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MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEL 

AZ ELŐFIZETÉS ARA:
Egy évre 5 pengő « Félévre 250 pengő 
Maouarors-’ágon 10 fillér, Ausztriában 25 
Grcsolien, Franciaországban 1 frank, Ju^o 
s’iáviában 2’50 dinár, Németországban~15 
PL Olaszországban 1 líra, Romániában 5 lel
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O" ELEK HUGÓ •• MANN HUGÓ

MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEL 
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

Budapest, VII. kér., Erzsébet-körut 4. szára 
Vasárnap d. u. 4-től ..ezdve:

VI. kor., Aíadi-utca 8. az (Glóbus nyomőaj 
Telefon: József 308—9Ö.

VasárnaD (d. u. 4-től): Aut 245-81, 100-431

Elfogták a rablógyilkos 
sánta szabómestert

Vasárnap eiszaha Nagykanizsán vidám borozgatás közben felismerte egy rendőr 
szabd Kálmánt, aki bestiális kegyellensdggei megölte a lengyeltóti trallkesnot 

Az elvesztett vóres zsebkendő árulta el a gyilkost
Nagykanizsa, dec. 20.

(A Hétfői Napló tudósító jónak telefon
jelentése.) Alig 48 órára, hogy Lengyeltóti 
községben felfedezték azt a borzalmas 
rablógyilkosságot, amelynek egy 75 eszten
dős, öreg szerencsétlen trafikosnő esett ál
dozatul és vasárnap hajnalra már az óriási 
eréllyel és nagy apparátussal megindult 
csendőri és rendőri nyomozás alapján a 
tettest sikerült is elfogni.

Pénteken hajnalban a lengyeltóti Irafi- 
kosnő: özv. Simák Mártonná cselédje, mi
kor rendes szokás szerint az üzlethelyiségbe 
lépett, legnagyobb megdöbbenésére, a bolt 
padlóján, óriási vértócsa közepén,

szétroncsolt fejjel találta a tulajdonos
nőt.

az üzlet fel volt forgatva, a fiókok tartalma 
kidobálva feküdt a földön, a pénztárban 
egy fillér sem volt.

Véres zsebkendő
Megindult a cscndöri nyomozás két véres 

zsebkendőt találtak. A zsebkendőket a

A menekülő gyilkos távirata
Este 8 órakor Szabó Kálmánná kisírt 

szenükkel, lélekszakadva érkezett meg a 
vasútállomásról házukhoz és

jajveszékelve kereste a gyerekeit.
Szabóné egy táviratot mutatott fel előtte 
a következő szöveggel:

— Férje meghalt, azonnal utazzon haza 
és gondoskodjék a gyermekekről.

A táviratot pénteken reggel Kaposvárot adták 
fel. A csendőr előtt azonnal nyilvánvaló volt, 
hogy a távirat feladója nem lehetett más, 
mint maga Szabó Kálmán, aki

menekülés közben, gyermekeire gondolva, 
igy késztette feleségét az azonnali haza
térésre.

A csendőri jelentés alapján a kaposvári 
rendőrkapitányság vezetője

hnjtórazzlát rendelt el,
hiába kutatták ál azonban az összes kocsmá
kat és kávéházakat, valamint a pályaudvar 
környékét, a gyilkos sánta szabómestert nem 
találták.

Szabó Kálmán ugyanis, — mint később 
kiderült — Kaposvárról Csurgóm ment, on
nan pedig egy bérautóval Nagykanizsára. A 
szabómester nővére ugyanis egy kiskanizsu 
tanító felesége, hozzá igyekezett, nála akart

Dulakodás életre-halálra a gyilkos 
és áldozata között

\ főtörzsőrmester elindult Szabó Kál
mánnál a rendőrség felé. A szabómester, 
amint a kapitányság kapujához érlek.

bevallotta, ho«y ő követte cl a lengyel
tót* ’jo.'^nlnias gyilkosságot.

Ekkor éjszaka három óra volt. Az ügyeletes 

csendőrök megmutatták a község össze- 
sereglctt lakosainak és a bámész tömegből 
valgki úgy vélte, hogy

a véres zsebkendő a helybeli Szabó 
Kálmán szabómester tulajdona.

Azonnal csendőr ment Szabó lakására, 
hogy előállítsa — legnagyobb megdöbbe
nésre azonban, a házat zárva találta. A 
szomszédok mondták el, hogy Szabó né 
néhány nap óta Budapesten tartózkodik 
rokonainál, a szabómester pedig, aki két 
gyerekével együtt odahaza maradt,

reggel tűnt el hazulról.
A lengyeltóti csendörség gyanúját közölte 

egyrészt a kaposvári, másrészt pedig a 
nagykanizsai kapitánysággal és

rádiókörözés
segítségével az összes környékbeli csend- 
örörsökkel tudatták Szabó Kálmán 38 éves 
lengyeltóti szabómester pontos személyi 
adatait, amik között különös ismertetőjel- 
ként szerepel, hogy jobblábára sánta.

elbújni.
Szabó Kálmán szombaton reggel érkezett 

meg Nagykanizsára. Először egy mellékutcai 
kiskocsmába tért be. Szállást keresett, a fel
kínált szoba azonban nem felelt meg neki, 
úgy hogy végül is a
Kossuth-térl Fekete sas-vendéglőbe tért be.
Itt iddogálni kezdett, több fröccsöt fogyasz
tott el és meghúzódott a meleg kályha mellett 
egy sarokban. Később a vendégek némelyiké
vel ramslizni kezdett, egészen a záróráig.

Közben azonban a nagykanizsai rendőrség 
vezetője, dr. Solymossy László rendőrfőn.!- 
esős is megkapta Szabó Kálmán személy
leírását és közölte azt nz őrszemélyzet vala
mennyi tagjával.

így történt azután, hogy amikor éjszaka 
két órakor

Hegedűs József rendőrtörzsőrmester szo
kott kőrútján betért a vendéglőbe, 

hogy a vendégeket a zárórára figyelmeztesse, 
azonnal észrevette n riadtan meghúzódó sánta 
vendéget és igazolásra szólította fel.

_ Szabó Kálmán vagyok . . . Budapestről 
jöttem... Irataimat azonban kézitáskámmal 
együtt n vonaton ellopták ... — válaszolta 
ijedten az ismeretlen férfi.

vezető, dr. Máltán János rendőrfogalmazó 
azonnal megkezdte kihallgatását.

A vézna, egész testében reszkető szabó
mester elmondotta, hogy

előre készült ■ gyilkosságra, 
amelyet nagy nyomora miatt határozott el.

Magához vette a baltát, amelynek előbb ki
csavarta a nyelét és azt zsebébe téve, át
ment a trafikba, ahol cigarettát kért.

A trafikosnő felállt, hogy a vevőt kiszol
gálja, eközben azonban leesett a szemüvege 
és lehajolt érte, hogy fölvegye. Ebben a 
pillanatban

Szabó Kálmán kirántotta zsebéből a 
baltát és teljes erővel fejbesujtotta az 

öregasszonyt, 
aki hang nélkül összeesett. Szabó Kálmán 
ekkor vallomása szerint he akarta hurco’ni 
a trafikosnét a másik szobába, de ez magá
hoz tért,

belekapaszkodott a lábába és lerántotta 
a földre.

Nagynehezen feltápászkodott és ekkor addig 
ütötte az asszonyt, amig kétségtelenül meg
állapította, hogy az — meghalt. Ekkor az 
ajtóhoz ugrott, azt bezárta és kifosztotta a 
fiókokat. Az ott talált 115 pengőt zsebre- 
tette. Izgatottságában

a tízezer pengőről szóló takarékkönyvet, 
amely szintén ott volt a fiúkban, nem 

vette észre.

Franciaország
békés szellemtől van áthatva

— mondotta vasárnap Laval miniszlerelntik — 
de csak átmeneti 

kedvezést ad Németországnak
Pária, december 20.

Laval miniszterelnök La Chapclle la fícinc 
községben, politikai banketten felszólalva ki
fejtette, hogy nzok a könnyítések, amelyeket a 
jóvátételi fizetések tekintetében Németország 
számára biztosítanak,

csupán átmenetiek lehelnek
és kizárólag arra az időre szólhatnak, amíg a 
mostani gazdasági válság tart.

Franciaország ragaszkodik ahhoz, hogy a 
jóvátételi ndósságnak feltételhez nem kötött 
részéről a Young-tervezet keretében rendelkez
zenek és

éa nem járul hozzá ahhoz, hogy a jóvá
tételeket feláldozzák a magántartozások 

kedvéért.
Egyébként nz Egyesült Államok magatartása 
nrrn mutat, hogy ma még korai beszélni a jóvá- 
tételek és a háborús adósságok teljes eltörlé
séről.

A továbbiakban alaptalannak mondotta azt a 
vádat, hogy Franciaország nehézségeket akar 
gördíteni a leszerelési értekezlet elé, sőt nzl 
kívánja, hogy napolják cl az értekezletet. Han
goztatta. hogy

Franciaország békés szellemtől van áthatva 
és nem törekszik semmiféle hegemóniára. A 
katonai hitelek kizárólag védelmi célokat szol

ehhez nem nyúlt, éppen úgy, mint az öreg
asszony szegényes ékszereihez sem.

A gyilkosság után hazament, lemosta a 
baltáról a vért, 98 pengőt a szalmazsákba 
rejlett, — ezt a házkutatás során meg is 
találták a csendőrök, — majd Kaposvárra 
utazott, ahol a sürgönyt feleségének feladta. 
Az volt ugyanis a szándéka, hogy

végez magúval és a vonat elé veti magát. 
Mikor azonban kiment a pályaudvarra, nem 
volt elég bátorsága ahhoz, hogy az öngyil
kosságot végrehajtsa.

A nagykanizsai rendőrkapitányságról va
sárnap értesítették a lengyeltóti a csem’őr- 
őrsöt a szerencsés fogásról, úgy, hogy dél
ben 12 órakor csendőrjárőr jelent meg a 
nagykanizsai rendőrségen és

megvasalva magukkal vitték vissza a 
községbe Szabó Kálmánt,

ahol eljátszatták vele a borzalmas gyilkos
ság lefolyását.

HcgedAs rendőrfőtörzsőrmester egyik leg
kitűnőbb tagja a nagykanizsai őrsze

mélyzetnek, aki már számos sikeres nyo
mozásért kapott dicséretet.

gálnak. Jogosulatlan nz a vád, hogy Francia
ország militarista,

a múlt azonban óvatosságot parancsol.
Az ország nem járulhat hozzá olyan rögtönzé
sekhez, amelyek nem garantálnak, hanem ellen
kezőleg, veszélyeztetnék a biztonságot. A fran
cia delegátusok a leszerelési értekezleten ké
szek megvitatni minden olyan javaslatot, — és 
szükség esetén maguk is indítványokat terjesz
tenek elő ilyen szellemben -amely csakugyan 
gyors és tényleges módon biztosítja a kölcsönös 
támogatást.

Palnlevé hosszabb beszédet mondott Lnne- 
viliében egy politikai gyűlésen az időszerű kül
politikai kérdésekről. Utalt arra, hogy

a békeszerződésben bizonyos feltételekhez 
kötlilték a fegyverkezés általános csökken- 

lését.
A háború óta lefolyt időben Franeiaojszág 
résztvett minden olyan kísérleti cn. amely a né
pek közeledésének előmozdítására irányult. 
Nem rajta múlott, hogy a genfi jegyzőkönyv 
papiroson maradt.

A leszerelés azonban öt macában nem biz
tosítja a békét

ez csak ükkor következik be. ha teljesülnek 
egyéb fontos feltételek és ha biztosítják a lelki 
leszerelést is.
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HVPPOLIT Azt üzeni Károlyi Gyula gróf miniszterel
nöknek, hogy JftjjSn olyan Átfogó program
mal, amely kivezeti a nemzetet a aulyoa 
válságból.

Utána

a lakál a legnagyobb sikerű magyar film.
Matói: PALACE 4, 6, 8, 10 órakor.

Mussolini jegyzéke Franciaországhoz 
a jóvátételekről

Párizs, dec, 20.
A Matin római távirata szerint az olasz 

kormány válaszul n frnneia kormánynak a 
bázeli tanácskozásokat megelőző közlésére

Jegyzékei nyújtott út a római francia
ügyvivőnek

a jóvátételek és háborús adósságok kérdésé
ben A jegyzékben Mussolini a következőket

| közli:
— Igen üdvösnek tartaná, ha a francia éJ 

a: olasz kormány megegyeznék a gazdasági 
válság leküzdésének kérdésében. Az olasz 
szakértők készen állnak arra, hogy francia 
kollégáikkal együttesen megvitassák ezeket 
a problémákat. Helyesli azt a gondolatot, 

kormányközi értekezletet hívjanak

vasarnan eiszaüa Budátokon három 
varos támadás történi

A lettesen elmenekültek
.usárnap éjszaka három vakmerő, véres td 

mndás történt Budafokon. A rendőrség nagy 
eréllyel Indította meg a nyomozást, hogy a tet
teseket kézrekerltse.

Az első támadás Áldozata Schmidt Ferenc 67 
éves háztulajdonos volt, akit Saskőr-tér 16. sz. 
háza előtt megtámadlak és

olynn súlyosan megvertek, hogy koponya
alapi tőréMcl szÁllították ■ kórházba.

A támadók ketten voltuk és a véres támadás 
után elmenekültek

Nem sokkal később egy utcában Dehmel Já
nos 39 éves iparost támadták meg ismeretlen 
tettesek, akik közül az egyik 

szemébe szúrt, 
majd ugyancsak elmenekültek.

Lombért István 37 éves nyomdai gépmestert 
pedig a Szent htván-tíren

boxerrel támadták meg és leütötték a tá
madók, 

majd futásnak eredtek és elmenekültek az éj
szaka sötétjében.

Csak akkor jöhet kibontakozás, 
ha az ország összefog *

— mondotta Pallavicini őrgróf vasárnap 
dombóvári beszámolóján

é.4 Hétfői Napló tudósítóidtól.) Pallavicini 
György őrgróf vasárnap tartotta Dombóvá
ron beszámolóját, amelyen megjelent Sigray 
Antal gróf, Kállay Tibor és Rassay Károly 
is. Délelőtt tél H órakor hatalmas tömeg 
gyülekezett a bombovári Szent László-téren 
a Korona-szálló előtt, amelynek erkélyéről 
tartotta meg beszédét Pa'Imádni György őr
gróf. •

Azzal kezdte beszédét, hogy ma 
mindenkinek össze kell fogul 

u nemzet érdekében, Ix*hct, hogy a politika 
minden kérdésében nincsenek egy vélemé
nyen, de mégis ugy érzi, hogy kibontakozás 
csak akkor lehet, ha az 
fog.

Elsősorban
az alkotmányos élei 

állítására van
Nehéz az ellenzék helyzete,

feltétlen helyre
szükség.

mert kisebb
számbelileg

most vásároljon

uiiágeoonv- 
áruházban

Budapest Vili., Népszinház-u. 28
inort az olosó

Karácsonyi
Uásár
megkezdődött

Hihetetlen olcsó áron 
kerü nek eladásra:

Valódi Zsolnay porcellánkészletek. 
Finom csiszolt iiveff garnitúrák. 
Tiszta aluminiujn főzőedények. 
Valódi alpacca evőeszközök. 
Kék és piros zománc főzőedények. 
Szenthdpek.
BaSih és kirácsonyladiszek.
Eze\?n kivül minden létező háztar

tási elkWt és játék áruk.

Nagy ajftndékvás-r!
V/rftffcf »»V4-»v4tt«4

nonfavart • rfcdtaMtafc.

Rassay Károly 
szólalt fel, aki kijelentette, hogy Ő

• legitimizmust csak keretnek tekinti, 
amelyet annakidején, ha rákerül a sor, n 
magyar nemzet akarata fog tartalommal 
megtölteni. Ezután éles szavakkal bírálta a 
kormány gazdasági politikáját és hangoz
tatta, hogy szervezeti reformmal és a feles
leges intézmények megszüntetésével sokat 
lehetne segíteni az állam pénzügyi hely
zetén. , . . ...

Majd Bethlen tízéves kormányzatát bírálta 
élesen Rassay. Beszédét azzal fejezte be, hogy 
nekik személyi ambícióik nincsenek, de: nem 
hajlandók belépni a csodavárók szektájába,

Régi jóhirnevü

Stern cipőház
Vili. Karp.en.teln uoca 1B.

olcsó karácsonyi 
vásárát megkezdte

hanem
a nemzet! egység kialakításának eszmé

jéért akarnak dolgozni.
s ezért jöttek el Ide Dombóvárra is.

Rassay Károly beszéde után több felszóla
lás hangzott el, majd a képviselők visszautal
tak a fővárosba.

Szörnyű gyermekgyilkosság 
a Bors-utcában 

Konyhakéssel átvágta ujszUlött gyermeke torkát 
a 16 éves leányanya, hogy megszabaduljon 

a szégyentől
Kegyetlen gyermekgyilkossá got fedeztek 

fel vasárnap este a Bors-utca 22. számú ház 
egyik harmadik emeleti lakásában. A lakás, 
tulajdonosa arra lett figyelmes, hogy a cse
lédszobából különös szag áramlik. Benyitott 
a szobába, ahol

16 esztendős erdélyi származású cse
lédje betegen feküdt az ágyon. 

Kutatni kezdett a szobában s az ágy 
egy kis papircsomagban 

véres csecsemőholttestre bukkant. 
Azonnal értesítette a főkapitányságot, ahon
nan bizottság ment ki a helyszínre. Megái-

sem felel meg az ellenzék aránya a nemzet 
akaratának.

Követeli a titkos választójogot 
és hangsúlyozza, hogy személyes ambíciók 
nem vezetik őket, ők csupán azon munkál
kodnak, hogy a rombadöntölt nemzetet 
talpraállítsák.

Pa'lavicini beszámoló beszéde után köz
ebéd következett, amelyen mintegy négy
százan vettek részt. Az első beszédet

Kállay Tibor
mondotta, aki különösen gazdasági kérdé
sekkel foglalkozott s hangsúlyozta, hogy 

a kormánynak nem lehet más köteles
sége, mint blztoalha a nyolc és félmil- 

ilós magyar nemzet megélhetését, 
hogy a nemzet minden fia egymás mellett 
és ne egymás ellen küzdjön.

Sigray Antal gróf
következett ezután, aki azt hangsúlyozta, 
hogy meg kell találni az eszközöket arra, 
hogy mezőgazdasági terményeinket az ipari 
államokban elhelyezhessük és viszont azok
nak ipari termékei nálunk találjanak 
piacra.

Elő kell mozdítani — mondotta — a 
szomszédainkkal való jó viszonyt.

Potom pénzért 
csak salaites árut kapni i 
Legolctább és legmegbízhatóbb az első Atf, 
Zongorát a avárosná' vásároljon!

