mellett használjon úját érdekében

Varta»gyárfmányu
fütő^accumulatorf

Bolti árnál

35 scázalékkal olcsóbb

S
 mellett szerezhet b® L'J VARTA tüMMepet. 
ordfogóvat elliUott kemónyfaanelcrény- 
ben rádióké;eaucdOjénél. ha Igénybevegzl 
n VARTA fUtUlelen-eaerctolyamatot

A magyar sxOvetségl kapitány nyilatkozata.
Máriásig Lajos dr. szövetségi kapitány nyi

latkozott a sajtónak s a mérkőzésről a követ
kezőket mondotta:

— A magyar csapat játékával, as első busz 
percet leszámítva, teljesen meg vagyok elé
gedve. A csatársor eredményességét lényegesen 
növelte a Kalmár—Auer helycsere. Különösen 
elégedett vagyok Dudással és Kocsissal, a fedo- 
zetsor teljesítményével s a csatársorban Auer 
és Kalmár második félidőbeli játékával. A két 
szélső. Titkos és Hirzcr kevés labdát kapott, 
de mig előbbi lassú elgondolásaival á villám
ként rácsapó olaszokkal szemben nem leheteti 
eredményes, addig Hlrzer a kapott labdák 
valamennyiét kifogástalanul megjátszotta. A 
vereséget a magyar szövetség lagymatag és 
balkezes diplomáciájának tulnjdonitom, miután 
elfogadta n? olaszok által ajánlott Mércét bí
rót, aki fiz egész mérkőzés folyamán otromba 
l ibáktit követett el a magyar csapat kárára s 
•hói lehetett, az olaszokat Juttatta előnyhöz.

A vereséget Mercetnek tulajdonítom, de 
Újvárt h hibás, mert védenie kellett volna

a Mabadragósból kapott gólt 
s azt Is, amelyik a meghosszabbítás ideje 
esett. Sajnos, nem állt rendelkezésemre 
Zsák, vagy egy Plattkó ..,

Olaszország az Európa-Kupa 
élén

Ar Európai Kupát elsőbben tudvalévőén 
Ölaszorsság nyerte 1f ponttal, 21:15 gólarány- 
nyal, a második ekkor Ausztria és Csehszlo
vákia lett holtversenyben, 10 ponttal, 17 : 10 
gólnránnyal, s Magyarországnak a negyedik, 
egyken utolsóelőtti hely jutott 0 ponttal, gól- 
aránya pedig 20 : 23 volt Az utolsó helyet 
Svájc foglalta el, font nélkül. At őrökké em
lékezetes budapesti 5:0 vttette vissza a ma 
gyár csapatot a negyedik helyre, mert ha az 
olaszokat ekkor legyőztük volna, ugy az 
Európa Kupát mi nyertük volna.

Ez évben indultait meg a másodízben kiirt 
Európa Kupa küzdelmei. Február 22-én az 
olasz csapat az osztrákokat győzte te 2 : 1-re 
Milánóban, majd március 22 én Prágában ját
szották le a 3:3 eredménnyel végződött ma- 
pffar—cseh-meccset Április 12-én Budapesten 
6:2-re győztük le a svájciakat, majd máj. 3-én 
Bécsben folyt le a 0:0 eredménnyel végződött 
Magyarország—Ausztrin-mec.cs

Március 29-én az olasz csapat nagy meglepe
tésre a svájciakkal Bember csak I : I döntet
lent ért el. Április 12-én Budapesten Ö: 2 
arányban győztük le Svájcot. Ugyanezen a na
pon Bécsben zajlott le aa Ausztria—Csehszlo- 
vákia-mórkőzés is, melyet az osztrákok 2:t-re 
a maguk javára kön;veitek el. Május 3-An 
Ausztria a magyar csapattal került szembe 
Bécsben és az eredmény gólnélküli döntetlen 
volt. Junius 13-án Prágában került sorra a 
Csehszlovák—Sváje-mérkŐzés, amit a esetiek 
7 • 3 arányban nyertek meg. Október 4-én Bu
dapesten az osztrákokkal 2 • 2-re játszottunk, 
november 15-én pedig a csehek az olaszok el
len Rómában értek el 2 :2-s eredményt. No
vember 20-én Bázelben Ausztria az Európa 
Kupa mérkőzések során gólrekordot ért el 
Svájccal szemben, nz eredmény 8:! volt. Az 
ezért kapamérkőzések utolsója ma volt Torl- 
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bak voltak, de a lovon és főként a gyű rüh in
tőn ax olaszok nyújtottak többet. Végeredmény
ben az a kis különbség, amelyet a

kilenctized pont

Í
elent, egyáltalán nem szégyenteljes, bár el kell 
smernünk, hogy

az olaszok megérdemelték a győzelmet.
Egyénileg Téllé István nyújtott a legtöbbet. 