Hosszú 
rfaicthitel 
li hír 
nttkül

BSrtul 
Csere 
KSlciSnrSi 
Jav'tát

alatt

Egy névtelen adakozó 
100 pengőt tett le a fő
kapitányságon Sirnkó 
rendőr családjának

Vasárnap este egy elegánsan öltözött ur a 
főkapitányság Zrínyi-utcai kapujában posztoló 
rendőrtől orról érdeklődött, hol fogadnák cl 
most adományát, amelyet a kötelességének tel
jesítése közben áldozatul esett Sirnkó Józset 
rendőrfötörzsőrnicster családjának szánt. A 
kapuposzt útbaigazítása alapján pár perc 
múlva már

a központi ügyelet ajtajún kopogtatott 
az elc"úns ur és ezt mondotta, amikor belépett:

— Bocsánatot kérek, hogy hivatalos munká
juk közben zavarom az urakat, de nekem csak 
most Jut időm arra, hogy a magam swróny 
adományával a szerencsétlenül járt Sirnkó 
rendőr hátramaradottjainak egy könnycseppjét 
én is letöröljem.

Ezzel benyúlt zsebébe,
letett 1C0 pengőt s már el is bocauzott.

A rendőrtisztek átvették az adományt, megkér
dezték az ismeretlen ncmesszhú adakozó nevét, 
aki azonban nem veit hajlnndó inkognitóját 
felfedni s eltávozott a főkapitányságról, anél
kül, hogy megmondotta volna nevét.

Magya or«ukg legnagyobb!) zongoragyérn a

MUSIC A
Vti., Eraoiba'-'iBrut 43. »z. (Royal) 
Telefon : Jowef 450-63 éa Jóxsef 829-B1

lapították, hogy a fiatal 10 esztendős cseléd
leánynak

fiúgyermeke született és a leányanya, 
hogy szégyenétől megszabaduljon, újszü
lött csecsemőjének nyakát konyhakéssel 

átvágta.
A csecsemőholttestet azután szobájában el
rejtette. A fiatal gyermekgyilkos anyát sú
lyos betegen a rabkórházba szállították s 
amint jobban lesz,

le fogják tartóztatni.
A csecsemöholttestet a törvényszéki orvos
tani intézetbe szántották.

járt urinsszonyt beszállították a RőAru^lfórhdí- 
ba, ahol bosszú ideig állott kezelés nlat” Ugyan
ekkor természetesen megindult a rendőri eljá
rás is a házmesterné: özvegy Szalag Józsefné 
ellen gondallanságbél okozott súlyos testi sértés 
elmert és az Ügyészség ilyen címen vádiratot is 
adott ki ellene.

A házmesterné a megtartott főtórgyaláson 
azzal védekezett, hegy a reggeli órákban még 
enyhe volt az idő, de tiz óra felé hirtelen fagy 
támadt, ö

nyomban kisictett, hegy a járdát rendbe
li ÓZZA,

abban a pillanatban, amikor kiért az utcára, 
mdr megtörtént a szerencsétlenség.

A bíróság több tanút hallgatott ki. akik valn- 
vallottak és bizonyitottí.k, hogy a nedves ast' 
falt úgyszólván pillanatok alatt fagyott be • ■ 
igy hát Szalaynét valóban nem terheli gondat- 
mennyien a vádlott házmesterné Igaza —”A,‘ 
lanság.

Az ügyész a tanúvallomások alapján 
elejtette a vádat,

mire a biróság megszüntette a további 
özvegy Szalag Józscfnével szemben.

melleit

erre

eljártat

Ha a nedves asztalt beiagy, a ház- 
tnes’erné nem felelős a ba'eseférí

A napokban az Üllőbul egyik háza előtt nem 
soTt felhintve a járda és a síkos úttesten egy

Tűrök Júnosnc nevű uriasszony elcsúszott 
és n lábát törte.

A gyorsan előhívott mentők a szerencsétlenül

neklám
V 4 BO tóBnbakocel, babaA"? 

Alitól vyermekkocM 
Ansro' gyermekAgy 
Angol va«Agy ........
Kodronyátfy b*tét 
Sodronyoa tábori Agy 
Szőnyegei táborl-Aty

Kapható : „ZENIT’fM vhr , rózbntor- éa ryermekkocsi- 
rnktArtban, DI CHWAI.D BÉLA v. a. Krrtóaz-u. 46. 
(Ktrály-utrinAl) Vidékre tál

Magyar Leszámítoló 
és Pénzváltó Bank R.-T
Budapest, V., Dorottya-utca 6.

SOLQOTORjAlfl KfiSZÉNSANVB
■eszuLKVTARsasee

BUDAPEST, V., ARANY JÁNOS-UTCA 25. S ÁM 
ALAPITTATO IT 1883. SÜRGÖNYCIM SALG SZftN

N5i ernyők, jóminőitéírn, tartón R«»C 
klutlbúl, ... .... 1 db, l* Uhu, v

N3I ernyők, tóf’X’.ÜS 
lold nyíllal, 12-róRzea P ÍO.tíü, 
ló-részen ........................ 1 db. P

NAI firnvK'z tnOoelyembél, díva- ■’t.1 nyö'rtj tos bordűrrel.
12-réssea........................1 db. P lfc.80, Sfc

Ferii ernyők, ISŐSSWSS 
nyéllel 1 db. P ll.JO, B.93 <J.»U, ö
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. Gyujtogafni akarlak 
a pesterzsébeti kátranygyárban 

n randSrsfii enwassn nyomsz a Cü nőin és a kairánu- 
j yyap syuitogatoi után - Statariaiss eljárás alá esm 

a aoncseleiimény
Szombaton délelőtt az újpesti Chinoin 

gyár klórraktárában gyujtogatási kísérlet 
történt, amelyet a nyomozás eddigi eredmé
nyei szerint, alighanem kommunisták kísé
reltek meg és ezzel egyidöben

egy másik gyujtogatási kísérlet ügyében 
folytat nyomozást a pesterzsébeti kapi

tányság.
Pesterzsébeten a Horthy Miklós-ut 63. szám 
alatt van a Posnansky és Str elit:-féle kát 
ránvgyár. A gyártelepen este hat óráig folyt 
rendszerint a munka és az éjszakai órákban 
szünetel az üzem. A gyártelepen az éjszakai 
órákban egy éjjeli őr tartózkodik, aki, ami
kor szokásos körútját végezte,

észrevette, hogy a Tinódi-utcal részen 
a deszkakerítés lángokban áll.

A tűz akkor még kezdetleges stádiumban 
'olt és igy nem értesítette a pesterzsébeti 
tűzoltóságot, hanem a gyárban ügyeletes 
szolgálatot teljesítő tűzoltókat verte fel ál
mukból és azokkal együtt

rövidesen sikerült is eloltani az égő 
kerítést.

Oltás közben észrevették, hogy a kerítés 
mintegy két méter hosszúságban benzinnel 
van leöntve és a kerítés mellett több

benzinnel átitatott rongydarabot talál
tak, amiből kétségtelenül meg lehetett

4 diáümenza megszüntetéséről 
és az állásfialmozásról tanácskozik 

Hétfőn a Mefüosz
4 Baross Gábor fiörben gyűlést tartanait az ifjúság képviselő.

Az álláshalmozás elleni diákmozgalommal 
Kapcsolatban újabb események készülnek 
A MEFHOSz. enöki tanácsa

hétfőn délután 4 órakor rendkívüli ülést 
tart

az egyesület Ihiday-iitcai székházában.
A rendkívüli ülésen a legutóbbi napok 

eseményeit teszik szóvá és megbeszélik az 
álláshalmozás elleni akció további lépéseit. 
De nemcsak az álláshalmozás ügyével fog
lalkozik a rendkívüli ülés, hanem tárgyalni 
fognak arról a hírről is, amely szerint

állítólag szó van arról, hogy illetékes 
helyen meg akarják szüntetni a

Gyilkos golyózápor az éjszakai 
kávéházban

Garázda potya vendégek agyonlőttek 
Frankfurtban két embert

Mainafrankfurt, december 20.
Vasárnap hajnalban félhat felé három 

fiatalember lépett be egv vilbererstrassei éj
jeli kávéházba és három pohár sört ren
delt. Körülbelül tizperccel később kettő 
ködülük

fizetés nélkül eltávozott.
Amikor valamivel később a harmadik is 
fizetés nélkül cl akarta hagyni a helyiséget, 
a pincér felelősségre vonta. Közben vissza
jött a fiatalember egyik társa, hogv segít
ségére legyen cimborájának. Amikor a 
pincér felszólította, hogy hagyja el a helyi

Zavaros Aladár családjának 
30.0 pengős kegydiját jóváhagyta 

a belügyminiszter
Székesfehérvár, december 20.

í/t Hellói Napló tudósítójának tele/onjelen- 
tése.) A belügyminisztérium vasárnap küldte le 
Székesfehérvár városéhoz azt n határozatát, 
amely a fegyelmi utón elbocsátott volt székes
fehérvári polgármester feleségének,

Zavaros Aladdrnénak és leányainak kegy
dija ügyében dönt.

állapítani, hogy nem véletlen okozta a 
tüzet, hanem gyújtogatás történt.

Az esetről jelentést tettek a pesterzsébeti 
kapitányságnak, ahonnan rendőri bizottság 
szállt ki a gyártelepre és megkezdte a hely
színi vizsgálatot. A rendőri bizottság meg
állapította, hogy tényleg gyújtogatás történt. 
Ismeretlen tettesek

benzines rongyot helyeztek el a kerí
tésre, majd nagyobb darabon, két méter 
hosszúságban leöntötték benzinnel a 
deszkát és miután azt fölgyujtották, el

menekültek.
A rendőrség kihallgatta a gyár igazgatóit 
arra vonatkozólag, hogy nincs-e valami 
gyanújuk arra nézve, hogy* kik követhették 
el a gyújtogatást? Az elbocsátott alkalma 
zottak felöl is érdeklődtek, de a gyár tulaj
donosai kijelentették, hogy tudomásuk sze
rint nem voltak haragosaik és senkit az el 
bocsátott alkalmazottak közül nem gyanusi 
tanak.

A rendőrség vasárnap egész délelőtt ki
hallgatásokat folytatott ebben az ügyben, de 
a kihallgatások nem vezettek eredményre. 
A rendőrség

nagy eréllyel folytatja a nyomozást
a gyújtogatok kézkeritésére, akiknek a tette 
statáriális eljárás alá esik.

MEFHOSz. vezetése alatt álló diák
menzát, 

ahol most ezer diák kap naponta ebédet és 
vacsorát.

Az áliáshalmozás elleni akcióba most már 
belekapcsolódik a menza megszüntetésérő' 
elterjedt hírek tárgyalása. is. Ugyancsak hét
főn

este 7 órakor a Baross Gábor-körben 
ülést tartanak az ifjúság képviselői.

Az ülésre meghívták az orvos-, tanító-, 
tanár- és mérnökérdekeltségek képviselőit is, 
akikkel az áliáshalmozás elleni akció ügyé
ben a további lépéseket akarják megtenni.

séget,
revolvert húzott elő zsebéből és eszeve

szetten lövöldözni kezdett.
Az egyik golyó eltalálta Wollenhaupt frank
furti kereskedőt, aki azonnal holtan eseti 
össze. A’rup pincér tüdőlövést szenvedett és 
röviddel kórházba való szállítása után 
szintén

belehalt sebesülésébe.
Egy másik vendég súlyosan megsebesült. A 
lövöldözésokozta pánikban a tetteseknek 
sikerült elmenekülni.

Berlin, december 20.
A nutscheidi (adenaui járás) crdcszlakha 

szombaton késő este
egy fekeleálarcos betörő hatolt be, 

amikor a házban csupán az erdész 13 éves 
lánya és 11 éves fia tartózkodott. A betörő 
azzal ijesztette meg a gyermekeket, hogy a 
„fekete ördögnek" mondta magát és 

követelte, hogy adják ki apjuk pénzét.
A megrémült leány hajlandó volt teljesíteni 
az „ördög" kívánságát és (elsietett az eme
letre, ahol az erdész tartotta a pénzét. A be

Emlékezetes, hogy a volt polgármester elbocsá
tása utón a várps közgyűlése Zavaros Aladár- 
né nak havi 180 pengő keaydljat, leányainak 
pedig havi 120 pengő neveltetési költséget sza
vazott meg. A városi közgyűlés határozatát 
jóváhagyás s/gett a belügyminiszter elé terjesz
tették, ugyanekkor pedig néhány képviselőtes
tületi tag a város löbbszáz lakójának aláírásá
val

Az elmúlt héten, mint Ismeretes, a rend
őrség betiltotta a munkanélküliek Petőfl-téron 
tervezett gyűlését és niindnzoknl, akik <• tila
lom ellenére fölvonultak. előállították. A szo
ciáldemokrata párt december 22-én, kedden 
délelőtt 10 óróra

újabb munkanélküM gyűlés megtartására 
kért engedélyt,

ugyancsak a Petőfi-térre. A beadványban arra 
hivatkoztak, hogy mindössze rövid megbeszé
lést tartanának s az egybegyűltek közül 50

Karácsony
Sokan meahntoltnn Gondolnak a holdon karácsony-

■ ■ ■

,HIS MASTER'S VOICE"
□ udapest, IV., Kossuth Lajos-utca 8.

Sokan ineghatoltnn gondolnak a boldog karácsony
estékre, amikor a házról-házra járó bellehemesek éne
két hallgathatták. Az egyszerű, primitív énekek bol
dogságot és megnyugvást hoztak, szabadulást néhány 
órára a hétköznapok szürke egyhangúságából.

A bellehemesek szerepét ma már a technika vette 
ál, oly gépeket konstruálva, amelyek Ijangvisszaadása 
a valóság teljes illúzióját kelti A legtökéletesebb zenét 
a legélethübb reprodukcióban az uj tipusu „Illa 
Master’s Volce*‘-gramofon nyújtja. Egy karácsonyfa 
alól se hiányozzék tehát n „Hls Master's 
beszéiégöp, amelynek uj típusai árban, minőségben 
hangvisszaadás tekintetében valóságos forradalmat 
lenlVnek. Zenegépeink ma már mindenki számára el
érhetők, miután azok havi részletfizetésre is beszerez
hetők minden jobb szaküzlelhen is.

i a „mosoiv országa"

I összes slágerei egy lemezen.
Énekli SZÓ 0 Ml't'OS zenekari kísérettel

Ára: P 3.30

fellebbezést nyújtott be a belügyminiszter
hez

a határozat ellen.
Kcrcsztes-Fischer Ferenc belügyminiszter 

most küldte le Székesfehérvárra határozatát,

Ifjabb Horthy Miklós bankigazgató 
nyilatkozata a gazdasági helyzetről 

és a magyar sport jövőjéről
Nagykanizsa, dec. 20.

Ifjabb Hoithy Miklós, az Angol-Magyar 
Bank igazgatója a nagykanizsai fiók meg
látogatására tegnap Nagykanizsán tartóz
kodott. A helyi fiók vezetősége vacsorát 
adott a tiszteletére. A Hétfői Napló munka
társa beszélgetést folytatott ifjabb Horthy 
Miklóssal az aktuális gazdasági kérdések
ről;

— Nem vagyok hive nyilatkozatoknak 
mondotta ifjabb Horthy Miklós — ba

jainkat nem nagyhangú szólamokkal,
csak reális cselekedetekkel és komoly 

munkával
tudjuk orvosolni. Dolgoznunk kell vállvetve 
mindannyiunknak, szorgalommal, odaadás
sal és ha kell, lemondással is, a jobb jövő 

A tizenegyéves fiú agyonlőtte 
a teheteálarcos „ördögöt" 
Amikor a „fekete ördög" pénzt követel

Betiltották a munkanélküliek újabb gyűlését

szerez családjának karácsony estéjére és 
egész esztendőre, ha egy jó rádiót vásArcl.

Orion 7016. sz. 2 lámpás hangszórós kés ülők, 
Orion 7020. sz. speciális 2 lámpás fangszórős Készülék, 
Orion 7033. sz. 3 lámpás hangszórós készülék, 
Orion 7050. sz. 5 lámpás, dinamikus hangszórós készülék, 
Orion elektromágneses ós dinamikus hangszórók. 
Hagy választékban, minden siekűzle'.ben kapho'.ó!'.

amely a fellebbezéseket elutasítva,
jóváhagyja a közgyűlési határozatot

és ezzel jogerőre emeli Zavaros Aladár család
jának 800 pengős havi segélyét.

érdekében.
Ezután mint lelkes sportférfiu a magyar 

sport jövőjéről nyilatkozott a kormányzó 
fia.

— Sajnos, a nehéz gazdasági helyzet a 
sportban is érezteti hatását. Most az a ne
héz kérdés, hogy szűkös anyagi viszonyaink 
között á jövő évf olHri|5iásÍViV k,ikl?ltflfés'»fi‘k 
a mi kiváló sportembereinket,

de remélem, hogy cl fognak hárulni az 
anyagi akadályok és sportéletünk leg
jobbjai ott lesznek a világ összes nem
zeteinek legjobbjai között és győzelmet 

is fognak aratni.
Ifjabb Horthy Miklós vasárnap reggel 

utazott vissza hivatalos útjáról a fővárosba.

törő követte a leányt, aki
átadott r.cki 300 márkát.

amiért apja előző nap tehenet adott el. A 
fiú közben magához vette apja vadászfegy
verét és amikor a betörő lesietett a lépcsőn, 

nekiszcge/.te és elsütötte. A betörő 
azonnal holtan rogyott össze.

Később kiderüli, hogy a betörő idősebb er 
dömünkás, aki kitünően volt tájékozva a 
helyi viszonyokról és tudta, hogy az- er 
dészlakban nem talál jenkit a két gyerme
ken kivül.

tagú küldöttséget alak tanak s a küldöttség 
felkeresi a miniszterelnököt. A főkapitány va
sárnap délelőtt hozott végzésével

elutasította a gyűlés megtartása iránti 
kérelmet

s a munkanélküli gyűlést nem engedélyezte. 
Értesülésünk szerint, a rendőrség a keddi 

napra
Ismét teljen pcmtnnenclát rendel e1. a 

fővárosban.

LÁSSA
ez a „HIHOTEX-FAIIITOS" éra e mur

Eisaans, KOnni/a, o;c»a omirus-szioar. Tonnát ar n arsna1
DaranonHOnf is kapható minden trafikban
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Fetiirörtlön NOVOPIN
Kihallgatták HMg háza százados 

feleseget.
aki a BBüovua-száüoiiaDan egy főhadnaggyal agyon 

megtnorgeztB magát
A Hit fői Napló elednek jelentet la azt a 

megdöbbentő tragédiát, n melynek Hatig 
Géza százados felesége és Kazacsay Gyula 
voltak at áldozatai. Mint emlékezetes, n 
Arf/epur-szállodában az elmúlt vasárnap 
éjszaka Hnág Gézóné és Kazacsay Gyula

megmérgezték magukat a elméletien 
állapotban szállították őket kórházba.

A kettős öngyilkosság ügyében megindult 
a vizsgálat, amely az első huszonnégy órá
ban azt állapította meg, hogy Ceglédről 
utaztak fel a főhadnagy és a százados fele- 
.égé és

közös elhatározással követték el az Ön
gyilkosságot.

A hátrahagyott búcsúlevelekből csuk sej
teni lehetett, hogy mi adhatott okot a kettős 
öngyilkosságra, de teljes bizonyossággal 
ne.m lehetett tisztázni a tragédiát. Az 
gyilkos tisztet és uriasszonyt, akik felvilá- 
gosifást adhattak volna teltükről,

nem tudták kihallgatni,

Kleptomániával védekezik a pesti áruházak 
selyemruhás réme

Tizenegy fenniszlabda az érettségizett tolvajnő ágyában
Elegáns, prémbundás, selyemruhás, csinos fia

tal leány állott tegnap vádlottként b budapesti 
büntető törvényszék előtt, nem kevesebb, mint 

tlzenegyrcndbcll lopás
vétségével vádoltam A fiatal leány, K titka Jo- 
zeíin mindössze huszonkétesztendős. mindezek 
ellenére mí.r jó sok Időt töltött különböző 
fegyintézetekben.

Az igen jő családból származó fiatal Irány
nak

specialitása az áruházi lopás.
Állandóan emiatt került összeütközésbe a bün
tető törvénykönyvvel. Most is egy Rákóczt-iitl 
óruház feljelentésére Indult meg ellene az el
járás, mert

lettenértók, amint az áruház sclyeinoszlá- 
lydn egy vég selymet bundája belső zse

bébe csúsztatott.
llcndcs szokás szerint, amikor az áruházi de
tektív tétlenért*, óriási botrányt csapott, felje
lentéssel fcnyegelődzölt, hogy őt, az „előkelő 
nriiiöt'' meg merik gyannsitanl, mikor azonban 
megmotoztak, •— megtalálták nála a lopott 
holmit.

Elfogalása utón lakásán házkutatást tartot
tak és ennek sorty a legkülönbözőbb, ugyan- 
«sak lopásból származó tárgyakat foglaltak le 
nála. A selymeknek, .szöveteknek, csipkéknek 
egész garmadája mellett, egész fantasztikus 
dolgokra is bukkantak, igy például

Lezuhant repülőgépe roncsai alatt 
borzalmas tüzhalált szenvedett 

egy fiatal magyar mérnök Amerikában
Dr. Steiner György szédületes karrierle és szomorú halála

Egy harmincöt esztendős amerikai magyar 
m'rnök megdöbbentő tragédiájáról érkezett 
ma hir Budapestre.

Dr. Steiner György geológiai mérnök a 
tragédia áldozata.

Steiner. akit igen jól ismerlek Budapesten, 
külföldi tnnulmónyutjánnk befejezése után 
még esztendőkkel ezelőtt Amerikába vándorolt.

A fiatal mérnök Newyorkba került, ahol az

szénsavas fenyőtableffa
nélkül! Kapható mindeqUt(

v Ar« «o flii«v

mert mindketten eszméletlen -állapotban 
feküdtek a kórházban.

A nyomozás azonban tovább folyt és, a 
Hétfőt Napló munkatársának Információja 
szerint

tegnap Haág Gézáné eszméletre tért és 
állapota megengedte azt, hogy a ható

ságok kihallgassák.
/íz uriasszony kihallgatása során elmon
dotta, hogy reménytelen szerelem késztette 
az öngyilkosságra, előadta azt is, hogy

már hetekkel ezelőtt Kaposváron ön
gyilkosságot kísérelt meg, 

de nem sikerült, s a sikertelen öngyilkos
sági kísérlet után határozta el magát Kaza- 
csap Gyulával együtt, hogy a halálba me
nekül.

Ilaág Gézáné kihallgatása után a közeli 
napokban

Kazacsay Gyula főhadnagyot is kihall
gatják a hatóságok, 

hogy az Ö vallomásával is tisztázzák a 
megdöbbentő tragédia minden részletét.

az ágy matracában elrejtve tizenegy darab 
tcnplszlabda volt.

Zokogva tesz vallomást a fiatal lány, aki 
kleptomániával védekezik.

— Már gyérmickkorombnn kezdődött nálam 
ez a beteges szenvedély — zokogja —,

odahaza elcsentem mindent, ami esak ke- 
zemügyébe került

Végül is elkergettek hazulról, mert az apám 
nem győzött fizetni, meg takargatni utánam. .

— Pedig maga égésién jó nevelést kapott, 
amint az iratokból látom, hiszen érettségizett 
léi — állapítja meg a biró.

— Igen, de aztán mindig lejjebb csúsztam. 
Tessék elhinni, nem az anyagiak miatt követ
tem' el a lopásokat,

.Német és francia nyelvleckéket adtam, az 
anyám la .segített — megéltem én ebből 

rendesen.
Nem tudtam ellentállnt — ez a: oka...

Az áruházi detektív tesz ezután vallomást, 
majd a bíróság elrendeli néhány meg nem je 
leni tanúnak a legközelebbi tárgyalásra való 
elővezetését.

A védő ezután kéri, hogy a vádlott leányt, 
mivel bejelentett lakása és rendes foglalko
zása van, helyezzék szabadlábra, azonban a 
biróság a védő indítványát elutasítja — és 
Kutka Jozellnt őfei visszavezetik a fogházba.

Edlson-müvek szolgálatába lépett. Itt indult 
el a magyar fiatalember tüneményes karrierje, 
amelynek most hirtelen véget vetett a szörnyű 
tragédia. Steiner György igen eredményes 
geológiai kutatásai felkeltettek a szakkörök 
figyelmét s Newyorkból rövidesen Kalifor
niába került, oda hívták meg és olt

hatalmas pctrólrumforrúaokat, gyémánt
mezőket, szénbányákat,

később másfajta ipari kiaknázásra alkalmas 
területeket fedezett fel. Egy-két évvel ezután 
az Északamerikai Egyesült-Államok kormá
nyának megbízásából hazajött Magyarországba.

A hivatalos megbízatás néhány hétig tartott 
és Steiner mérnök visszatért Amerikába, de 
már nem egyedül, hanem egy budapesti uri- 
esalád leányával, akit

amerikai gyorsasággal feleségül vett Buda
pesten

és magával vitt Amerikáim.
A fiatal házaspár boldogan élt, — Steiner 

György közben hatalmas vagyont gyűjtött.
Newyorkban házat, Texasban és Kaliforniá

ban gyönyörű villái voltak és neru régen hat 
automobilt vásárolt. Körülbelül egy évvel ez
előtt

Perzsaszönyeg
mindig érték.

Nincsen annál szebb alándák. 
Művészi vllrlntlrgyík 
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a japán kormány megbízásából geológiát 
kutatásokat végzett Japánban, ahonnan 
saját jachtjával Űrt vissza Amerikába. 

Szédületes karrierjének híre elérkezett Buda
pestre ia, ahol mindenki a legnagyobb öröm
mel vette tudomásul Steiner György beérke- 
zettségét.

Érthető megdöbbenést keltett azután az a 
szomorú néhány sorból álló értesítés, amely 
Texasból érkezett Steiner György Aradon lakó 
szüleihez.

Az értesítés szerint Steiner György Texas
ban. Houston városában vendégül látta Calla- 
han herceget.

Steiner vendégét 
repülőkirdndulásra hívta.

A texasi erdőségek felé repültek és néhány 
órai repülés után a város határában akartak 
leszállói. Leszállás közben a gép olyan ala
csonyra ereszkedett, hogy

a motor egy fába ütközött, a gép elvesz
tette egyensúlyát éa az erdő szélén le

zuhant.
A zuhanás következtében

felrobbant a repülőgép benzlntartálya 
s néhány pillanat múlva lángban állott az 
egész gép. Callahan herceg és Steiner György 
asszisztense kimenekült az égő repülőgépből, 
Steiner azonban nőin tudott s igy úgyszólván 
utitársalnak szemeláttára

tüzhalált szenvedett a lezuhant repülőgép

Odescalchi Miklós herceg 
elvált felesége végrehajtást kért 

volt fér[e ellen
Ezerötszáz dollár elmaradt tartásdijat követel a hercegtől 

volt felesége, Lütwitz Irma bárónő
Érdekes beadvánnyal fordult dr. Kicin István 

budapesti ügyvéd a központi járásbírósághoz. 
Az ügyvéd

Lütwitz Irma bárónő baden-badenl lakos 
nevében végrehajtást kér Odescalchi Mik

lós herceg ellen 1584.00 dollár erejéig.
Odescalchi Miklós herceg, akinek autós ügyei 

annak idején sokat foglalkoztatták a nyilvános
ságot, évekkel ezelőtt megnősült. Feleségül 
vette Lütwitz Irma bárónőt, akitől azonban 
rövid együttélés után elvált. 1926 május 4-én 
fejeződött be a válóper békés megegyezéssel. 
Lütwitz Irma bárónő Baden-Badenben telepe
dett le.

A válópöri befejezésekor Odescalchi Miklós 
herceg és volt felesége dr. Lukács Izsó köz
jegyző elölt olyan megállapodást kötöttek, hogy

a herceg minden hónap 1—10-ike között 
200 V. S. A. dollár tartdsdljat fizet Lütwitz 

Irma bárónőnek.
Ez a megállapodás 138/1926. számú közjegy

zői okirattal történt s ugyancsak ebben a szer
ződésben Odescalchi Miklós herceg , alá vetette 
magát az 1874. évi közjegyzői törvényben meg
állapított végrehajthatóságnak, ami azt jelenti,

ha a tartásdijat nem fizetné, a hercegnő
nek joga van azonnal végrehajtás utján be

hajtatni követelését.
A herceg egy darabig pontosan fizette ha-

Férje feljelentésére kétszer egymásután letartóztatták 
egy kaposvári tanár válófélben levő feleségét

Kaposvár, dec. 20.
ft Hétfői Napló tudósítóidnak telefon

jelentése.) Tegnap a kaposvári törvényszék 
fogházába egy prémbundás uriasszonyt kí
sértek be. Egy elmérgesedett családi harc 
következménye volt a letartóztatás, amely
nek szereplője: Csőitkó István kaposvári 
reálgimnáziumi tanár válófélben lévő fele
sége.

Csoltkó István néhány hónap óta 
különvúltan él feleségétől, 

aki ellen válópert indított. Az asszony n 
kü'önválás után Egerbe költözött és a tanár 
13 éves kislányával továbbra is Kaposvárott 
maradt. Az elmúlt napokban Csollkóék kis
lánya levelet irt Egerben tartózkodó édes
anyjának és ebben arra kórle, hogy

a karácsonyi ünnepekre való tekintettel 
látogassa öt meg Kaposváron.

Az anya eleget kívánt tenni kislánya kérésé
nek, elutazott Kaposvárra és egyenesen kis
leányát kereste fel. Amikor Csoltkó tanár
nak tudomására jutott, hogy felesége ott
tartózkodik lakásában, kiutasította az asz- 
szonyt, mire Csőit káné másnap erőszakkal 
behatolt a lakásba.

Erre a férj magánlaksértés miatt bűn
vádi feljelentést tett válófélben lévő 

felesége ellen,
akit a rendőrség letartóztatott, de a vizsgáló- 
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December ZO-án, vasárnap 8 örAlg nyitva.

Karácsonyt
ajdndékdsszedllltfis
1.0 dkg csokoládé
’/« kg mágnáskeverék
1 üveg 60 -ős rum 0.35
10 dkg India Speoiál teá
116 kg jam
50 gr-os dessert tekercs
5 dkg szaloncukor
Díszítve, cellophán-zacskóban P 1040 
Látogassa meo lakásához legközelebb 
eső fióküzletünket.

Meinl Gyula r. f.

roncsai alatt.
Mire a tuzvcszcdelmct lokalizálni tudták, mór 
csak a fiatal mérnök borzalmasan összeégett 
holttestét lehetett kiemelni az üszkös romok 
alól.

vonkint a 200 dollárt. Az idén mójus 1-én 
azonban Lütwitz Irma bárónő nem kapott 
pénzt.

oem kapta meg a tartásdljat
a következő hónapban, sőt azután sem.

Figyelmeztette volt férjét kötelezettségére, 
amire azt a választ kapta, hogy egy kis késede
lemmel bár, de a herceg kiutalja részére a havi 
209 dollárokat. A bárónő természetesen várt, 
pénzt azonban a harmadik, negyedik hónapban 
sem kapott.

Erre erélyes
felszólítást intézett Odescalchi Milliós 

herceghez.
A választ levélben kapta még:,
— Nincs pénzem. Nem tudok fizetni...
Lütwitz Irma bárónő ezekután kielégítési 

végrehajtást kért Odescalchi Miklós záhonyi 
földbirtokos budapesti lakására, vagy a záhonyi 
birtoknak a hercegre cső részére- A bárónő 
1931 május 1. óta 1584.50 U. S. A. dollárt, ma
gyar pengőben a jelenlegi hivatalos árfolyamot 
számítva

0 ezer 93 pengőt éa ennek 8 szájaiékor 
kamatút követeli Odescalchi Miklós her

cegtől.
Kiéin István dr. ügyvéd Lütwitz Irma bárónő 

képviseletében tegnap adta be ezt a keresetet a 
központi járásbíróságon.

biró szabadlábra helyezett. Alighogy szabad
lábra kerüli az asszony, újból felkereste 
férje lakásán a kisleányát s ujabb jelenetek 
; tán a férj ismét feljelentette feleségét, 

akit most már másodszor is letartóztat
tak és ezt a letartóztatást a vizsgáló

bíró Is fenntartotta.
Ilyen előzmények után került Csoltkó 

Istvánná a kaposvári ügyészség fogházába.

Egy debreceni sofför 
Halálos gázolás után 

kicserélte az autó fékjét
Debrecen, december 20.

(A Hétfői Napló tudósítójának tele főnjeim- 
tése.) Vasárnap a debreceni törvényszékhez je
lentés érkezett arról, hogy egy debreceni autó
taxi sofőrje Berettyóújfalu gőzeiében halálos 
gázolást követett el. Dr. Preineszbergcr Jenő 
vizsgálóbíró azonnal kiszállott a helyszínre és 
megállapította, hogy Svéd Lajos sofőr Berettyó
újfalu közelében elgázolt egy ismeretlen férfit, 
aki olyan súlyos koponyaalapi törést szenve
dett, hogy

nemsokára megablt.
Megállapította a vizsgálóbíró, hogy az autó 
fékje rosszul működhetett és csak igy történhe
tett a gázolás.

Svéd Lajos sofőr kihallgatása során azzal vé
dekezett, hogy kifogóstalanul működtek az autó 
fékjei, mire tüzetesebben megvizsgálták 
automobilt s arra a meglepő megállapításra ju
tottak, hogy

■ gázolás után kicserélték az autó egyik 
fékjét.

A sofőr további kihallgatása során bt is ’*• 
merte, hogy a féket ö cserélte ki és bevallotta 
azt is, hogy a gázolás idején valóban rossz fé
kek voltak az autón. Svéd Lajost őrizetbe vet
ték, a vizsgálat pedig tovább folyik.

/ISYERIEItClPÚK
s-™. Egészséges, kényelmes kivitelben.

Meglepő oloaó Arak 
rrMm Jtziet ctg unMablá*



Budapest. 1931 december 21 HÉTFŐI NAPLÓ 5

i

Ondi Sándor, a Kiuógzett bankrablói 
súgóra uoit a rendörgyilkos ■ angyalföldi betörd bűntársának I 

Siatar.um alá eső btlncseiekmany miatt tartóztatták le a gyistcast — a rendorsan iS azonnal ártesi e.ta a Királyi Ügyészségét uasarnap újaim szennát tartott a rendőrség ül 
az angyalimat hatóiitóz udvaron — Díszsírhelyre temetik a hősi halait halt rendőrt H

nyezetében és érdekes megállapításra ju- BNVasárnap reggel három fiatalembert kí
sértek a főkapitányságra Ggőrffg Aladár 
rcridőrtanácsos és Vogl József rendőrkapi
tány elé: Horváth Istvánt, Simkó József 
rendőrtörzsőrmester gyilkosát és két bűn
társát, Kirnbauer Lajost, a betörőt és Deák 
Ferencet, az orgazdát.

A gyilkost és két bűntársát vasárnap újra 
kihallgatták. Kihallgatásuk során részlete
sen jegyzőkönyvbe mondották, hogy mi tör
tént. Horváth István beismerte, hogy dula
kodott a rendőrrel, kivette táskájából a 
pisztolyát és azzal fejbeütötte, de

állhatatosan tagadja, hogy agyon akarta 
lőni a rendőrt

és azt vallja, hogy véletlenül sült el a pisz
toly.

Horváth, aki megrögzött rovottmultu be
törő, ugylátszik, jól tudja, milyen súlyos 
következményekkel járna az emberölés, 
azért védekezik olvan kétségbeesetten, mert 

fél a statáriumtól.
Vallomása közben meg is jegyezte, hogy ö 
nem kerülhet statáriáis bíróság elé, nem 
volt nála fegyver, véletlenül ölte meg a 
rendőrt.

Kirnbauer Lajos újabb kihallgatása so
rán megint részletesen elmondta, hogyan 
beszélték meg tervüket a Bnb/eues-kocsiná- 
ban,hogyan tört be Horváthtal, a szökésben 
lévő Gál Ferenccel együtt a SdrAöz/-féle 
iüszerüzletbe, amelv után Gál hazament, ő 
pedig Horváthtal együtt újra visszatért a 
betörés helyére további zsákmányért, ahol 
azután a rendőr tettenérte Horváthot.

Mondtam a Pistának, ne menjünk 
vissza,

peches nan a péntek, 
de mégis csak beleestünk — mondotta re 
zignált hangon.

A kihallgatások 
lék előttük az 
szóló végzést.

Horváth István 
rablás és hatósági közeg elleni erőszak 

’ * büntette elmén tartóztatták le.

befejezése után kihirdet- 
előzetes letartóztatásról

szándékos emberölés,

Kirnbauer Lajos lopás, Deák Ferenc orgaz
daság címén került letartóztatásba.

A letartóztatás! végzés kihirdetése után 
Horváthot és Deákot a fényképészhez, 
majd a daktiloszkópushoz vitték, mig

Kirnbauert a detektívek autón kivitték 
Angyalföldre.

A rendőrség ugyanis bizalmas utón arról 
értesült, hogy a rendörgyilkos bűntársa a 
Fáy-utcai betörésen kivül még több betö
rést is elkövetett.

Több helyen jártak vele, de ütjük nem ve
zetett eredményre.

Vogl József dr. rendőrkapitány 
vasárnap újabb szemlét tartott a Fáy- 

utcai ház udvarán
és a rendőrségi fényképész ismét több fény
képfelvételt készített.