aki főként a korláton és a gyűrűn produkált 
szép lelejesitményt. Mellette az olasz Neri ka
pott sok tapsot. — megérdemelten. Mind n 
négy szeren kitünően működött s átlagos telje
sítményben nem maradt annyival mögötte Pet
iének, mint amennyit a pontozás mutat. Neri 
mellett az olaszok másik büszkesége, a har
minchétéves, örökké mosolygó Lucchetti a lo
von és a gyűrűn régen latolt magasnivóju gya
korlatokat mutatott be. A többi olasz közül 
Tognini, Tronzl és Capuzzo a gyűrűn volt « 
legjobb, (Hanninone pedig a nyújtón ért el 
nagy sikert. A magyaroknál Pelle után Péter 
következik a sorrendben, míg a többiek: Lent. 
Boros, Antal, Küldi és a még középiskolás, re
ményekre jogosító Sárkány között alig lehet 
árnyalatnyi különbséget tenni. A két válogatott 
gárda mellett a TFSC férfi- és hölgycsapatn 
szabadgyakorlatokkal szerepelt a programon. 
Ebben a hölgyek vitték el n pálmát. Meg kel) 
jegyeznünk, hogy a pontozás nem volt mindig 
az igazságnak megfelelő s emiatt a közönség 
sokszor elégedetlenkedett is. A rendezés jé 
veit, csak az eredményhirdetés volt bosszan
tóan vontatott.

A második olasz-magyar tornászviadal vég 
eredménye: Csapatversenyben: 1. Olaszország 
csapata 374.9 ponttal, 2. Magyarország csapata 
374 ponttal.

Az egyéni versenyben: l. Pelle István (Ma 
gyarország) 79.3 ponttal, 2. Neri (Olaszország) 
76.4 ponttal, 3. Lucchetti (Olaszországé. 4. Pé
ter (Magyarország).

■v. BÁND 
faapőí-fapnűt 
iv.Kossufh L-u.il

A legújabb amatőrnyilvántartó 
a zálogház

Pikáns adatok az amatőrzs&ri részére

nóban. Ezekután 
f. Olaszország
2. Ausztria
3. Magyarország
4. Csehszlovákia
5. Svájc

tabella Állása a következő:
4 játék 8: 6 gólarány 8 pont
5 játék 13: 8 gólarány 5 pont
3 játék 13:10 gólarány 5 pont
4 játék 13:10 gólarány 4 poui 
4 játék 7:22 gólarány 1 pont

Tréning közben tovább jutott a 
a Magyar Kupában

Ferencváros - Kispest 2:0 (2:0)

Ferencváros

— Képzeld, ma bent volt nálam ... — na
gyot zökken a villamos, a nevet nem hallani.

— És ez olyan csoda? Itt a tél, biztosan ar 
átmeneti cserélt gazdát a tétivel.

Ördögöt! Aranyat hozott be!
— Ugy látszik, jól megy ar amatőröknek.
— No, olyan nagyon Jól nem mehet... a 

szövetségi aranyérmeket hozta be.
A halk diskurzus a villamos perronjnn, 

ha nem is rejtélyes, de —- érdekes. De csönde
sebb lesz a tónus. Valami huszáros attakra van 
itt szükség. Gyors bemutatkozás.

—- Mivel szolgálhatok?
— Némi részlettel. Az arany ma nagy pro

bléma ... az amatőrök is elég gondot okomak. 
Szóval: itt valami, nincs rendjéD.,.E18Ősarhan Is, 
hogyan szerezte az értesüléseit.

— No, er nagyon egyszerű: becsüs vagyok, 
kérem. Zálogházi becsüs.