A főkapitányság sérülési osztálya még va- 
sárnan délben

érintkezésbe lépett Polányi Aladár dr. 
főügyésszel,

akinek referáltak a letartóztatás minősítésé
ről és közölték azt is, hogy a három embert 
hétfőn átk isérik az ügyészs.’g fogházában.

Fölmerült a kérdés, hogy vájjon Horváth 
statáriális bíróság elé kerül-e?

A statáriumrcndelét kimondja, higy 
a lőfegyverrel elkövetett emberölés vagy 
hatósági tag ellen csoportosulás utján és 
bármilyen hatósági személy eilen cso
portosulás nélkül is felfegyverkezve el
követett vagy megkísérelt erőszak bün- 
lete statáriális eljárás alá tartozik és a 

tettes halálra Ítélendő.
Többen úgy vélekednek, hogy mindkét sza
kasz vonatkozik a rendőrgyilkosra, mig má
sok szerint az a vélemény alakult ki. hogy 
Horváth abban az esetben is kötelet kap, ha 
rendes bíróság elé kerül, mert visszatérő bű
nöző és bűncselekménye olyan brutális, 
amely példát statuáló büntetést kíván.

A detektivek, mint minden egyes letartóz
tatásnál, most is úgynevezett környezettanul
mányt végeztek a letartóztatott személyek

környezetében ..
tottak.

Kiderült, hogy
Horváth bűntársa, Kirnbauer Lajos só
gora Ondi Sándornak, a kivégzett bank

rablónak.
péksegéd Kirnbauer húgának, Gizinek volt 
vőlegénye és amikor a bankrablókat

megállapításra ji

A
a u _ ______ _ .... ......_______
letartóztatták, Kirnbauer Gizi is a rendőr
ségre került, mert

azzal vádolták, hogy ő rejtette el a Zu- 
bek-félc fegyver keresk ed ésbííl ellopott 

revolvereket.
Bünrészességgel vádolták, de a főtárgyaláson 
felmentő ítéletet hoztak az ügyben.

Az angyalföldi rendörgyilkos és bűntársai 
gyors kézrekeritése nagy megnyugvást kel
tett a közönség körében s mindenütt

Elfogták a Regnum Marianum 
kápolna vakmerő tolvaját 

Imakönyvel, villanykörtét és gyertyát lopott a templomból
Izgalmas hajsza után került kézre vasár

nap a kora reggeli órákban a Damjanich- 
ulcai Regnum Marianum kápolna tolvaja. 
Az utóbbi időben a templom sekrestyésé
nek föltűnt, hogy ismeretlen tettes

villanykörtéket, oltárteritőt, Imakönyve
ket és gyertyákat lop a templomból.

Vasárnap a kora reggeli órákban azután 
sikerült leleplezni a tolvajt.

Pár perccel a templom kinyitása után egy 
fiatalember jelent meg a templomban, egé
szen előrement az oltárhoz és a padokon 
álló lámpákból egymásután csavarta ki a 
villanykörtéket és azokat egy táskába rakta 
be. Már az ötödik v’llanykörte kictavarásá- 
nál tartott, amikor Pintér Ferenc.' lakatos
mester lépett be a templom ajtaján. Pintér 
észrevettt, hogy a templomban tolvaj ga-

Tudja Ön, hogy a

118
éves féríidlvatüzlet

PorliF. «,Fia
cég

IV., Váci-utca 8.

likvidál
Uraknak ajándékok! 
Rendkívüli árakon.

a legnagyobb elismeréssel beszélnek a 
rendőrség munkájáról.

A kötelesség teljesitése közben mártírhalált 
halt rendőr temetésének időpontjáról a bon
colás megtörténte után fognak dönteni. Simkó 
Józsefet

díszsírhelyen temetik
és temetésén a főkapitánnyal az élén részi
vesz a rendőrtiszti kar, képviselteti magát a 
belügyminisztérium s a koporsó után lovas 
és gyalogos rendőrök dísz-százada vonul fel 
és gondoskodnak majd a hősi halált hall 
rendőrőrmester özvegyéről és árvájáról.

rázdálkodik, de nem csinált nagyobb fel
tűnést, félre húzódott nz egyik sarokban és 

megvárta, mig a tolvaj távozik a temp
lomból.

Pár perc múlva több ember érkezett a reg
geli misére, mire az ismeretlen férfi sic ive 
el akart távozni. Pintér az ajtónál megszó
lította, de a kopottruhás férfi úgy tett, 
mintha nem hallaná szavait és kisi tett az 
utcára. A lakatosmester nyomon követte, 
majd amikor futásnak eredt, több járók' lő 
segítségével

üldöz "be vette és elfogta.
Kovács József 27 esztendős állásnélküli 

vasesztergályos veit a tettes, aki nagy r.yo- 
merravaT < értekeiétt ti rcnw.iségcir.' 'Kovácsot 
lopás címén előzetes letartóztatásba helyez
ték és átkisérték az ügyészség fogh'zába.
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llíggtagu csalod súlyos husmorgezoss 
Debrecenben

Debrecen, december 20.
(A llétfűi Napiéi tudósítójának telefónjelen 

tése.) Vusórnnp n koro délutáni órákban egy 
négytagú cealadot szállítottak he a debreceni 
egyetem klinika jóra. A .nulládnak mind n négy 
tagja sulyéfs hustnérgesés tünetei között kerül
lek a klinikára.

Pop Imre Nyíl-utca 51. szám alatt lakó keret- 
kedelmi alkfitmazoU feleségével és két gyermo- 
kével marhahúst eveit ebédre és nem sokkal 
áruién, hogv a hunt elfogyasztották.

tBlpd a négyen romául lettek, tnnjd elvesz-
$ • tették eszméletüket,

úgyhogy a házhcllrk segítségével azonnal hevít

lék őket a klinikám. Az esti órákban a súlyos 
hu'mérgezésben megbetegedett család tagjai 
közül csak Pap lnne nyerte vissza eszméletét, 
akit a hatóságok kihallgattuk. Pap elmondotta, 
hogy felesége szombaton cMe vásárolt húst a 
vasárnapi ebédhez, de nzt nem tudja, hogy hol 
vette a huenemüt. Papnőt még nem lehetett ki- 
hallgatni, mert állapota néni engedi meg. Papék 
két, kisgyermekének állapota, estére életveszé
lyesre fordult és ' •

az orvosok 'alig hhülk, hogy a két gyerme
ket meg tudják menteni az életnek.

A rendőrség szigorú nyomozást indított, hogy 
megállapítsa, hol vásárolták a romlott húst.

Gyilkosságot vállalt magára 
egy képzelődő fiatalember

igy történt, hogy Kitt Béla hazaér keié se ügyé- 
ben is

széleskörű nyomozás indalt. ’
A detektívek tiz napon keresztül nyomoz

tak. Éjt-napot eggyé téve rázziáztsk a hétsze
res rablógyilkos után és

tegnap este sikerült elfogni azt a „Kiss 
Bélár, aki a környéken bujkált.

Mátyásföld halár$h.'to az a. fuvaro/, nki el
sőnek jelenlétté be, hogy Kiss Bélával találko
zol az országúton, tegnap esle ittnél. találko
zott a rejtélyes Idegennel.

Azonnal nyakoncsipto és átadta a legköze
lebbi rendőrnek, aki a kapitányságra!, állította 
elrt. Alaposan kikérdezték nz-állítólagos Kiss 
Bélát, le is pricráltúk és csakhamar

kiderült, hogy bár egy kis hasonlatosság 
van közötte és a tömeggyllkos között, nem 

azonos vele.
Az újonnan felfedezett „Kiss Béla" ugyanis 
még soha nem volt büntetve és alibit igazolt. 
A cinkotal gyilkosság idején cipészsegéd volt 
Szolnokon, a háború alatt az északi fronton 
harcolt, összes állításait be tudta igazolni,

Vezekelni a'tarok, szigorúan büntessenek meg — mondotta 
a tárgyaláson, de a b rósáj felmentette

tör-

Szolnok, december 20.
é.4 Hétfői Napló tudósítójától.) Példátlanul 

érdeke* ügyet tárgyalt tegnap a szolnoki tör
vényszék.

Még tavaly, május 25-én történt, hogy Jász- 
berénybea Hús Erzsébet Irt éves leányt 

holtau fogták ki a Zagyvább. 
Mindenki arra gondolt, hogy nögyilkosság 
tént.

A kislányt eltemették és lassan-lassan fele
désbe ment nz ügy. amikor augusztus 15-én 
p ldállan fordulat következett be. A jászberényi 
hatóságnál

jelentkezett egy Nagy Béla nevű fiatalember 
azzal, hogy hallgassák ki.

— Második esztendeje, hogy szörnyű titkot 
hordozok — mondotta — nem bírom tovább 
elviselni,

vallóul szeretnék.
Nupg Béla azután elmondotta 

haláléinak tltkót
— 8mz Erzsébetet Ismertem •— mondotta — 

a leány arról panaszkodott nekem, hogy cl van 
keseredve, öngyilkosságra szállta mngát, a vízbe 
akar ugrani, de nincs ereje hozzá. Erre én tró 
fásán azt mondottam, hogy majd segítek rajta 
Éppen a Zngyvu bidján állottunk.

megkaptam a derekát és beledobtam a 
Zagyvába.

EkkOL^br^dten^^udatárn^ni^^cUcnh^CgHcnb

Bus Erzsébet

Fedők Sári filmet irt és eliátssza 
filmen az „OFosTndmőf” is^ ^ r

Reggeltől l&lijf'tárgyal '• **■ * *
Berlin, december 20.

Fedők Sári Berlinbe érkezett és reggeltől 
késő estig t. rgyal a német és mngjar filmem
ben kkcl Hozott magával egy próbn filmet, 
amely n szakembt reknek nagyon tetszett.

Beszélgettünk Fedák Sírival, aki fllmtervci- 
röl a kővetkezőket mondotta:

— Amikor n pröbufilincm elkészült, nagyon 
izgatott ' voltam, de amikor először láttam, 
m ^nyugodtam. Ez a félórás 
főleg én nagyon jól nézek I i 
véréi ocoi kifogástalan, de 
•zéft 'készült, hogy

lássam, hogy Is néz ki az
gosfllnicn.

Hát jól néz ki! Ezt nemcsak

a Fedák hnn-

én mondom, ha-

Megtalálták a cánkotai ál-Kiss Bélát
Egv állástalan, kóregetft susztert távesr.tettak össze 
a dakotai asszonylrtóvsl - Összeomlott a legújabb 

Kiss Béla legenda
Tú napon keresztül fantasztikus bejelentés 

ügyében nyomozott a mátyásföldi rendőrség:
Kis* Bélát, n cinkotal assznnylrtót ke

resték.
több ember kijelentése szerint honvágytól gyö 
törve hazajött ni idegenlégióból 'és felkereste 
rémtottei színhelyét. Tegnap délután a lázas 
nyomozás b< fejeződött.

»Hl érült ugyanis kéirckerltcnl azt az em
bert, akit a bejelentők u cinkotal kéksza

kállúi tévesztettek össze.
f)ecem|>er első nnpjniban terjedt cl a híre 

Cin(jot0n' és környékén, hogv az assibnyirló 
Mdögonmexter hazaérkezett. Egy öreg fuvaros, 
két házaló kereskedő és több idős cinkotal gaz
dálkodó Hdták szájról-szájra a kétségtelenül 
érdekes hírt, hogy a gödöllői országúton Kiss 
Bélával találkoztak.

A különös hír. amdy eleinte csak mese 
érámba ment, később mind szélesebb körök
ben terjedt el és rövidesen tudomást Szerzett a 
rzóllingó hírekről a cinkotal kapitányság Is.

Gyönyörű, elsőrendű kivitelű la
Perzsával díszített

Kabátok
még eddig nem létezett

olcsá árakon
Különféle modellek min
den elfogadható áron.

kabáfNpcc»aUMw

Szervita-tér 4. Hzátn.
ar Aa udvarbanzónán

ve-akartam,- de már késő volt. A leány ott 
szett ti vízben — fejezte be vallomását.

Nagy Bélát akkor letartóztatták, később 
azonban szabadlábbá helyezték és most kerüli a 
törvényszék elé.

A szonibnton megtartott főtárgyaláson ugv 
mondta cl a történteket ahogy a jászberényi 
rendőrségen, szántu-bántn bűnél éa

szigorú büntetést kért, mert vezekelni akar.
Jöttek azonban a tanuk, akik váratlan és 

meglepő vallomást tettek.
Az egyik szerint
Nagy Béla nem Is volt Jászberényben, ami

kor Bús Erzsébet a Zagyvába fulladt.
A másik tanú még éjfélkor élve látta a Zagyva 
pnrtján a szerencsétlen leányt, nkit Nagy Béla 
— állítólag — 7 órakor a vizbe dobott.

És jöttek az orvosszakértők, akik elmondot
ták. hogy

Nagy Béla képzelődő, hisztériás természetű 
ember,

nki sokszor a hallott események résztvevőjének 
képzeli magát é így alig h'hető hogy Bús Er
zsébet halálának részese lelt volna.

A törvényszék ezután —
Nagy minden kardoskodásn ellenére is — 

felmentő ítéletet hozott
A felmentett vádlott fellebbezni akart, de végül 
mégis megnyugodott az Ítéletben.

nem olynn szakemberek is mondják, mint a 
Holváry Géza, a Szőke Szakáll, meg a Vajda 
László.

— Berlinben fog filmezni?
— Én Pesten szeretnék, mert olt van egv 

nagyon, nagyon jó műterem, egy pár kitűnő 
partner és ami fő, a költségeket pengővel lehet 
fizetni. Szó van arról, hogy filmet csinálunk 
az én ffimöllelcmLől, azonkívül az „Okos má
niából" is.

Megszólni a telefon. Fedők ilyeneket mond a 
telefonba:

— Fenét megyek. Jöjjön ő idei Hogy látott
az Antóniában? Akkor minden rendben van, 
mert akkor tudja az a „pupák*, hogy ki az a 
Fedák! (p.)

Euyszorro
öten Is siettek • kapitányságra

4 bizalmasan közölték a nagy szenzációt. A 
rendőrségnek minden bejelentést, még a leghi- 
helctlcnchhneK lútszól is le kell nyomoznia és

Az Újság páratlan 
karácsonyi
ajándéka

A karácsonyi 
szám árát 
80 fillért 
teljes értékben 
visszatérítjük Önnek

Megélénkültek a boltok a kereskedők 
karácsonyi aranyvasárnapján

Vasárnap reggel nyitott boltok fogadták Bu
dapest közönségét: n kereskedők karácsony 
előtti aranyvasárnapján

nyitva maradtak at üzletek, 
hogy vásárolhassanak a: karácsonyi vevők.

A fényesen díszített kirakatok előtt min
denütt nagy közönség hullámzott. A szokásos 
karácsonyi csomagcipelö emberek sem hiá
nyozlak az utcákról, de a legtöbb vevőnek a 
zsebébe is beleféri, nmit vásárolt.

Azt mondják a kereskedők, volt vásárló, volt 
vásárlókedv is, de érezni lehetett, hogy kevés 
a pénz.

Icgtöbbnylrc kisebb, olcsóbb holmik 
fogytak.

Megélénkültek a boltok mindenfelé, különösen 
a nagy áruházak értek el szép forgalmat. Az 
áruházakban is inkább az olcsóbb portéka fo
gyott.

Javában állt vasárnap a karácsonyfavásar 
is és nagy forgalmat értek el a cukorkakeres
kedők. A knrácsonyfadiszvásárlókra azonban 
panaszkodnak a kereskedők. Kevés disz fo
gyott az idén.

A (egyházra ítélt Weinréb haniur 
perújítást Kar 

hirdetik ki hidtte a Kúria logeros iteiatatn. ’ 'n*L&& E Mttl
Ezen a héten hirdeti ki a büntetőtörvény- 

szék Mayer-tanácsa XVeinréb Oszkár bankár 
előtt a királyi Kúria jogerős ítéletét és közli 
vele azt is, hogy az eddig elszenvedett vizs
gálati fogságból mennyi időt számit bele a 
jogerős ítéletbe. Mint emlékezetes, Weinrébet 
két évi és háromhavi fogházra ítélték el a 
Kúrián fizetési eszközökkel való visszaélés 
bűncselekménye miatt, mart — az ítélet sze
rint — nagyobb pénzösszeget akart külföldre 
csempészni, de megakadályozták, nyomban 
letartóztatták és azóta is az ügyészség Markó- 
utcai fogházának lakója.

Weinréb bankári, mint minden vasárnap, 
tegnap is felkeresték a fogházban hozzá

tartozói, védői,
akikkel körülbelül félórát beszélgetett, majd 
visszakisérték cellájába.

A f egyházra ítélt bankár bűnügyében most 
érdekes fordulatról beszélnek. A kúriai ítélet 
kihirdetése után értesülésünk szerint Wein
réb Oszkár védői utján

per ujrafelvétell kérvényt fog benyúj
tani a törvényszékhez.

A perújítás) kérvényben Weinréb védői kü
lönböző jogi okfejtések alapján, kérik a pe
res eljárás ujabb le folytatását. ^Amennyiben a 
perujrafelvételi kérvény beérkezik a törvény
székre, valószínűleg

Mindenki 
ingyen 
kapja a 
karácsonyi 
számot!

tahit a tiasznsminn a legcloMSPsK,

mire
azonnal elbocsátották a rendőrségről.

A valaha jobb napokat látott ember különben 
most nagy nyomorúságban van és alkalmi 
munkákból, könyöradományokból tartja fenn 
magút.

Kellemetlen kalandja ulán most más vidéken 
próbál szerencsét.

mindenki takarékoskodott.
a tavalyit szedte (lő.

A belvárosi sclyemüzletekben nagy a forga
lom, de kevés a haszon. Itt annyira

leszállították az árakat,
hogy alig marad valami haszon.

A könyvesboltok frontján nagy az élénkség. 
Rengeteg szép uj könyv csábítja a közönséget. 
A könyvek nagyrészét azonban drágának fa
lólja a publikum, itt is inkább nz olcsóbb 
könyveket keresik.

Aránylag a divatárukereskedők karácsonyi 
vására sikerült a legjobban: pár pengőért már 
szép

nyakkendőt 
vagy más holmit vásárolhat a karácsonyi aján
dékozó.

Mégis csak volt karácsonyi vásár az arany
vasárnapon. A kereskedők bizakodnak,

talán a karácsony előtti egy-két nap megint 
caak hoz valami élénkséget 

n pesti boltoknak, amelyre bizony ráfér a jő 
vásár.

egy’ hónapon belül dönt, hogy helyt ad-e 
a törvényszék a kérelemnek, vagy sem.