Egyre tisztul a kép. Peregnek a szavak: ké
nyes kis ügy alakul ki. Kényes az amatőrök 
részére. Hm!

— A dolog ugy kezdődik, hogy ml, zálogházi 
becsüsök, szoros összeköttetést tartunk fenn egy* 
mással. Er már a mesterségünk miatt is fon
tos. Mindenről értesítjük egymást, ami — kü
lönös. így derült ki az is, hogy az utóbbi idő
ben az ismert sportemberek egyre nagyobb 
számban keresték fel n kölcsönző hitéleteket, 
magyarán: a zálogházakat. Ebben ugyan semmi 
csoda sincs. A feltűnő azonban az, hogy a kü
lönféle címeken nyert aranyérmeket hozták be.

Az elmúlt évben az atlétikai bajnokság után 
az első órában behozta már az érmét az egyik 
•ulyatiéta. Délután , a. futószám, győztese jel»j}t- 
kezelt. Az egyik szkiffbajnok nem kapott köl
csönt, mert at érmet 6-os aranybői valóak vol
tak. Szörnyen fel volt háborodva.

HUHSua.

MARIS IV

kshut

Tátongó tribünök fo
gadták oz elkeseredett 
nézőt az Üllői-uton.

Hány ember van

Harminckilenc! 
No, valamivel több. 

Van itt negyven Is. ■ ■ — 
kedélyeskedelt egy törzs- 
gyökös tag. A valóságban 
510 néző dideregte körül 
a Kupa-meccs színhelyét. 
A Ferencváros a követ
kező összeállításban jött

kit X, ax álarcos lovag —■ Takács Papp — 
Fuhrmann, Bukovi, Lyka - Tánctér. Szedta 
esek, Berkesig, 7 oldi, Kohut.

orra és a azeme látszik ki a pólyából.

— Legalább bemutatnák!...
Végül Is kiderül, hogy Amsei az álarcos ka

pus. Közben játszanak is. Óriási Fradi-főlény. 
Berkesig, (a Jegenye) centert játszik. Az elején 
jól. BombalÖvésckke! ijesztgeti Dinéit. A 
23. percben

Berkcsyy — TMnczer — Berkese? —
— Dénes — Szedlacsek és a háló a

útja. Szóval gól. 14.
Egy porc múlva ismét a Ferencváros támad

Kohol éa Toldi játaalk Bssae, Toldi lövéséi 
Dénes kttólja Szedlacsek elé s már beül Is 

van as ujabb góL 2:0.
De ezzel azután vége is a lendületnek. Hatvanöt

rtfacEti.

SWuesv

A Fradi tartalék csapata tréning-meccset 
játszott, a Kispesttel a — Magyar Kupáért. 

As első gól.

percig khórktecgclnel • tBMMiírrt. E*>- 
re lanyMbb Uinpóbsn. Egyre több bibivel

ok nervessu i oiai. ívűm. Fuhrmann és Berkeiig csöndes csődbe megy s
Az álarcos kapusnak nngy a sikere. Csak az a Kispest jó védelme vigyáz a kapura. Marad a 

. ... .. . i . 2-0 Tréningnek megjárta.

Kilenctized ponttal győzött tornászaink ellen 
Olaszország válogatott tornászcsapata 

Egyénile? Pelle István lett az első
A véletlen különös .létéka folytán ti otesr- 

magvar vfil< gátolt futballmeccs napján vívta a 
két nem rét tornászcsapata nngy érdeklődéiül 
várt második rcprezcnlallv mérkőzését. A VJ 
roll Szintéi nézőtéréi, amely az utóbbi idők 
ben nem látott hasonló ..telt házai".

rwufrlá lg meglÓllóKe • publikum, 
emeltnek soraiban a tétwfohnl és * sportélet 
szimós rlőkdlhégr vett J "

budapesti olasz kolónia is herceg Flgnalelllocl 

k viadal, amelyet Soős Géza a MOTESz, to
va* Cos bari pcáíg az olasz tornáiMiöveteég 
ntvőben síép beszéddel nyílott meg, 

a csapatversenyben aa ohmok mialmflli 
aránya győzelmét, inig at egyéni •tómban 

Pelle István sikerét közte.
A korláton ét a f»gujtőn a mieink sokkot /ober vett yr>w. .'*• w • •• i. ..    