Amig azonban a perújítás! kérvény sorsáról 
döntenek, Weinrébnek meg kell kezdenie a 
fegyházbüntetés kitöltését, inért a Kuria it£« 
lete ugy szól, hogy a büntetés nyomban a 
jogerős ítélet kihirdetése utón kezdetét veszi. 
Az elitéit bankárt tehát a törvényszéken tör* 
ténó itclctkihirdetés után

fcgyencruhába öltöztetik s valamelyik 
fegyintézetbe fogják beszállítani, 

ahol — a vizsgálati fogság teljes beszámítása 
és a büntetés epynegyedrészének elengedése 
esetén is — körülbelül

másfélesztendcig kell ülnie, 
amennyiben a perújítás! kérelmét elutasítják.

FÉRFICIPŐK
Kitűnő tormák. Tartós minősé?. 

olpttK . “’p 14.60
Foketaéa barna tfl ■!) 

boxcHlf bőrből .... H !••••*»

PHEIOCH JÓZSEF CÍ9
Krlaztlna-tAr 3. az. (Auguszt cukrászda mellett)

meglepő ölest iramai 
kedveskedik a karácsonyi vásár 
alkalmával L vovőközónségének

Kiéin untai 
selvem, bírsnny, szövet, TlaneJl, 
kesz.yü, linrisnya, csipke ée uászonáeultÉza
Király-utca E3. (Akácfa-uca sarok.) 

Vasárnap délután 2-ig nyitva

1

Í
Fehérbutortvásárollon a gyárban!

0SAE1D0 lelMMlr
IX., Úttal ut 18. sióm
Konyhák, stSsrobdk, lottnysnbók csokis eltórendO 
is Isgmoóernsbb kivitelben, olcsó ó r b « n /

THKINTSE CMKO FÖLOBS BÉLA 

VIctorla E3UTOR”*»a!ón|át 
VILMO* C.ABXAlt-UT 1. 0r<ul Hiúim. la.
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Megdöbbentő adatok 
a rák óriási pusztításának 

állandó növekedéséről!
Minden 5 percben 10 ember hol meg rákban!

A halál okairól szóló statlsatikui adatok az 
e^ész világon arról a szomorú tényről tesznek 
tanúságot, hogy u rák évröl-évre mind több és 
több embert szakít ki az élők sorából, úgy
hogy a rákokozla halálozás általában felül
múlja a gümőkór és a szifilisz, e két nép
betegség halálozási számát.

Évente 1,000.000 embert pusztít el a ráki 
Minden 5 percre majdnem tiz rákokoztn 

halálozás esik!
Megállapított lény, hogv a rákbetegségek 

száma állandóan szaporodik. Például Ma
gyarországon 1911-ben 100.000 lakosra .18 
rákos halálozás esett, ellenben már 1921-ben 
95 rákos halálozás volt! Aggasztó szaporo
dás! Jelenleg ezer élő ember közül állag egy 
iákban hal meg, vagyis hazánkban évente 
több mint 8000 ember esik a rák áldozatául! 
A magyar statisztikai adatok a következők* t 
mondják még: Mig 1920-ban majdnem 5000 
ember ptisztult el rákban, addig 1925-be ti 
már majdnem 7000!!

Megérthető, hogy ez az elrettentő lény az 
emberiséget állandóan foglalkoztatja. Mind
azon, államok, melyek a nagytömegek egész
ségügyi érdekeit szemelőtt tartják, intézmé
nyesen foglalkoznak a rákbetegségek leküz
désének lehetőségeivel. Ezen kérdéssel való 
Foglalkozás teremtette meg a kultúrállamok- 
bán a rákkulaló-intézeteket és ma mór 
40.000 orvos foglalkozik hivatásszerűen ki
zárólag a rákkutatással. Hogv ezek az égés/ 
világon elterjedt rákkutatások a kitűzött cél
hoz vezetnek-e, ez olyan kérdés, melyre ma 
még biztonsággal nem felelhetünk. De addig 
is, amíg ezek a kutatások gyakorlati értékű 
eredményeket teremtenek, ölhetett kézzel 
nem nézheti a világ a rák pusztítását és meg 
kell ragadni és meg is ragad minden olyan 
eszközt, mely alkalmasnak bizonyult és bi
zonyul arra, hogy az embereket a rák halá
los öleléséből kiragadja, hogy a baj pusztító 
sónak határt szabjon.

Kétségtelen tény, hogy az olyan rák, me-. 
lyet idejekorán ismertek fel és amelyhez az 
orvos idejekorán megfelelő gyógyeszközők- 
kel hozzáférhet, véglegesen kiirtható, gyó
gyítható! Ezen fontos körülménynek a fel
ismerése teremtette meg a rákellenes társula
tok (így pl. az Amerikai Egyesült Államok 
rákellenes társulatának, American Society 
tor the Centről of Cancer) és ehhez hasonló, 
főleg az északi államok alakulatainak nagy 
mérvű felvilágosító propagandáját.

.4 rákgyógyitásnak az orvostudomány mm 
állása szerint egyetlen bevált módszere a 
korai műtét, már pedig, hogy a karai műtét 
lehetséges legyén, szükséges a bajnak minél 
koraibb felismerése. A rákelleni küzdelem
ben tehát nemcsak hasznos a közönség frlvi- 
lágosításu — hogy már az első gyanúnál ke
reshesse a megfelelő segítséget, vagy attól 
való szoronró aggodalmának eloszlatását —. 
hanem nélkülözhetetlen segítség is, melvet a 
felvilágosított közönség az orvosnak ebben a 
küzdelmében nyújthat Más népbetegségek 
.járványok leküzdésében egészségügyi rendel
kezések, szabályok, társadalmi és gazdaság1 
viszonyok javulást ígérhetnek, de n rákbe
tegség ellen való küzdelemben ezek a fegv 
verek nem vezethetnek célra, mert egyedül 
nz egyéni védekezés és kizárólag az egyén 
tudással való felfegyverzése az egyetlen mód 
mellyel a rákbetegség pusztításával eredmé
nyesen szembeszáll hatunk.

A Rákbetegeségek címen most megjelent 
cca 80 képpel illusztrált, 210 oldalas könv 
a ráknusztilós elleni egyéni küzdelem eszkö 
zének van szánva, amely e betegségről val< 
orvosi Ismereteket a közönség minél széle 
sebb réteg*ivei kíván’a megi’merletni, hog' 
annak figyelmét és érdeklődését a baj iró 
nv ban felkeltse és képessé tegye a baj elhá 
rítósára A könvv nemcsak általánosságban 
foglakozik a rákbetegségek, illetve a rossz 
indulalú daganatok természetrajzával, ha 
nem az ember szenei szerint tagozva Ismer 
< ti a szem, a bőr, a húgy- és ivarszervek, a 
tü*!ő és hasürl szervek, orr. garat gége. méh. 
em’ö stb.. stb rákját, illetve ezeknek k^zdő 
tüneteit Részletesen rámutat minden e/Őfor 
dúlható esetben azon könnyen és biztosan 
fin*nolthaló elváltozásokra melyek elhanya
golásából rákos elfajulás szokott keletkezni 

Ezenkívül a rákkezelés modern eszközei 
vei, lehetőségeivel foglalkozik. A nyelvezet 
egyszerűségével és világosságával nagysze
rűen alkalmazkodik azon körülményhez, 
hogy a nagyközönségnek szól. A közlemé
nyeket gazdag illusztráció teszi szemlélte 
tővé.

A könyv missziót toll he! Ar első és egyetlen 
i agyarnyehŰ ilytormészetű könyv, mely
nek megszületését 19 országos tekintély lel- 
kés és tiszteletreméltó munkája tette lehe
tővé. Igy dr. Vercbély sebészprofesszor, dr 
Entz egyelem! rektor, dr Scipindnes orvos
kari dékán, dr Bohrer ny. tanár, dr. Alapv 
dr‘ Snfriinek, dr Tnrdni professzorok stb 
stb A mű szerkesztője dr Somogyi Bél:< 
akinek nevéhez számos hasonló természetű 
könyvnek szokatlan sikere fűződik és aki a 
könyvben maga Is mint szerző szerepel.

Az impozáns kiállítású könyv a Dante 
kiadásában jeleni meg.

Ingyen kapta min
den könyvkeres
kedésben ezt a 
hatalmas képes 
almanachot, ha 6 
pengő áru Dante- 
kiadványt vesz

Míg

28-5 eves
GYEREKEKNEK

EVES
GYEREKEKNEK

0-12 ÉVES
GYEREKEKNEK

SZÉTNYITHATÓ 
KÉPE SKÖNYVEK
Szerecsenország — Pajkos Peti — Nagy Allatkert — Nagy Abc — Nagy •> 
Cirkusz — Világszép képeskönyv — Virágos réten, kötélje ......................—

DUGÓ DANI
POMPÁS KÖNYVEI
Dugó D. Télországban — Dugó D. Vadember lesz — Dugó D. Világgá megy
Dugó D. A Városligetben, kötetje...................  ... ........................... ... .......

Tamás bátya kunyhója —Münchausen Kalandjai — Fábián: Gábor diá', kötetje

SERDÜLT LÁNYOKNAK Dánielnél Idegen leány — Halden; Éva megjavul — Tutsek. Két leány, kötetje

2.
3.30
3.30

SERDÜLT FIUKNAK GÁRDONYI:
EGRI CSILLAGOK

.... ÍO.----
4.SO

ifjúsági kiadás, illusztrált hatalmas két kötet ._

Van Loon: Az emberiség Története 6.50 — Ohle: Ismeretlen Szahará' an
. r __ ••   •• __

FELNŐTTEKNEK A VILÁG KORUL
Útirajzok — Utikalandok. Megjelent 10 kötet

regény DALIGS SÁNDOR: RETEGEK
kötve 4.80

2.50
POGÁNY BÉLA:
KOLDUSOK A SZAJNA PARTON
KASSÁK: EGY EMBER ÉLETE
Második rész 3 kötetben....... ..... ... .......................   — ... ... 9

DANTE KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, VI., 0-LTUA 27. SZÁM
Kérem alanti könyveket utánvéttel és egy ingyen 

Almanachot.
P

It Olvastató rI4(iA« - fontot cím
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III KEK
Amit ma megvehetsz — 

ne halaszd holnapra!
A felülről hirdetett . takarékossági szellem a 

* átértő* közönségben annyira elharapózott, 
hogy ma már a tehetősebbek is büszkélked
nek x kopott cipörcl és ruliáv. I.

A „járványos takarékosság
nemcsak a kereskedőket és iparotokat sújtja, 
hanem soketer alkalmazottjukat is. akik igy 
elvesztik a kenyerüket.

A közönség saját jól felfogott érdekében 
teszi, ha nem tartózkodik feleslegesen a köz- 
'ZÜkségloti cikkek bevásárlásától, mert

ar Indokolatlan takarékosság további 
munkanélküliséget, az rxlsztenciák ezrei

nek clpnsztttását Jelenti.
De a közönség it jó) jár, ha vásárol, mert az 
árak soha még Ilyen alacsonyuk nem voltak — 
ennél kedvezőbb bevásárlási alkalom nem 
nyílhat szamára.

Ila pedig vesz — ne halusszu vásárlásait nt 
utolsó napokra, amikor a kereskedő a munka- 
torlódót miatt nem képes öt olyan előzéke
nyen kiszolgálni, mint ahogy megérdemli.

AngOl szöveteket 

most
— Hideg, havazásra hajló Idő. Vasárnap 

a szombatinál is hidegebbre fordult az idő
járás s délben — 5 fokot mértek. A Meteo
rológiai Intézet prognózisa szerint továbbra 
is hideg idő várható kisebb havazásra való 
hajlammal.

— Ar Iparmfivészeli Táranlal közgyűlése. Aa 
Iparművéiteli Társulat n polgármesteri határo 
rgttal mesgemmisitett júliusi közgyűlés helyett 
vhsárnap tartotta rendes évi közgyűlését. József 
Ferenc főherceg elnöki megnyitója után megtnr 
tolták a tisztújító*!. Elnök maradt József Ferenc 
főherceg, alclnök pedig Srublya Frlschauf Fe
renc lelt.

A HONSz országos gyűlése. A hadi
rokkantak, hadiözvegyek és hndiárvák 
Nemzeti Szövetsége vasárnap délelőtt 
Arvdtfalvy Nagy István országos elnök el
nöklete alatt a Kereskedelmi és Iparkamara 
üléstermében gv ülést tartott, melyen a nép
jóléti minisztérium képviseletében dr. Per- 
n'na Viktor miniszteri biztos és a belügy 
minisztérium képviseletében dr. Páskándy 
dános miniszteri titkár Jelent meg. Az el
nök megnyitó beszédében elismeréssel nyi
latkozott a rokkantjelvény rendszeresíté
séről és azt hangoztatta, hogy a takarékos
ság miatt nem volna szabad a népjóléti mi
nisztériumot megszűntetni, ('sók Boldizsár 
országos igazgató az. Igazgatóság jelentését 
terjesztette elő, majd Medárd Alajos, nz 
• grt csoport igazgatójának előterjesztésére 
országos zászlóbizottságot választottak. Szá
mos felszólalás hangzott meg cl és végül 
Páskándy János dr miniszteri titkár kije
lentette. hogv a rokkantak minden teljesít- 
hefő kérelmét a jövőben is méltányosan in
tézik el és ugyanezt hangoztatta Persina 
Viktor miniszteri biztos is.

A ROYAL APOLLO igazgatósága kéri 
a közönséget, hogv a karácsonyi és 
xHIvcszleri előadásokra a jegyeket n 

külön pénztársát
kellő Időben megváltani szíveskedjék

Karácsonykor:
A kadettkisasszony

Szilveszterkor:
Nagy kabaré

BETHLEN TERI SZÍNPAD
Ioletoo 443-78 - Karácsonyi éa újévi elttadAsal i

LEHÁR FERENCI A drótostól és az üj kabarémüsor

PAtrla
h'ápvtakáz-vtea 18.

Mótóf

Berlin, december 20.
f.t Ilii jól Napló tudósítójától.) Az ,8 Vhr 

Blatt" vasárnapi száma szenzációs érdekes- 
ségii tudósítást közöl a nemrégen elhunyt 
világhírű operaénekes: Leó Schützendorf 
halálával kapcsolatban. Schützendorf halá
lának közvetlen okául az orvosi vélemény 
tiivburokgyulladást állapított meg. Kétség
telen azonban hogy Schützcndorfot az 
utóbbi időben

Idegbaj is kínozta, amely üldözési má
niában Jelentkezett

Állandóan ugy érezte, hogy üldözik, figyelik 
és fenyegetik s a gyanú alól még legszűkebb 
hozzátartozóit se vette ki.

A berlini rendőrfőnökségen már megszok
ták, hogy átlag hetenként kétszer elhaló 
hangos és izgatottan Schützendorf telefonál 
és

— Károlyi Gyula gróf miniszterelnök vá- 
Innia Székesfehérvárra. Ctiky Ödön székes
fehérvári kir. közjegyző és Kézdy Vásár
helyt Béla dr. a közelmúltban feliratiiag 
üdvözölték a miniszterelnököt a székesfe
hérvári és fehérmegyei „Aradiak" nevében, 
mint Arad volt főispánját és nagybirtoko
sát. A miniszterelnök n vojt aradiak üdvöz
lését meleghangú sorokban köszönte meg.

— Megtámadták a rendőrt. Ceglédről je
lentik: Hat duhaj legény uz utcán megtá
madta .Madarász Lajos rendőrt, aki kényte
len volt karddal védekezni. A rendőrnek kél 
járókelő sietett segítségére, de még igy is 
csak hosszas dulakodás után tudták a legé
nyeket lefegyverezni és megfékezni. Barabás 
Péter 34 éves és Kersner Ferenc 27 éves 
ceglédi lakosokat, akik dulakodás közben 
megsebesültek, letartóztatták. A támadók 
ellen hatóság elleni erőszak cimén eljárás 
Indult.

— letartóztattak rgy* ovadékslkkasztó fu
varozót. Pollák Sándor 38 éves nulfuvarozó 
váltakozó hirdetéseket tett közzé, amelyben 
sofőri állásokat Ígér kauciós alkalmazottaknak. 
A hirdetésre többen jelentkeztek Pótlóknál, aki 
n jelentkezők közül négy embertől 3—400 pen
gőt vett ál, összesen 1100 pengőt azzal, hogy 
jól Jövedelmező álláshoz juttatja őket. Ax ál
lásból azonban nem lelt semmi és a pénzüket 
sí ni kapták meg. A károsultak a rendőrséghez 
fordultak- Az autófuvnrozót előállították a fő
kapitányságra és kihallgatása utón kauciósik- 
kasztás elmén előzetes letartóztatásba helyez
ték-

— Nagy meglepetéssel szolgál karácsonyra n 
„Hln Mister** Volce" Gramophon Társaság a . 
zenekedvelő közönségnek — magyar művésze
ket szólaltat meg, akiknek teljesítményét még 
o legkiválóbb külföldi teljesítményekkel is fel
veszi n versenyt. A ,,/fí.i Masfcr's Votce" me
gvár müsoráhnn Halmos János h ..Farsangi 
lakodalom", „Bánk bán". ..Nyugat leánya" és 
,,A Zsidónő" legszebb áriáival, Szedő Miklós 
a Tosll dal és a „Tosca" nagy áriájának, va
lamint a „Mosoly országa" részleteinek el- 
éneklésével, az operett összes slágerei egy le- 
mezen szerepelnek. Fentieken kivül Lábas* 
Juci, Cselényi József és Radó Sándor lémétől 
Is szerepelnek.

— Oak azért Is! Természete a magyarnak, 
hogy amikor legrosszabbul megy a *ora, akkor 
áll a legdncosnbbnn és legkeményebben szem
ben az élettel. C.snk azért is! — mondja — ki
felé gőgösen, befelé ti jobb jövőbe veteti szi
lárd hittel — s keményen rávágva az asztalra, 
Igv parancsol: — Pincér, egy Üveg Törley!!

— Az Amerikai Tragédia a mai pénz- és 
szorelemstomjas amerikai fiatalság tragédiája, 
a szegény ifjú regénye, aki állandóan olt 
látja szemei előtt n gazdag, előkelő világ gond
talan élete és a maga filléres gondjai és nyo
morúsága közti ellentétet. Amerika u tragé
diája a XX. század tragédiája, amely Then- 
dore Drelser regényében Jut tökéletesen művé
szi kifejezésre. Ez a regény ma a legnagyobb 
síkor

segítséget kér támadói rllen.
Az ilyen telefonbeszélgetések alkalmával az 
inspekciós rendőrtisztviselő mindig meg
nyugtatta az operaénekest és biztosította 
orról, hogy a rendőrség minden lépéséi 
figyeli.

Legutóbb,
két nappal halála előtt hívta fel Schü

tzendorf a rendőrséget 
és bizottság kiküldését kérte, mert 
mondotta, nővére és rokonsága meg akarták 
mérgezni. Egyik hozzátartozója végül is ki
vette Schützendorf kezéből a kagylót és biz
tositotta a rendőrséget, hogy nz egész csak 
— rémlátomás.

Ez a jelenei akkor nagymértékben fel
izgatta a kiváló operaénekest, annyira, hogv 

ágynak esett 
s két nappal később meghalt.

mint

— Az uj miniszterek eskütétele. Korányi 
Frigyes báró pénzügy miniszter és Karajtól h 
Jenő közoktatásügyi miniszter eskütétele 
hétfőn délben féltizenkét órakor történik 
meg a kormányzó előtt a szokásos formali
tások között.

— A független kisgazdapárt békésmegyei 
gyűlése. Gyuláról jelentik: Békésen vasár
nap összegyűltek a vármegye több községé
ből a kisgazdapárt hívei, hogy részt vegye
nek a független kisgazdapárt összejövetelén. 
Az összegyülekezett közönség különösen 
Gaál Gasztont várta, aki azonban betegsége 
mi?tt kimentette magát. Szakács Andor és 
Láng Lénárt országgyűlési képviselők mon
dottak beszédet. Ismertették a politikai hely
zetet, élesen támadva a kormányt, amelynek 
szerintük nincs kibontakozási "rogramja. 
Az összejövetelt vacsora követte, mélyen 
Szakács Andor mondott hosszabb beszédet

ZALOGCEDIÍLAT
kiváltok, meghosszabbítok, veszek, 

legmagasabb kölcsönt 
<-• ’• -*”T. T“rén-\tirnt l/b

— Háromezerhétszáz pengőt lopott a 
cigány. Dombóvárról jelentik: Kalányos 
Ferenc kolompár! cigány, aki a neinesvidi 
postahivatalból egy 3700 pengőt tartalmazó 
Wcrtheim-szekrényt elvitt, majd gróf IVc/- 
serhelm Zénóné tahi kastélyából különböző 
aranynemiieket ellopott, a csendőrség hosz- 
szas nyomozás után elfogta.

fel. A 
lírával

Rn FÉHVFQ szakorvos

Rukaeti.ul 18* 1. em. t. Róknatal szemben.

— Ar olasz államháztartás deficitje. Hómá- 
hói jelentik: Az olasz kincstári hivatal novem
ber 30-iki kimulatósa szerint az olasz költség
vetés 1.467,000.000 líra deficitet mutat 
bankjegyforgalom további 137 millió 
14.2ő4.000.000 lirárn csökkentették.

— Az OMIKE közgyűlése. Az Országos Ma 
gyár Izraelita Közművelődési Egyesület vasár
nap délelőtt tartotta évi közgyűlését Buday- 
Goldberger Leó dr. elnökletével. Az évi jelentés 
előterjesztése után Iiésy Géza dr. szólalt fel. 
Beszédében azt hangoztatta, hogy véleménye 
szerint most már jobb idők következnek.

SzaHmgarairorák..?^
rok. vtlrlnsk. hintaszékek eeycs bútordarabok minden d’o- 
gadbato Garav-utca 43

— At EME közgyűlése. Az Ébredő Magyarok 
Egyesülete vasárnap dókiölt Maria-utcai he
lyiségében közgyűlést tartott, amelynek prog
ramján folyóügyek és a költségvetés szerepel
tek .Ezek letárgyalása után megejtették a tiszt- 
Ujitást s elnökké ismét Buday Dezsőt válasz
tották meg, akinek ar egyesület részére festett 
arcképét is a gyűlés keretében leplezték le.

Zálogcédulát,

•
 aranyat, ezflstöt, brllltánsot hihe'etlen magas Áron 

restek. IvánCklct ékszerüzlet. Ráköczl-ot í>. szám

— Ne füröűjön Novopin szénsavas fenyő
tabletta nélkül, mert újjáéled tőlel Ara 40 fillér, 

s 2R00 méter finom női ruhaszövetet méteren 
ként 2 pengő 50 fillérért és 1850 méter divatos 
knhát'Zűvetet méterenként 5 pengő 50 fillérért 
árusít rnoal a C.alvin téri Fenyves Áruház. \ 
kelmék nagyrészt tweed é» Jersey szövésű divat 
szövetek, van azonban közöttük sok egyszínű 
Is. Érdemre megtekinteni ezt a kivételes vásár
lási alkalmat.

M éve fennálló cégünk átszervezés 
alatt; c héten 

a legszebb karácsonyi ajándék !

NEUffiGNN Hl. ts Társa
Erzsébct-körut 10.

— Szenvedő, beteg nőknél a természetes 
„Ferenc József'* keserüvíz könnyű, erőlkö
dés nélkül való bélkiürülést idéz elő és 
ezáltal rendkívül jótékony hatással van a 
beteg szervekre. A női betegségekre vonat
kozó tudományos irodalom több megalko 
lója írja, hogy a Ferenc JóneÍ»viz kitűnő 
hatásáról n saját kísérletei alapján is alkalma 
volt meggyőződést szerezni. A Ferenc József 
keserüvíz gyógyszertárakban, drogériákban 
és füszerüzletekben kapható.

— Háznagy választás a képviselőházban. 
Kara flát h Jenő, a képviselőház háznagyé 
nak kultuszminiszterré történt kinevezése 
következtében uj háznagyot választ a kép 
viselőház. Ez a választás azonban most már 
csak a karácsonyi szünet után fog megtör
ténni és igy beáll az a helyzet — ami alig 
fordult elő a képviselőhúz történetében — 
hogy u háznagyi tisztség üresedésben lesz, 
holott még a képviselőház feloszlatásakor 
is, a házszabályok értelmében a háznagy 
rendszerint megtartja tisztségét mindaddig, 
mig az uj képviselőház összeül. A háznagyi 
tisztségre különben megindultak a kombi
nációk. Információink szerint, n legkomo
lyabb jelölt Meskó Zoltán, a kiskőrösi ke-

A „rtcrüics* Magyur Általános VáltdÜsIet Rt 
megállapította az intézet 1931 június hó 30-val 
lezárt nv-rlcgét. mely 144.776.85 pengő nyere
séggel zárul. Az igazgatóság a december 29-én 
tartandó közgyűlésnek indítványozni fogja, 
hogy ezen Összegből nz 1936—31. üzletévre nz 
alapszabályok 31. fi-a értelmében, részvényen
ként —.80 pengő kerüljön kifizetésre-

A Részvénytársaság Villamos és Közlekedési 
Vállalatok Számára (Trust) f. évi , december 
18-i rendkívüli közgyűlése a Miskolci Villa
mossági Rt.-nak a társaságba való beolvasztá
sát határozta cl. A Miskolci Villamossági Rt. 
alaptőkéjét kitevő 80.000 darab részvényből 
jelenleg is 66.820 darab van a Trust tulajdoná
ban, mely részvények meg fognak semmisít- 
lelni, míg n fennmaradó 13.180 darab részvény 
20:0 aránybon Trust-részvényrc fog kicserél
tetni. Az ezen cseréhez szükségelt 5931 daroh 
Trust-részvény tekintetében már gondoskodás 
történt és ilymódon ezen tranzakció a Trust 
részvénytőkéjének felemelése nélkül fog a még 
külön hirdetményben közzéteendő Időpontban 
lebonyolításra kerülni.

— Gyönyörű fényárban úsznak Meinl ka
rácsonyi kirakatai. Valóban e cég a mai súlyos 
Időkben Is nemcsak, hogy megtartja a színvo
nalat. hanem emeli Is azt. Olcsó, amellett min
denki számára megfelelő, gyönyörű öwzeálh- 
túsu áruk, kosárkák, ajándékcsomagok. Te
kintse meg vélelkényszer nélkül a lakáséhoz 
legközelebbi Meinl-üzletet.

— l’j. Jóképű, elegána szivar árusítását 
kezdték meg országszerte a trnfikosok. A Bo- 
hány lövedék forgalomba hozta legújabb kreá
cióját, a gyűrűs „Nikotex-Faintoa',á. • rnrly 
könnyű, kcilemes Ízű és nagyon olcsó szivar, 
hiszen az ára mindössze 8 fillér. Ax egí»x 
lúgon páratlan ilyen minőségű és jól formált 
szivar ilyen olcsó úrban. .4 „Nikotex-Falntos l 
egyenként is árusít fák.



Budapest, 1B81 december 31 HÉTFŐI NAPLÓ 9

Kaliment

Biztos 
szájfertőtlenttő

Leszoktat a dohányzásról
1 dob.7O HU.

rhaffliacu gwsyszergyar m.
~~ Korányi pénzügyminiszter a 33-as bi- 

tottsdghan ismertetni fogja programját. 
^r^.ves báró pénzügyminiszter a 

hétfői eskütétel után meg fog jelenni a 
33-88 bizottság ülésén, ahol elsősorban is
mertetni fogja külföldi tárgyalásainak ered- 
menyét és amint jó forrásból értesülünk, 
myéJrozfafnt fogja nagy vonásokban a 33-as 
bizottságot pénzügyi programjáról is. Poli
tikai körökben Korányi Frigyes báró pénz
ügyminiszterségét nagy szimpátiával fogad- 
tak, mert ebben jelét látják annak, hogy 
gazdasági és pénzügyi helyzetünk nem 
olyan vigasztalan, mint azt ellenségeink 
hiresztelik, mert különben Korányi Frigyes 
báró nem vállalkozott volna a pénzügy
miniszteri tárca betöltésére. Kormánypárti 
körökben pedig az n felfogás, hogy tulaj
donképpen túl vagyunk a krízis mélypont
ján és most már az eddig elért külföldi en
gedményekkel meg fog kezdődni a gazda
sági helyzet lassú, de fokozatos javulása.

Újabb pengőhamisltvdnyok Debrecen
ben. Debrecenből jelentik: Vasárnap a deb
receni rendőrségre néhány darab újabb ha
mis eggpengöst hoztak be, amelyeket azok 
a tettesek készíthettek, akiket "már hetek 
óta keres a rendőrség. ,-l nyomozás nagy 
eséllyel folyik a pengőhaniisitók kézre
keritésére.

— A Budapesti Hírlapterjesztők Taknrék 
Otthona értesíti az összes ujságárusitókat, 
hogy beiratkozás e hó 30-án. Alakuló össze
jövetel s a vezetőség megválasztása 1932. 
év január hó 2-án lesz. Hivatalos órák min
den szombat este 8 órától 10 óráig Akácfa- 
Utca 3. sz. alatt, nz Orovic-féle vendéglőben.

•— Ima a békéért... Londonból jelentik: A ki
rály jóváhagyta az anglikán egyház elhatározá
sát, amely szerint január 3-án a leszerelési kon
ferencia sikere érdekében minden templomban 
köáyörgő istenthrteletet tartsanak. A canter- 
butyí és yorki érsekek közös nyilatkozatban 
szólítják fel a híveket az ez alkalomra készült 
ims buz»ó elmondására.

fCrv&ipp rrtaZcúéa, 
Kávé

Lemondás

39

APUHA7

egészséges, mint a min
dennapi kenyér! 
Kísérelje meg!

— Meglopták Schönborn Gabriella grófnőt. 
Schőnborn Gabriella grófnő bejelentette a fő
kapitányságon, hogy a József-körul és a Bn- 
ross-ulca kereszteződésénél lévő villamos meg
állónál. amig egy 6-os kocsira várakozott, Is
meretlen tettes levágta karjáról rctiküllét és 
azzal elmenekült. A grófnő, ófuttaki birtokáról 
rokonait látogatni jött fel Budapestre. A réti- 
biliben a készpénzen kivül több ékszer is volt. 
A grófnő kára 2000 pengő. A rendőrség az 
iigben megindította a nyomozást.

György Endre: Amíg városatya leltem. 
Ezzel A címmel becses, értékes és vaskos kötet 
jelent meg az elmúlt napokban György Endre 
kollégánk a Fővárosi Rovatvezetők Szindiká
tusának egyik vezető tagja, gyűjtötte össze n 
főváros főtkztviselőinek és a törvényhatósági 
hirottsóg tagjainak önéletrajzát, nagy gondos
sággal éa a főváros ügyei iránt érzett szere
tettel. A könyvhöz dr. Sipőcz Jenő polgármes
ter irt előszót A nagyszabású mfl tartalma min
denképpen érdekes olvasmány mindazoknak, 
akiket — mint a polgármester előszavában 
mondja — „ennek a sokat szenvedett gyönyörű 
fővárosnak a sorsa érdekel". György Endre 
munkája valóban a legteljesebb méltánylásra 
tarthat számot, úgy. amint nngy sikere volt nz 
elflzö törvényhatóságról kiadott hasonló cimü 
müvének la. Minden tökéletes, gondos, ízléses, 
•ml a kónvr tartalmát adja, épp úgy, mint a 
külső kfillltúsn h, amely ízléses, művészi 
minden betűjében. Az értékes könyv megren
delhető. a szerzőnél: Kisfaludy utca 40. szám.

Felakasztotta magát egy 14 éves 
gyermek a Pacsirtamező-utcában

Senki sem tudja
Vasárnap este a Pacsirtamező-utca 16 

számú bérház lakói egyik kisebb lakás előtt 
verődtök össze és nagy izgalommal tárgyal
ták a lakásban történt tragikus eseményt, 
amelynek

egy llzennégyeszlendős kisfiú volt a sze
replője.

Később előkerültek a mentők, előkerült az 
őrszemes rendőr is.

A Pacsirtamező-utca 16. számú házban 
lakott Szűcs István 14 éves kereskedőinas, 
aki egy kis józsefvárosi üzletben dolgozott. 
A kis inas vasárnap hazatért a Pacsirta
mező-utcai lakásba, ahol okkor senki nem 
tartózkodott.

Nemsokkal hazatérése utúu öngyilkos
ságot kísérelt meg: felakasztotta magút 

az egyik ablakklilncsre.

— Egy lovasrendőr súlyos balesete. Vitéz 
Tóth Zsigmond lovasrendőr Pestszentlörin- 
cen őrjáratra indult. Az Apnonyi-utcában 
u lova megbokrosodott, elragadta és ledobta 
a földre. A rendőr a fejére esett, súlyos 
sérüléseket szenvedett és eszméletlen álla
potban szállították a Mosonyi-utcai rendőr
kórházba.

— A dohányutcai autobuszgázolós. Szomba
ton délben a Dohány-utca és az Akácfa-utca 
kereszteződésénél a Károly-körút felé haladó 
ő-ös jelzésű autóbusz elütött egy ismeretlen 
fiatalembert, aki kerékpáron haladt az úttesten. 
A fiatalember vasárnapig eszméletlenül feküdt 
a Rókus-kórházban. A déli órákban visszanyerte 
eszméletét és megmondotta. hogy Tőröcsik 
Sándor a neve és 23 éves géplakatossegéd. A 
gázolás ügyében folyik a rendőri vizsgalat.

— A zsidó frontharcosok kulturestjc.
OMIKE zsidó hadviseltek csoportja vasárnap 
délután a hitközség Gold mark-termében szép 
sikerű kulturestet rendezett. Az estet Schuller 
Jenő főmérnök nyitotta meg, utána Fischer 
Vilmos volt tápori rabbi vetített képekkel ki
sért előadást tartott a zsidó katonák háborús 
isentlszteletieröl. Az előadást, amelyet igen sok 
aktív katonatiszt hallgatott végig — szavala
tok és zeneszámok követték.

Ki

m aranyat, drágaköve', ezüstöt éazo m g jegyei ® ™
—A nagykanizsai Iparosok gyűlése. Nagy

kanizsáról jelentik: A nagykanizsai Ipartestül®! 
n városháza nagytermében vasárnap délután 
rendkívüli közgyűlést tarlóit, amelyen megjelent 
dr. Hegyi Lajos helyettes-polgármester is. 
Samu Lajos ipartestületi elnök nyitotta meg az 
ülést és különösen az iparosság bajait tette 
szóvá. Határozati javaslatot fogadtak el, amely
ben kérik az adóvégrehajtások felfüggesztését és 
kérik, hogy állítsák vissza n köztisztviselők fize
tését. mert n fizetésleszállitás súlyosan érinti n 
tisztviselők vásárlóképrségét

— Az Ufa—Corvin karácsonyi filmje. Li<*n 
Deyers. az Ufa legfiatalabb, legkedvesebb sztár
jának uj filmjét, „A szőke váióok,,-ot mutatták 
be Berlinben. Partnere Johnnnes Richmann, az 
..Ikerférj" közkedvelt, elegáns főszereplője és 
nogvon hálás szerep jutott a filmben Höbigcr 
Pálnak, Julius Falkenstclnnek és Dajos Béla 
híres magyar berlini zenckerónak. A filmet a 
budapesti Ufa a karácsonyi ünnepek alatt mu
latja be.

Miinek nincs pénze: váltóval fizet, 

Ha nem futja borra: ihatik vizet;
Vaj helyett — ha drága — jó a margarin/ J 

Lemondás a: élet, élni szinte kin.

Ez it, az it igyugy mégis kapható, 

Csak egy van, ml mással nem pótolható: 

Diana sősborszet2 ez a drága kincs, 

Melynek a világon méltó párja nincs.

— A Magyar Turista Egyesület karácsonyfa- 
ünnepélye. A Magyar Turista Egyesület vasár
nap délelőtt rendezte meg karácsonyfaünnepé
lyét n Pilis-hegység aljában, Pilisszentlélek 
községben. Az iskolában Erdős Ferenc kano
nok beszédet mondott, majd a községi óvónő 
és tanítónő kiosztotta az egyesület ajándékait.

— leesett a villamosról. 
Teréz-köruton Kis Borbála 
alkalmazott leesett a 73-as 
és súlyosan megsebesült. 
^"MjúrMrlK^^tték

Vasárnap reggel a 
21 éves háztartási 
jelzésű villamosról 
A mentők a Kun-

a tragédia okát
Szerencsére röviddel a fiú hazatérése után 
megérkeztek a szülei, akik már az ajtóban 
a fiú fuldokló hörgésúre lettek figyelmesek. 
Ahogy benyitottak a szobába, megdöbbenve 
látták a félig eszméletlen akasztott gyere
ket.

Rögtön levágták és értesítették a mentő
ket, akik eszméletre térítették a 14 éves 

fiút
és úgy intézkedtek, hogy a lakásán ápolják 
tovább.

A 14 esztendős kisfiút kihallgatták már 
az öngyilkossági kísérlet okáról,

de eddig nem mondotta meg, miért 
nkart meghalni.

Még szülei és hozzátartozói eJőtt sem fedte 
fel az öngyilkos kísérlet okát.

But»- 
szell.- 
adták 

kitűnő 
elve-

— A cseh—magyar-tárgyalások január
ban folytatódnak. A karácsonyi ünnepek 
miatt félbeszakították a Prágában folytatott 
cseh—magyar kereskedelmi tárgyalásokat. 
Immár több mint egy esztendeje, hogy Cseh
szlovákiával felbontatott a kereskedelmi szer
ződésünk és most már a tárgyalások odáig 
jutottak, hogy a januárban Budapesten foly
tatandó tanácskozásokkal mégis valószínül?g 
megtörténik a végleges megegyezés a még 
hátralévő vitás kérdésekben.