—íaarrafiíOíMűit
- ■■ "áss*.: ,í5srn.r5'íS’...«K^*1'"'
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— Nos ét kik?
Kényét a kérdés, de választ kapunk. Stép, 

kerek lista. Az amatörbajnoísóg egyik előkelő 
helyen szereplő egyesületének jóformán min
den tagja a llstyn sterepell

— Rengeteg sportember fordult meg nálunk. 
Futballisták, kerékpárosok, atléták, botolók. 
az amatőr testedzés minden ága képvitetve van.

— Ét kiváltják a „raciba rtapoft" holmit?
— Hét azt nem! Volt már árverésre kerülő 

holmi it. A túlnyomó többség azonban — Átír. 
Vagyis: hosszabbít. Vannak négy-ötéves klien- 
Mim It. Ragattkodnak az érmekhez, már csak 
azért la. mert kevesen vállalják n rizikót, amit 
egy árverés jelentene. Igy ugyanis azonnal nyil
vánosságra jutna n név.

A véletlen interjúnak ezzel vége Is. Nagy kér
dés, hogy amatórtég elleni vétségről van** 
tzó, vagy nem. Ha marasztaló a verdikt, akkor 
a bajnokok ét versenyzők dísszel ékesített gár
dája alaposan megfogyatkozik.

Van azonban egy előnye la ennek a pikan
tériának. Ma a racionalizálás korszakát éljük. 
A szövetségek adminisztrációját tehát csökken
teni kel). Mondják ki. hogy az amatőrök zálog
cédulával it igazol hat fák magukat. Mennyi mun
kát lehet igy megtakarítani!

— Hja. nehéz az élet! S a szakkörökben 
„plec«ni"-nek keresztelt aranyéremre szívesen 
kölcsönöz a — zálogház: az amatőrök e leg
újabb nyilvántartója. H. Z.

Legyőzték a híres boxolócsíllagot 
Európaba|nokveré> a Rovat Orfeumban — Sósperecet és 
ásványvizet szolgálnak fel a fehér asztaloknál — Nincs 

még veszve Angyalföld!...

Szigeti
mint ezúttal.

A színpadon egv

A Royal-Orfcum kör
nyékét vasárnap délben 
szokatlan harci zaj verte 
fel. A szinház ebben az 
időben a hiányzó Sport- 
csarnokot volt hivatva 
pótolni. Az ftkölvivószö- 
tetség itt rendezte Ruda 
pert székesfőváros boxo 
lóbajnokságait és a vi
harvert öreg szinház né
zőtere és színpada között 
még talán sohasem volt 
ily Intim együttérzés, 

öreg, kopott parkdlszlet 
szolgált a boxolóring hátteréül. A ring és a 
háttér között elterülő keskeny sávon volt fel
állítva u zsüriasztol. Itt ült a szövetség társ
elnöke, vitéz Kalándy Imre tábornok, megle
hetősen deniokrat'kus környezetben: néhány 
gallérnélküli drukker biztatta mellette vérben- 
Forgó szemekkel kedvenceit Zugolt, morajlott 
a nézőtér, amelynek fehér asztalai körül tont 
Ctikágó és Angyalföld adott egymásnak talál
kozót. A színpad és a nézőtér között fesztelen 
dlskurrus folyt a bajnoki viadal alatt és a ki
csiny színpadot természetesen megtöltötték a 
zsúfolt nézőtérről kiszorult drukkerek.

A fehérkabátos pincérek természetesen ko
rántsem kaviárt és pezsgőt szervíroztak a fe
hér asztalokra. Annál nagyobb keletje volt a 
töt perec nek és az ásványvíznek, amelyet a 
fürge plnoérhad Lipták bácsinak, az ESC 
sportve.zérének vezérlete mellett nagy buzga
lommal szolgált fel at éhező és szomjazó' 
boxolórajongóknak.

A bajnoki verseny meglepetése: Énekes 
István európabajnok veresége Lovak Ignác- 

tól.