— Uj siker bz Uj Színházban. Fiatal iró mu
tatkozott be az Uj Színház színpadán, " ’ 
wlnszky Péter, akinek végtelen finom 
mességü darabját, a Boldogok Házát 
elő művészi keretek között. A színház 
gárdájának nagyszerű játéka a darabot 
zette a jólmegérdemelt sikerhez. A színészek 
— élükön Orsolya Erzsi és Toronyi Imre — 
alakítását hálás lapsokkal honorálta a közön- 
S*K-

— Premier Óbudán. Az óbudai Kisfaludy 
Színház vasárnap délután nagy sikerrel mutatta 
be Seress Béla uj operettjét, amelynek főszere 
neit a szép és tehetséges Huszár Babi és Tiszny 
Vera játszották.

— A Budapesti Épületburkoló Iparosok Ipar- 
testületé dr. Pertik B^ía^tanácbi főjegyző, ha
tósági kiküldött vezetése alatt és Moór Jenő 
kereskedelmi, éa.^iparkamarai titkár jelenlété
ben megalakult. Elnök lett Schillinger Vilmos, 
nklnökök Barkóczi Péter és dr. Christo/oli 
Vilmos.

Szép, poharak

oly ajándékok, melyek az aján- 
dékozó jó ízléséről tesznek tanú
ságot. Karácsonyi készleteink

ből megfelelőt választhat

alacsony arakon
Borospoharak,

homályos és fényezett csiszolással
1 db. P -.98, .08, - .48,

Vizespoharak,
különféle formákban, csiszolt,

1 db. P 1.40, .98, —.75, -.50,
Boros kelyhek,

homályos és fényezett csiszolással,
1 db. P 1.90, 1.00, 1.25, 

Boroskészlci,
divatosan csiszolt, 1 literes üveg 6 ke- 
hellyel 1 készlet P

Krlstólyvázák,
gyönyörű csiszolással,

1 db. P í2.r0, 9.80,
Mocca“ kávéfőzőgép, 
tűzálló Üvegből, a legjobb kávé elkészí
téséhez P 10.20, 14. ÍV

és egyéb kívánságod
nincs?

de igen
-a legszebb karácsonyi ajándék

számomra egy villamos
SINGER VARRÓGÉP

lenne.
Kedvező fizetési feltételek. 

SINGER VARRÓGÉP RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 
BUDAPEST. IV.. SEMMELWEIS UTCA 14.

Btidupeel, If. Corvin.tér 1. BudnueM, VI. AndriUv-uf M 
BudaprM. VII, H íkócil út IS. Budnpril. VII. R4hóríl-Ú» 
•$. Budapest, Vili, Bxros* arca 83/SH. Budaprst, y, Bel** 

Jászberénjl-ut 11.

— Elütötte a motorkerékpár. Újpesten, a 
Vőc.f-ut 57. számú ház előtt a Bp. 84—287. 
rendszómu motorkerékpár, melyet Roth István 
22 éves magántisztviselő vezetett, elütötte Ko- 
ricsvics Aladár 26 éves gyárimunkást, aki ke
rékpáron haladt nz úttesten. A munkás leesett 
í gépről és a fején, valamint a kezén meg
sérült. A mentők a lakására vitték.

— A népjóléti minisztérium sorsa. Ernszt 
Sándor népjóléti miniszter felmentésével tudva
levőleg Károlyi Gyula gróf miniszterelnök vette 
át ideiglenesen u népjóléti tárca vezetését. 
Amint értesülünk, a miniszterelnök a hét elején 
tanácskozást fog folytatni a minisztérium ve* 
rető tisztviselőivel és tájékozást szerez a mi* 
nisztériuin ügyeiről. Ezután a megbeszélés után 
történik meg azután a döntés a tekintetben, 
hogy vájjon a népjóléti minisztérium egy
általában fennmarad e, vagy pedig — mint arról 
szó van — a minisztériumot megszüntetik és 
nz egyes ügyosztályokat beolvasztják a külön
böző minisztériumokba. Az esetben, ha a mi
nisztérium további fennmaradásáról lenne szó, 
sor kerül a politikai államtitkári állás betölté
sére is. Beavatott forrásból szétzéU ' értesülé
sünk szerint azonban minden valószínűség sze
rint — már csak takarékossági szempontból 
is — nagyon kevés kilátás van arra, hogy a 
népjóléti minisztérium továbbra is fenntartás, 
tck.
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S Z I \ Il i Z H O Z I
Kéménytüz a Magyar Színházban 

a Csók professzor premierjén
A színházat zsúfolásig megtöltő közönség semmit seni vett 

észre a tűzoltók munkájából
Tegnap este m autók liossr.ii sora állt a 

Magyar Szinház épülete körül, ahol a ren
des időben, nyolc órakor, megkezdték uz 
előadást. A Csókprofesszor cimü operett be- 
mutatójúrn zsúfolásig megtelt a szinház. 
Alin kezdődött meg uz első felvonás, amikor

a tűzoltó-autók szirénái búgtak a Wrsse- 
lényl-ulcában.

A tűzoltóautók a Magym Színház épületénél 
idltak meg, gyorsan leszereltek fecskendői
ket és

tolólélrákou kúsztak a tető felé.
A rendőrök az autók sofőrjeit kérték lel, 
hogy kocsijukkal hagyják cl az utcát, ne
hogy a vizauguruk kórt okozzanak a kocsik

A karácsonyi ünnepeken, december 25., 26. és 27.-én n

FOKAIN IRAMA
d. c. fél 11-kor cl. e. 11-kor

olcsó I
belyárakkal I

Kzfnro

UFA
a . ............. . d. c. fél 12-kor

nagy mesemaflnét tart
kerti! ,, r«rul| •wUlkkmi*1 (menetűin), MLkl-tllciek, burloezkok xtb.

Békeffi László elájult az Andrássy- 
úti Szinház premierje előtt 

Gyomormérgezés okozta rosszullétét
Az Andrússyuti Színház szombat estfi nagy 

premiérje előtt áriád izgalom támadt a szín- 
biz Öltözőiben. Békeffi László, u kitűnő konfe- 
ránsrlé alighogy bejött a szinházbn és átöltö- 
rött szmokingjába.

eszméletlenül esett össze.
Óriási ijedelem támadt, egyrészt n kitűnő kon- 
ti rúns/ié egészségét féltették, oidsrészf pedig 
fittől tartottak. /oyg Békeffinek n premiertől 
való elmaradása igen kellemetlenül érinti a kő 
zónsfget. Barabás igazgató azonnal a Grünwald 
szanatóriumba telefonáltatott, ahonnan uutót 
küldtek Békeffiért. aki közben magához tért. A 
nngy fájdalmakról panaszkodó szinész-irót be
vitték a szanatóriumba, ahol Injekciókkal maya 
hoz téritették.

Békeffi annyira jobban lelt, hogy

Karácsonyt műsor:

A SZŐKE VÁLÓOK
Ufa vígjáték. Főszereplók: Lfen Deycrs, 

Johannes Romám és Páni Htfrbigert

Premier pénteken, 25-én.

CORVIN CAPITOL

Százezer lírát hagyományozott 
Battistlni magyar keresztleányának 
A kis Sa'gó Lilin vagy esküvője vagy nagykorúsága napján 

veheti át az örökséget
Több mint esztendeje annak, hogy a kon- 

< rrlpódiuiu és az operaszinpad nemzetközi 
büszkesége:

Mattla Battistlni örök álomra hunyta le 
szemét

hatvanegynéhány esztendős korában. Földi 
maradványai ott fekszenek egy istenhátn- 
luögötti kis taszkon falu pöttöm templomé
it ik primitív oltára alatt tizenhat eszten
dővel hamarább elhunyt feleségének kapor
fája mellett. A két sir felett rgy újonnan 
alapított spanyol rend tizenkét apácája Őr
ködik éjjel-nappal, Battistini még életében 
díszes házat emeltetett és nagyösszegü ala
pítványt létesített számukra . . .

A .Milánóból Budapestre érkezett levél te
hát csak most közölte a boldog örökössel a 
hírt, hogv

M Klla Battistlni kis magyar kereszt

lipinszkaja
ünnepi előadásai a Terézköruti Színpadon

Karácsony mindkét délutánján a toljes esti műsor. 50 fillértől 4.50-ig 
Szilveszterkor 2 előadás: 8 és 11 órakor. Mindkét előadás jegyei 

1 pengőtől 7 pengőig
A jegyeket az összes előadásokra már Árusítja a jegypénztár és az 

összes jegyirodák. Elővételi díj nincs

ban. Ezalatt bent a színpadon u legnagyobb 
nudlién folyt az előadás és a közönség sem- 
miről nem tudva, egymásután ujrúztatta meg 
a kitűnő számokat. Tapsolt, jól mulatott és 
szórakozott, mig a tűzoltók azt vizsgálták, 

bot ég felettük a tető.
Szerencsére azonban a tűzoltósághoz érke
zett első hírek, amelyek tetőtiizről szóllak, 
túlzottak voltak s mindössze az egyik ke- 
méhytan felhalmozódott korom gyulladt 
meg. Kisebb kéménytüz volt csak, amelyet 
a tűzoltók uzonnal elfojtottak. A legérde 
kesébb azonban az. hogy még a színház 
tagjai sem tudták hogy vizsugurukkal roha
mozták meg a tűzoltók a szinház tetejét.

vállalkozott arrui vlsszauutózik a színházba 
éa elmondja konferánszát.

Dár az orvosok lebeszélték erről, Békeffi mégis 
összeszedte minden erejét és kiállt a közönség 
elé, amely semmit nem tudott arról, hogy Bé
ke ff i milyen előzmények után áll a függöny elé. 
Konferánszát nemcsak ragyogóan mondta el, 
hnnem talán sohasem volt annyira sugárzóan 
szellemes, mint ezen az estén. Alighogy be
fejezte mondókájót, ismét rosszullétröl panasz
kodott, visszament a Grünwald-szanatóriumba, 
ihol megállapították, hogy

súlyos gyomormérgezést kapott
Egész éjsznka orvosi kezelés alatt állott és a 
■leli órákig annyira rendbejött, hogy' mór el
hagyhatta a szanatóriumot és a szinház vasár 
imp .délutáni esti előadásán Is fellépett.

lányának. Salgó Llllynck, nem kevesebb 
mint százezer Urát hagyományozott.

Regényes már a története annak is, ho
gyan lett a kis Salgó I.illynek éppen Battis
tini a keresztapja. A most tizenegyesztendős 
kislánynak édesapja. Salgó Géza, műszaki 
rajzoló a világháború alatt olasz hadifogság
ban volt és n fogolytáborban, mint jó mu
zsikus, fógolytársni segítségével, zenekart 
szervezett A zenekar igen sok alkalommal 
a környező községekben is rendezett hang
versenyt a hadvezelöség engedélyével a la
kosság szórakoztatására; többek között

abban ■ kis loszkán faluban is, ahol 
Battistlni birtoka volt

és ahol most, a templom oltára alatt, el- 
I temették. így ismerkedett össze Battistini és 
| Salgó Géza és a világhírű operaénekes s a

A borneoi 
maharadzsa

Szenzációi:
1. A rádzsa kéjlakába megérkezik a préda: 

ROSE HOBART.
2. Menekülés a Dzsungel poklán át!
3. A Baradu kitör! Lávatenger önti el a 

rádzsa kincses palotáját!

“xuhaXi décsi -•omniA
fogoly magyar tiszt között meleg barátság 
fejlődött.

A nagy összeomlás sem vetett véget a 
meghitt jóviszonynak és Battistini, ahány
szor csak vendégszereplése során Buda
pestre jött,

mindig felkereste Salgó Gézát.
aki, amikor kislánya született, a keresztapa
ságot felajánlotta Battistinek. A híres mű
vész azt őrömmel el is fogadta. Így jutott 
u kis Salgó Lilly ilyen előkelő kercsztpához.

Battistini utazásai során mindig megem
lékezett keresztlányáról és gyakran érkezett 
is ajándék föle Budapestre. Mikor végrende
letét elkészítette, akkor sem feledkezett meg 
róla, mert mint most kiderült, százezer lírát 
hagyományozott számára, azzal a kikötés- 
:el, hogy azt

csak nagykorúsága napján veheti át.
Kivétel ez alól csak abban az esetben van, 
ha Salgó Lilly nagykorúsága előtt megy 
férjhez, akkor a pénz — hozománynak te
kintendő.

Premier után
CSÓK PROFESSZOR. A Csókprofesszor nem 

csókolni tanít, gyorsan abbahagyja a tanítóit, 
mert rájön, hogy csókolni mindenki tud. Annál 
inkább nevettet, szórakoztat éj mulattat. Erre 
újra meg kell tanitaiii a pestieket Meg is ta
nulják a leckét alaposan. Színesen robbannak 
a hatásosan beállított (Fodor Artúr rendező!) 
ötlet-rakéták és a közönség szívesen belemegy 
hbba a játékba, hogy ma este nevetni és tap
solni kell. Rendkívül szimpatikus a Magyar 
Szinház fiatal gárdája, Rökk Marikával és Kun 
Magdával az élén. A nemzetközi táncproduk- 
ciók csillaga, Rökk Marika frenetikus hatást 
<Tt el táncaival, bájos és behízelgő énekével. 
Kim Magda mint énekes-naivába oltott szub- 
lett — ennivaló. Partnere, Ráday Imre, aki az 
operett területin is friss, vidám, mulattató, — 
jól táncol és énekel. Delly Ferenc, ez a re
mekbeszabott színész tényleg taniihatna a 
csókakadémión, — ahogy ezt a közönség ifjabb 
hölgylngjainak .suttogásából megértettem. Ked
ves, szép is dekoratív jelenség a színpadon 
Tamásig Lívia, jó] táncol Mezey Mária. Ki
tűnő és arisztokratikus Zala Karola és az elő
adás sikere érdekéhen remekül dolgozik Justh 
Gyula, Keleti Lószló, Rubinyi Tibor. Vándory, 
Andiig, Gárday, Bán Gerta és Varga Aranka. A 
Csóknrotesszor uj sikert hozott a Magyar Szin- 
Iv'znak. A szerzők: Szántó Armand, Szécscn 
Mihály, Békessy Tibor és a szeneszerzö: Majo
rosig Álad.'r remek slógerekkel ajándékozták 
meg Budapestet.

AZ IGAZI ASSZONY. Vaszary János há
rom képből álló remek kamaradarabot irt az 
Andrássy-uti Színháznak. Nemcsak a szerző 
nagy szinpadismcretéről és bravúrosan 
megalkotott vígjáték színpadi hatásairól 
emlékezünk meg elsősorban, hanem a szel
lemes dialógusok pergőtüzéről, amely bo
nyolult mese hijján is lenyűgözte a közön
séget. Lázár Mária — Az igazi asszony. 
Szebb és finomabb színésznő alig játszhatta 
volna ezt a szerepet. Somlay Artúr a nftgyü- 
lölö férfi szerepében brillírozott. A műsor 
másik szenzációja Halász Imre kis orosz
ízű tragikomédiája, amelyben Peti Sándor 
érvényesülhetett nagyszerűen. Egv kis 
Zí/o/»y-darabban a Bársony—Dnjbukát-pár 
és Pétbe* Ferenc remekeltek. Békeffi kon
feránsza és Radó Sándor jó szólója a műsor 
fénypontjai. («.)

Brodszky a Royalban
Brodszky Miklós, több operett tehetséges 

szerzője, aki berlini sikerei után rövid látoga
tásra jött haza Budapestre. — egy* hónapig 
mindenesetre Budapesten marad. Budapest vi
rágzó éjjeli életének, nem Is olyan régen. Brod- 
szkv volt a legkedveltebb, legnagyszerűbb mu
zsikusa. Nagy színpadi sikerei azonban Ber
linbe vitték és egy félévig csak a nagy európai 
lapok hasábjain találkozhattunk nevével. Ka- 
rányi Zoltán, a Royal-étterem és bár kitűnő 
Igazgatója most nagy áldozatok árán rávette 
Brodszkyt, hogy maradjon Pesten é« egy hó
napig n Roynl-bárban szórakoztassa a közön
séget. varázsolja "Issza a régi, hangulatos és 
kedves pesti éjjeleket. Január 1-től kezdve te

hát Brodszky a Royal-bárban ül a zongora 
mellett.

A Royal kistestvére, a Kis Royal Budán is 
folytatja azt a misszióját, amelyet nyáron meg
kezdeti. Finom, decens éttermet és szórakozó- 
he’yet nyújt azoknak, akik exkluzív környezet
ben bár, de polgári áron akarják Budán esté
jüket eltölteni. Nem csoda tehát, hogy a Kis 
Hóval télen is remekül megy. Meg kell emlí
tenünk azt is. hogy ugy a nagy Royal, mint 
a budai Kis Royal mór erősen Részül a Szil
veszter-estre. Mindkét helyen az étterem nívó
jához mérten, ragyogó kabaré-előadás lesz Szil
veszterkor — előtte és utána jazz- és cigány
muzsika fogja szórakoztatni a szilvesztereit! 
publikumot, azokat, akik részesei lehetnek 
Roval-ok Szilvesztereinek. Mondanunk sem 
kell, hogy ar asztalrendelés is nagyban folyik 
és nki már most nem gondoskodik helyről, er 
bizony nem várhatja be az újévet a Royal-ok 
hangulatos, vidám, előkelő és emellett polgári 
módon olcsó termeiben. .

Zwojy én szeretek, 
nem szeret ugy senkit

Ez

Bustera 
a 

Casanova
Jelszava

Jön! JÖIl! 
ntmt'.oi beszelő vlgitibke 
Meiro-aoidwyn-mayer-n<m

Radlus Fórum
Msiroflimpalcta niinuliuz

Külföldvevő rí dió
haápttett hang- D f A ▲ LwavrrdkéaHMtek 
szóróval havi" lO-től ♦ hangszórók

zongoraterem,
Dorotlya-utca 7.
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Igazi ut a siker Mekkájához
Irta: STÖB ZOLTÁN

"Netű akarok ünneprontó lenni, különösen 
most, a szeretet ünnepének kflzeledtén. Nem 
szeretném a magyar közönséget sem kiáb
rándítani azokból a félisteneikből, akikben 
eddig vakon hittek és az intimpisták orá
kulumain keresztül való megnyilatkozá
saikra esküdtek. Nem is fogom tehát nevek 
szerint sorra megcáfolni külföldet járó pri
madonnák és más nagyságok reklám-ötle
téinek blöíTJeit, hiszen valóban Jó clringa- 
lózni a silány hazugságok csendesen há
borgó tengerén. Nem célom csak kellemet
lent mondani, hiszen vigaszra és délibábos 
reményre annyi szükségünk van ma. Ezzel 
szemben azonban megdöbbent az a levil- 
csomó, amelyet szinte naponta tesz le Író
asztalomra a postás. Kezdő fiatal szininö- 
vidékektől és asztalfiók-drámairóktó) kezd- 
vfc, le Szomaházy regénj'einek gépirókis- 
asszonyain keresztül aktiv szolgálatot telje
sítő házmesterlányokig, becsületes, tisztes 
ipgros szülök ábrándozó gyermekéig, mind
nyájan azt kérdezik; hogyan is lehet az, 
hogy X. színésznő Berlinben óriási karriert 
fűtött be, miképpen lehetséges, hogy ez vagy 
az a közepes iró világsikereket arat? Ilo
nán tehetne utánozni ezeket, merrcfelé veret 
az ut a siker Mekkájához-! Ezek a kérdé
sek adják a kegyetlenül kiábrándító tollat 
kezembe. Nem is magam fedelek rá: a té
nyek beszéljenek.