A II. ligában Soroksár az első 
az őszi szezónban

A H. liga vasárnapi mérkőzései közül kétség 
kívül a Soroksár—Szeged PC találkozó bírt leg
nagyobb jelentőséggel, amely az őszi elsőség 
kérdését volt hivatva eldönteni A meccs Í:1 
arányban döntetlenül végződött s igy

a Soroksár c.sapata kerlilt a tabella élére, 
mint őszi listavezető,

Ar egyes mérkőzéseket az alábbiakban adjuk: 
Sorőksár-Szeged FC 1:1 (1:1). Mint a Hétfői 

Napló tudósítója jelenti, több mint kétezer- 
ötszáz néző előtt Iváncslcs bíráskodása mellett, 
túlfűtött hangulatban került sorra a meccs Sze
geden. A szegedi csapat klasszissal voll jobb

KÜLFÖLDI SPORTHAPLO
Stanczl, a Vasasok csatára, lábát törte a Bocskay taráján

Bocskay—Florentina 5:3 (2:0)
Firenze, december 13.

(Á Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen 
lése.) A debreceni Bocskay olaszországi furá
jára kölcsönkérte a Va
sasoktól Stanezlt, a kitű

Ax olaszok igen durván 
játszottak, aminek a köl
csönkért Stanctl esett ál
dozatul, aki

nő bajszélsőt. A csapat a 
magyar bajnokság negye
dik helyezettjéhez méltó

megérdemelt 5:2 (2:0) 
arányú győzelmet ara

tott.

Slanczl.

A magyar profiválogatott szép győzelme 
Görögország ellen

Profi válogatott —Görögország 4:2 (2:1)
Athén, december 13.

<A Hétfői Napló tudósító jónak telefon- 
jelentése.) A harmad fél napig utazó magyar 
proflcaapnt meglehetősen fáradtan állt ki 
első turamérktaéséro a nagyon feljavul! gö
rögök ellen. A szokatlan hidég ellenére is 
nagyszámú, mintegy

tizennégyezer főnyi ktUőnaég 
volt szemtanú ja a magyar profik szép, vé
gig élvezetes és eredményes játékának. A, 
C-sanat a követliezőkénnen állott fel: W’eln 
barát - Flóra, Bíró—Kárpáti II., Vdmos, 
Sian(szlő—Fenyoeel, Kovács It. Jakube,

A zsűri ■ítéletét nem kísérte általános meg- 
nyugvás. A közönség többsége Énekest látta 
győztesnek. Maga az enrópabajnok sem tar
totta igazságosnak lepontnzását. Egyébként a 
vezető boxolőegyesület:

• BTK megtartotta vezető-pozícióját éa 
ugyanannyi bajnokságot hódított, mint u 

előző évben: négyet. u' .
A bajnoki viadal végső helyezési sorrendje 

a következő: .
Légsulv. Bajnok: Kubinyi NSC. 2. Stártíó 

FTC. 8. László BTK-

Kubinyt
Bautamsuly. Bajnok: Lovas BTK. 2- Énekes 

B. Vasutas. 3 Benácsi BTK.
Pehelysúly. Bajnok: Szabados BTK. 2. Bér- 

kési FTC 3. Papp BTK
Könnyüsuly. Bajnok: Fogas BTK. 2. Kondo

rost MAC 3. Szenes FTC.
Weltcrsuly. Bajnok: Csönget B- 'Vasutas. 2. 

Kerekes BTC 3. Tokaji III BSE.
Kösépauly. Bajnok: Szigeti FTC. 2. Orsolyák 

BTK. 3. Jeles ÖTC
Klsnehézsuly. Bajnok: Csiszár BTK'. 2. Rózsa 

BTK. 3. Mihályi BTK.
Nehézsúly: Körösi NSC. 2. Kéri BTK. 3. 

Györfíy MÁV. . , . . - ' 

ellenfelénél, de a hazai csatársor gólképtelen
sége miutl kénytelen volt megelégedni a dön
tetlen eredménnyel. Soroksár csapata Küzdényi 
révén váratlan helyzetből már az első percben 
megszerezte a vezetést. Szeged ezután nagy 
fölénybe került, a kiegyenlítő gól azonban 
csak a 34. percben esett, amikor Lukács kö
zelről védhetetlen gólt rúgott A II. félidőben 
a közönség lelkesen buzdította a szegedi csa
patot, a hnlfsor azonban hiába tömte labdák
kal a csatársort, otok gólképtelensége miatt 
a támadások mind meddőik maradtak. A 15. 
percben Harmath egy 11-est a kapufának rú
gott.

A további eredmények: Bak TK—Vác FC 2:1 
(1O), Turul—Terézváros 5:1 (9:1), Maglód— 
Megyer 4:9 (3:2).

egy emberre menő durva beleünenésnél 
lábát tftrle.

A szerencsétlenül járt játékost az egyik firen
zei szanatóriumban helyezték el. A Bocskay 
mindkét félidőben abszohjt ' fölényben volt s 
különösen Teleki tüntette ki magát szenzációs 
irányításéval és nagyszerű gölképességével, 
miután az öt gól közül négyet egymaga lőtt. 
Az ötödiket Opata szerezte.

fírunecker, Belkó. A magyar csapat mind
két félidőbe!) biztos fölényben játszott s 

4:2 (2:1) arányú megérdemelt ©özei
met aratott Görögország reprezentánsai

val szemben.
A magyar csapatban különösen Bíró. Weín* 
hardt. Kárpáti IL és Vdirtos játszott kivá
lóan. A meccset az athéni Hatzopóulot ve
zette.

▼■M1NTSK MKO PÖUlMMb WkLA 

Vlotorla BÚTOR ‘■MaldnlM 
V.LMOB C.AUAH-UT S. Ört-d.UraUk. R4..I.U, k.

Romániában meg akarják változtatni az 
évtizedes aagol bajnoki pontozási rendszert

Bukarest, december IS.
(A Hétfőt Napló tudósítójától.) Egy bukaresti 

sportember rendkívül érdekes tervet terjesztett 
a futhallazövctség elé.

A tervezel m égési világon elfogadott éa 
évtizedek óta alkalmazott angol pontozási 

rendszert akarja megváltoztatni.
Abból Indul ki a tervezet, hogy a régi rendszer 
ha mindjárt meg is közelit! az abszolút igazsá
got, adott esetekben mégis sokszor irreálisnak 
bizonyult. Azonkívül már meglehetősen unal
massá vált, ugy hogy már több ízben felmerült 
az a terv, hogy haladni kellene az idővel és ér
dekesebbé, változatosabbá kell tenni • ponto
zást.

A tervezet szerint a régi rendszerből csak 
annyi marad meg. hogy a győztes csapat két 
pontot kap, döntetlen esetén pedig mindkettő 
egyet-egyet Ezt azonban meg lehetne toldani 
azzal, hogy

egy pontot kap as ■ csapat, amely ■ ve
zető gólt ragja, úgyszintén egy pontot as 

Is, amelyik ■ félidőben »ezeL
Ilyen körülmények között lehetséges volna az, 

, hogy egg csapat négy-öt, sőt hal pontot is sze
rezhetne egy-egy mérkőzésből.

A magyar válogatott birkózócsapat 4:3 arányban 
győzött Bécsben

Bécs, december 13.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefonjelen* 

lés*,) Vasárnap délelőtt bonyolították le Bécs
ben a Ronacher-szinház színpadán a magyar— 
osztrák birkózóversenyt, amelyet

a tartalékos magyar birkózócsapat 4 i 3 
pontaránnyal nyert meg.

As eredmény hízelgő az osztrákokra, miután 
a legutóbb Budapesten rendezett mérkőzésen 
a magyar csapat 7:0 arányban győzött. A 
mérkőzés döntőbírója a prágai Menstk volt A 
verseny színhelyén négyezer főnyi közönség 
szorongott s a diplomáciai páholyban jelen 
volt a bécsi magyat követség képviselője is.

VILÁGSZEMLE
A SPANYOL VÁLOGATOTT KIKORRIGÁLTA 

A LONDONI DEBACLET.
Spanyolország—Írország 5:0 (3:0). Dublinből 

jelentik: A spanyol válogatott csapat az angó- 
lóktól elszenvedett 7:1 arányú katasztrofális 
vereség után tegnap Írország fővárosában ez 
ir reprezentatív csapat ellen játszott s 5.-0 (3.0) 
arányú győzelmet aratott.
ÉPÜL A MÁSODIK BERLINI SPORTPALOTA

Berlint szerkeszőségünk jelenti: Mialatt Pes
ten az első sportpalota léte és nem léte körül 
folynak a csatározások, azalatt Berlinben épül 
a második. Nem sportmecénások sőt nem is az 
állam költségén épül, hanem üzletemberek 
építtetik, mert a sport palota üzlet. Az első egy 
év alatt másfélmillió márkát jövedelmezett. Eít 
a jövedelmét szeretnék megszerezni maguknak 
a második sportpalota építői, akik áprilisban 
már meg is nyitják. Pesten pedig még akkor 
is unkétezni fognak.

BÉRŰN FVTBALLSPORTJÁNAK SÚLYOS 
VERESÉGE PÁRISBAN

Párta—Berlin 0:1 (3:1). Párisból jelentik: Va
sárnap tartották meg a két évvel ezelőtt rend
szeresített Pária— Berlin válogatott futballmér
kőzést amely tulajdonképpen a két ország 
reprezentatlvjeinek találkozását helyettesítette. 
A berliniek váratlan gyenge játéka nagy örömet 
szerzett a huszönötezerfőnyi közönségnek, amely 
extázisbán ünnepelhette fiainak 6:1 (9:1) arányú 
megsemmisítő győzelmét.
BÉCSBEN MÉG TART A FUTBALL-NAGYÜZEM

BécsbőL. jelenük': A vasárnapi mérkőzések 
eredményei a kővetkezők: 1. Ligabajnokság: 
Austria—WAC 3:1 (0:1), Rapid—WSC 6:1 (2:1). 
Aranyserlegmérkőzések: Nichotson—Florldsdorf 
2:1. Slowan—Hakoah 2:0. Bécsi serleg: Heeres- 
sport—Bewegung 1:0. Gersdorf—Vorwárts 2:1. 
Barátságos: Wacker—Simmerlng 4:3. A bécsi 
futball-nagyüzem ugyancsak tart...
A BÉCSI ADMIRA KIKAPOTT A SLAVTÁTÓL

Prágából jelentik: A Slavia 4:2 (1:1) arány
ban legyőzte a bécsi ligabajnokság előkelő 
második helyezettjét, az Admirát. A Sparta 6:4 
arányban verte a Victorla Ziskovot.

VASÁRNAPI 
SPORTHÍREK

A diákok maguk ruházzák fel 
futballistáikat

LobdaruKósportunk sivár viszonyai között 
még egyetlen vigasztaló jelenség is akad: az 
egyesületek hosszú esztendők után visszakapták 
a diáksportolókat és Így az utánpótlás bizositva 
van.

A diákfutballlsták még az őszi futballévad fo
lyamán bevonultak a részükre kijelölt egyesü- 
letekbo. amelyek arra kötelezték magukat, bőgj’ 
a dtdkjátékosok régiére ingyenes pályát, /elsze
relést, trénert, topábbá fürdőszobával ellátott 
meleg öltözőt bocsátanak rendelkezésére.

A KISOK vezető köreiben most egy egészsé-

ÍLOaCÉDUlflT
kfváltok, tv»^bo«rtwhbitok, vernek.

lagmagasabb kölcsönt
folyósítok. GALLÉRT, Tere ■•kUrnl t/b

Legjobb, logoloobbb «

PERL 
félfehér unMr 
ssniier
Ehhez a tervhez csak annyit füzünk hozzá, 

hogy talán még dédunokáink is a régi rendszer 
alapján fognak futballozni.

Az eredmények a kővetkezők:
Légsuly: Károlyi 16 perces küzdelem után 

tussolta Buembergcrt
Pehelysúly: Tóth Heinét a 17. percben fek

tette kétvállra.
Könnyüsuly: Grazi (osztrák) pontozással 

győzött Bognár ellen.
Kisközépsuly: Grylka (osztrák) pontozással 

győzött Prókával szemben.
Nagyközépsuly: Maróthi pontozásos győzel

met aratott Stiedl ellen.
Klsnehézsuly: Pethő pontozással győzött Op- 

polzer elein.
Nehézsúly: Schöll (osztrák) pontgyőzelraet 

aratott Adorjánnal szemben.

ges és igen tetszetős ötlet merült fel a felszere
lés problémáját illetően. Arról van sró, hogy 
a tavaszi évadban a profeserionalista futball
mérkőzésekre a rendező egyesületek 50 filléres 
diákjegyeket bocsátanak ki. A fenti dij lefize
tése ellenében a diákság a fatballkapuk mögött 
kap megfelelő nézőhelyet. Az ily módon befolyt 
összegek azonban csak átmenetileg gyarapítják 
a meccsbcvételt, mert azt teljes egészében be
szolgáltatja a pályaigazgatóság a KISOKmak, 
amely

ebből as összegből szereli fel sportruházat
tal ■ pályákra beosztott diákságot.

X A BSzKÁRT az első az amatőröknél. Ar 
elsőosztályu amatőrmérkőzések vasárnapi utol- 
só fordulója izgalmas küzdelmeket és érdekes 
eredményeket hozott. Az FTC—MTK-derbyt a 
zöld fehérek megérdemelten nyerték meg, mig a 
Postás—BSE találkozón a fővárosiak vereséget 
szenvedtek. A BSzKRT legyőzte a BEAC csapa
tát s igy ő fordul elsőnek a tavaszi szezonban 
A részletes eredmények a következők: FTC-^ 
MTK 2:1 (1:1), Postás—BSE 1:0 (0.0), BSzKRT 
—BEAC 9.0 (0.0), MÁV—Fér. Vasutas 9:2 (M).

X A Budai 11 legyőzte a Hungáriát! Még p?- 
dig a 2:2 arányban végződött félidő' után 
6:9-ra! A vert csapatból csak a válogatottak: 
— Újvári, Kocsis, Ticska, Hirzer és Kalmár — 
továbbá Baróthy és Wéber hiányzott. A gólok 
közül Polgár hármat, Tárnok kettőt és Moha
ros egyet lőtt. A Hungária góljait Skvarek ét 
Cseh szerezték meg.

SzaionnapnituraK.
rok, vitrinek, bintaezékek eryes bútordarabok minden eWo- 
^adható Garaw-ulea 03

LÓSPORT
Budapesti ugetőversenyek
A kemény féli Idő ellenére meglepően nagy 

közönség nézte végig a vasárnapi versenyeket. 
A nap sportja meg Is érdemelte a fokozott ér
deklődést, meri egymást követték a szebbnél 
szebb küzdelmek. Nagyszerű harc folyt le az 
első futamban és a nap főszámában, s ádáz 
finist vívtak Szerető és Fuss, majd Esély és 
Tűnrférlriny. A nemzetközi lovak versenyében 
a vezető Erika és Dárius a befutóra forduló
ban visszaakadtak, amiért mind a ketten kica- 
lek a küzdelemből. A részletes eredmény a 
kővetkező:

I. FUTAMi 1. Kovacsevlca M. EDenkeső (3) 
Felser, 2. Marokkó (3) KaRinka, 3. Sólyom (6) 
Mnszár I. Ind.: Najád, Udlne, Feri 0-, Dl, Bú
felejtő, Fényei. Munkára. Tol.: 10:4á. 24. 22. 
23, olasz: 124. — II. FUTAM: 1. Friedmann E- 
Fuss (4) Jónás, 2. Szerető (2) Felser. Ind.: Je
les O., Expreas, EposII., Enyém II. Tót.: |0^L 
26, 25, olasz: 40. — ÜL FUTAMi 1. Broadway 
istálló Sámson (2) Felser, 2. Éber B. (4) Kql* 
Unka. Tnd.: Daritis, Erika, Dárda (fogadás .nél
kül). Tol: 10: 88, olasz: 36. — IV. FUTAM: 
t. Baranyai I. Esély (IS). Kováé* L. 2. Tűn- 
dérlúny (Ö) Hass 3. Suhancz B. (16) ^iewivr. 
Ind.: Balaton, Vlnkó, Zorica, Generális, Haj
nalka. Eszter II., Katinka- Tót.: 10:24, 17, 20. 
28, olasz: 113. — V. FUTAM: 1. Kossuth L. 
TJbao (12) KaRinka, 2. Babona (6) Wlesnar. 
3 Alicw (2«) Kovács II. Ind.: Hidalgő, Töp- 
rongyos, Nincs tovább. Elité, Karika, Norma* 
Óliestcr. Tót.: 10:145, 28, 23, 21, ol*sz: 53.

A szefkes/léaérl és khulásárl felél!
Dr. ELEK HUGÓ
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