Kezemben egy nagy amerikai napilap, 
amely hatalmas cikket közöl a tengeren
túli irodalmi és szinházi életről. Cikkét a 
következő szavakkal vezeti be:

„A? amerikai magyar újságíró életét az a 
kötelezettség Is megnehezíti, hogy mester
ségénél fogva el kell olvasnia a hazai lapok
nak Amerikáról és az amerikai magyar ese
ményékről Szóló híreit. Nincs olyan lehetet
len kacsa, amit hazai lapjaink amerikai hir 
elmén leadni szégyenének. Sőt: le sem ad
nak egyebet, mint tücsköt, bogarat, ha Ame
rikáról van sző. Emlékszem, hogy szegény 
megboldogult emlékű Fráter I.órántrój ak
kor irta egyik legm jyobb hazai lapunk, 
hogy a Vanderbiltek és Rockefellerek kéjbe- 
bórulva fetrengenek lábai előtt és csókol
gatják hegedíivonós kezét — jó öreg Lóránt 
bácsinak ugyanakkor súlyos gondot oko
zott, hogy miből fizesse ki a vacsoráit, nem 
is szólván arról, hogy botelszúmláival hete
ken át a legnagyobb bajok voltak. Lóránt 
bácsi persze nem Vanderbiltéknek hege
dült, hanem a passqitzi magyarságnak — 
hegedült vojna, .ön. tz a magjarság egyálta
lán kivándsl Vett voThn a hcgédtllésére. Saj
nos, nem igy volt. Sőt!

Minden Itt kísérletező hazai színészt, 
primadonnát azonnal sztárrá ütnek bu- 
pestl barátai, minden magyar „estra“ 
(statiszta) elragadja Hollywoodot magyar 
lapjaink bőkezű hasábjain és nincs 
olyan sötét, reménytelen bukás, amiből 
odahaza ne tudnának rózsaszínű sikert 

varázsolni.
LA kitűnő amerikai ur, aki nagyszerűen 

ismeri az ottani Viszonyokat és az Amerikát 
játt magyar színészek, zenészek, írók sike
réjnek fokát, alaposan megmondja nekünk 
óhozaiaknak: jó lesz csíny jón bánni ezek
kel a külföldi sikerekkel. Pedig ez az ur 
nem is beszélt arról, hogy minden csinosabb 
aréu pesti kislány legszebb és dé- 
♦'elgelettebb álma: Hollywood és egy váci
utcai füszerkereskedő furcsa, de rövid ame- 
likai ^kirándulása után, minden pomádés- 
haju, egyencslábu és nem gömbölyühátu 
hqírbély- vagy divatárusegéd Rudolyh Valen- 
tino, vágj- menjünk közelebb: Mtlhj Forst 
utóda akar lenni.

Má jött meg egynapos budapesti tartóz-

kodásra Nőtt Károly, a kitűnő iró, aki Ber
linben valóban hatalmas karriert csinált 
kabarédarabjaival és fllmszcenáriuinalval. 
Megkérem őt is, adjon szerkesztői üzenetet 
a messzire és mindenáron karrierre vágyó 
mindkét nembeli ifjúságnak.

— Berlin borzasztóan nehéz. Itthon nem 
is tudják, milyen kásahegyet kell átrágni 
annak, aki kint érvényesülni akar. Tömegé
vel repdesnek, mint a pillék a fény körül. 
Szárnyuk gyorsan elég, elpusztulnak és le
hullnak. A középszerűség nem boldogul 
kint. Speciális tehetség kell ahhoz, hogy va
laki érvényesüljön. Középszerű emberek ott 
milllóézámra vannak! ~ 
Szőke 
vidám 
sikerei 
olyant 
de ők 
amit meg lehet tanuini. ____ _ ........ .
tehetségek előtt áll nyitva az érvényesülés 
útja. Alpár Gitta tényleg Berlin legnagyobb 
sztárja, de hát ünnepelt énekesnő volt ő 
már Budapesten is. Bársony Rózsi tényleg 
befutott, de csak akkor, amikor már Pesten 
is karrierjének csúcspontján volt. Ábrahám 
Pál óriási sikereket arat és a legnagyobbak 
egyike kint, de hát már Budapest ts elismerte 
őt annakidején. Bulvárt/ Géza Budapesten

Persze ___
Szakálluk, ez a kedves, mulatságos, 
figura, akinek tényleg fantasztikus 

vannak. Csak a: érvényesül, aki 
tud, amit a németek nem tudnak — 
mindent a világon tudnak! Mindent, 

Csak a kivételes

nem volt

SZÍNHÁZI napló
Színházak hétlöt műsora

N'tmcet) Szinház: Az asszony é» a bolondok (*/»#>. 
Kamararzinháti Porcellán (,%8).
Vígszínházt Evelyn <8).
Belvárosi Színházt Torockói menyasszony (S). 
király Színházt A ..Fehér ló" (8).
Fővárosi Operettszinház; Maya (8).
Andrássyiiti Színház; Az igazi asszony (9). 
Magyar Színház: Csókprofesszor (8).
IJ| Színházt Boldogok háza (.81.
Terézkörutl Színpad: l.ipinskája (9).
Bethlentérl Színpad: KabarémOsor (6, ff>.
Royal Orfeum; Decemberi nagy műsor (Vi5. ’,í9).

R/fi- vasárnap ünnepli Jusnij lüres 
■L™ Kék Madár-kabaréin fennállásán

JtétcA fifaai ynt&ua*,

J^fUtuáií J>uu^

Is éppoly tehetséges volt, csak itt nem voll 
meg a lehetősége az érvényesüléshez. Szinte 
missziót vélek teljesíteni akkor, ha óva in* 
tem azokat, akik most csomagolnak s „köny- 
nyü‘‘ batyujukkal útnak indulnak Berlin 
felé: vigyázzanak! Berlin nem Bélaoierika, 
ahol a végtelen pampákon végtelen lehe
tőségek vannak még. Berlinbe özönlenek 
Európa összes államainak legkiválóbb szí
nészei, művészei, Írói és a magyar szeren
csét próbálóknak nemcsak a német ver
senyt, hanem egész Európa versenyét kell 
állnia. Berlin az európai Hollywood. Min
denfelől áramlik feléje a szép nők és a 
szép emberek tömege és bizony nagy ré
szük vagy a prostitúcióba, vagy a: inferná- 
iis nyomorba bukik. Néhány kivételes kar
rier azonban akad, ilyen például hlttgg Ka
tóé is, aki mint kislány vágott neki Berlip 
rengetegének és — kitalált belőle. Azonban 

azokat az áldozatokat, amelyeket az 
emberiség ifjusága hoz e néhány kar
rier kibontakozásáért, túlságos nagynak

♦
A helyzetre mi sem jellemzőbb, mint hogy 

az a kitűnő és elismert komikus, aki Ber
linbe kész szerződéssel zsebében ment ki. 
most, amikor visszajött, azt mondta némi 
öngunnya! és akasztófahumorral:

— Bizony Isten, abban a cipőben jöttem 
vissza, amelyikben elindultam. Pedig meny
nyit talpaltam) . .

Hát még azok, akik kölcsönkért cipőben 
indulnak neki a nagy útnak!...

megmaradt

az ajándékozás öröme

Örökös ajándék, 
örökké tartó öröm:

óra, 
ékszer

M/f'7 vasárnap ünnepli Jusnij híres orosz
Kék Madár-kabaréja fennállásának hu- 

szonötötdik esztendejét. A Kék Madár Moszk- 
vábaq született é sazóta megjárta az egész 
világot. Jusnij, a Kék Madár Budapesten is 
nagyon kedvelt és ismert konferansziéba és 
igazgatója,. mosf,. társulatával Hollywoodban 
játszik, miután berlini színházát feladta. 
Jessner, a berlini-' állatni színházak inten
dánsa levelet irt efíg előkelő budapesti fő 
szerkesztőnek, Jusnij jóbarát jónak és tudatta 
vele. a Kék Madár-kabaré negyedszázados 
jubileumának nevezetes dátumát. Egyben fel 
kérte, hogy Jusnij budapesti barátai is vegye
nek részt abban az ünnepben, amelyet Jess 
ner vezetésével a berlini művészi világ rendez 
a Kék Madár nevezetes születésnapján. GdCi 
Sándor, aki Jusnijnak egyik legmeghittebb 
barátja, maga és negyven aláíró nevében 
akiknek mindegyike a magyar színházi és 
irodalmi életűnk előkelősége, hosszú kábel
táviratban üdvözölte Jusnijt.

Salamon itt, Salamon ott. Salamon min- 
de nőtt! A Berlinből hazatért Salamon Bé

lával kapcsolatban a legkülönbözőbb kombiná
ciók terjedtek et a színházi világban. Szó volt 
arról, hogy egy Rákóczi-uta kabaréba betársul 
és ott fog föllépni, majd a Fővárosi Operett- 
színházban játssza • Nőtt Károly „Nyitott ab
lak" cimü operettjét, azután visszamegy a Te- 
rézkőruti Színpadra, végül pedig a bécsi .Thea
ter dér Komikét igazgatója, Brett, aki most 
Pesten tartózkodik, a amiattii fel Rótt megüre
sedett helyére. Beszéljen hát Salamon; hol lát
juk leghamarabb viszont:

— Egyelőre magam is szeretném tudni. Azt 
azonban már most a leghatározottabban meg
cáfolhatom. miszerint én egy Rákóczi-titl ka- 
ha'iba betársulnék Ha Budapesten kabaréban

játszanék, az csak a Terézkörutt Színpad lehet. 
4 Fővárost Operettszlnházzal valóban szerző- 
sem van, de ha ott januárban nem jöhet ki a 
darab, akkor más színháztól van ajánlatom, 
hogy ezt a Nóli-darabot ott eljátsszam. A Misi 
szerződésié egyelőre nem ■ '* *-“
sem nemet.
fjarivath Imre, a Maya 

pihen hóhérain Még 
Maya előadássorozatai, uj 
amelynek a, elme ,.A muzf. 
Mayával ts igyekezett közelmenni a filmhez, 
ezúttal talán egészen megoldja merész elkép
edését: a filmoperett megvalósítását a szín
padon. Mivel ehhez a darabhoz feltétlenül for
gós: inpnd kell, a darab valószínűleg a Magyar 
Színházban kerül színre márciusban.

Ha már a filmeknél tartunk, nem mehetünk 
cl sző nélkül a karácsonyi filmek kima

gasló királyánál: a Borneoi maharadzsánál. 
Most érkeitek meg azok a hollywoodi, lapok, 
amely t k a Borneoi maharadzsa felvételeiről 
cikkeznek. Innen tudjuk meg, hogy itt a film
óriást, amely egyszersmind izgalmas és érdekes 
fllinSzüzxé, de ugyanakkor a leglátványosabb 
expedícióé film is két éven át fotogra/álták 
Bornco ósrengetegeiben. .4 mese szerint a bor 
népi maharadzsa udvarába kerül egy szereimé- 
ben csalódott orvos, akit hihetetlen kalandok 
után elhagyott ft lesépe fölkeres. A férfi először 
hideg, nem akar tudni a: asszonyról, később 
azonban, mikor a maharadzsa mindinkább 
észreveszi a szép fehér nőt: a vadonba tévedt 
prédát, izgalmas kalandok árán megmenti az 
asszonyt. Elmenekülnek a: udvarból — ütjük 
az őserdőn visz keresztül. Érdekes és lenyű
göző látvány, mikor emcgkűzdenek a vad
állatok tömegével, közben egy tüzhányóhegy 
lávaömlése éri utói őket. Nagyon érdekes, ho
gyan készítették a filmet. 1(1—1.5 hangosfel
vevőgépet sziklatömbök mögé rejtették s mo
torjaikat napokig járatták, hogy a vadak hoz
zászokjanak ezek berregéséhez. A sok kilómé-< 
teres területet villamos drótokkal vettek Körül, 
ha egy-egy vad érintette a drótot, a felvevőgé 
pék automatikus exponáló szerkezete azonnal 
működni kezdett és tizenötféle helyzetből foto- 
grafútta a vadat. Természetesen ez is állandó 
életveszéllyel járt és — amint az amerikai la
pokból olvassuk — sokan el Is pusztultak fel
vétet közben. A filmet a Bécsi és az Omnia mu
tatja be kedden

ANewyork-bár népszerű és kedvelt paródiái 
Során a „Tróger Horn" került bemutatás

ra e héten. Expedícióé felfedezők a budapesti 
dsungel életét mutatják he Kellér Dezső ötletes 
és kitűnő meglátásában. A főszerepeket Radó 
Sándor, Petőén Sándor, Vértes Tibor, Silbcr L. 
Bandi és Rull Margit játsszák.

mondtam tem igent.

kitűnő szerzője nem 
javában tartanak a 
operettet fejezett be, 

Harmatit, aki a

A) agy háborúság folyik a Nemesit SzinMz 
környékén a Pecr-Gynt kedi bemutatója, 

illetve a Solveja-szercp köriij. Somogyi 
Bogyó, akinek ezt a parádés szerepet szánták, 
hirtelen megbetegedett és a jászéin ü Hevesi : 
Sándor Babos Anniét, a Király Szinház pom
pásan beszélő tehetséges színésznőjét kérte: 
fül a szerep eljátszására. .1 nemzetiszlnlu’ :t 
klikk egy csoportja azonban sehogysem látja 
szívesen, hogy uj, friss erő vonuljon be a 
Nemzeti Színházba, pedig a próbák folyamán 
Horváth Árpád, a darab uj rendezője, vala
mint Hevesi Sándor a legnagyobb elismerés, 
sel nyilatkoznak a primadonna teljesítmé
nyéről. A keddi Peer-Gynt-premiért, amely a 
fiatal npcrettszinésznfinck komoly bemutat- , 
hozása lesz, egyúttal pedig rést vág egy klikk 
kinai falán, mindenesetre rendkívüli érdél., 
lődésscl várják a színházi körökben.

Lipinxzkája lett a Terézkörutt Színpad 
üdvöskéje. Ez a csodálatosan tehetséges, 

csupa báj, csupa humor dizőz valósággal 
extázisba hozza esténként a kis színház kö
zönségét. Mindig uj műsorral jön, de egy 
száma mindig visszatér és ez aratja a legna
gyobb sikert. Jackie Coogan imitációjának 
pikánsan aranyos kupié ja. ,4 Terézkörutt 
Sjzinpad műsora. qmelyen hpsszabh lélegzetíi 
egyjelvonásosok, kabarészámok és tréfi •H 
váltakoznak, különösen Gárdonyi Lato*. < 
Kmhlós Vilmox. a nagyszerű és utolérhetetlen ■ 
Csütörtök délután három órakor gyertya 

gyújtás előtt tündért gyermekelőadás lesz 
a Vígszínházban, ahol Lakner bácsi gyermek- 
színháza teljesen uj műsorával lép fel. Uj da 
rabjainak elme: „Édes karácsony — Mese egy 
szegény királyklsasxzonyról". Nem kétséges, 
hogy Lakner bácsi gyermekszinházának elő
adása a legszebb karácsonyi szórakozása les: 
Budapest (/yermekpublikumának, — annál is 
inkább, mert a jegyek rendkívül mérsékelt 
áron kaphatók.

A Mosoly országa uj primadonnát kap. Szer
dán énekli először a Mosoly országa nőt 

főszereplőjét Malter Rózsi a: Operában Tu 
lajdonkfppen ezt a szerepet annakidején rá 
osztották ki. Malter Rózsi azonban különböző 
ismert differenciák miatt nem vállalta akkor a 
primadonnaszerep eljátszását. Most azonban, 
Rndnat igazgató Malter Rózsit is be akarja 
mutatni a bécsieknek s ezért felkérte a szerep 
betanulására. Mutter Rózsi szerdán lép fel elő
ször a Mosoly országában.
A ! egyik színész boldogan meséli a másik- 

™ nak:
—■ Hál' Istennek, megkötöttem X. színház

zal a szerződésemet. Most már nincs gon
dom . . .

— Jó, jó — hangzott a pesszimista vá
lasz. — De mit fogsz csinálni januárban

vígszínház
Szerdán, december 23-án

KEIIVES UÍflPOB
Bohózat 8 felvonásban. Írták : Pierre 
Veber és Alex Mádig. Fordította : 

Stella Adorján. Főszereplők :
Titkos Ilona, Makay Margit, 
Sulyok Mária, Pártos Erzsi, 
Hálnál. Törzs, Csortos, Jávor, 

Gárdonyt. Maklary, petv, 
Vendrey

Karácsonyi elOetitsok
Pénteken, december 2.5-én 

délután fél 4-kor:.............. EVELY
ette 8*kor: KÉNYES VALÓrO

Szombaton, december 28-án: M
d. u. fél 4-kor: KENYES VALÖPÖR 
este 8 kor :................... EVELY N

Jegyek az összes előadásokra már 
válthatók.

I

FENYVES

II. (orozni

1.25

Házikabát
Pijama kilOnó flanelból, dlvalae rslkozáttel ■ . 

Puplin ing beleli mellel, fyőnyörű minink • 

Hálóing liváló madnpolán alfonból...............

Kemény kalap • lefújnbb dlvarformik 

Sportsapka kifünó dlvnlkelmtkbál ... 

Gallérvédő sálak fehér é» etlne* 

Nadrágtartó <(en jó, etóe minóeéf > 

Zoknitartó Inom rumiból 

6850 darab k ‘ ‘ * * *----- --

.....

i’tnli kit leiben drapp IQ Q 
barna sdlgallérral . I7.OU

8.80
5.90
3.90
8.60
1.45

MÍ& NYAKKEN
111 ír

1.50
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H ÉT Fői SPORTNAPLÓ
A „Csikók" reparálták a bajnokcsapat 

belgrádi vereségét
Magyar profiválogatott —Belgrádi válogatott 3:2 (3:1)

A BSzKRT lelkes csapatát csak a meghosszabbított 
időben tudta legyőzni az Ujnest 

a Magyar Kupáért vívott küzdelemben
Újpest-BSziRT 3:2 (2:2, 1:1, 1:0)

Belgrád, december 20.
M Hétfői Napló tudtó- 

bitójának tele/onjelen 
tése.) A csikóválogatotl 
réven balkáni túrára in
dult magyar proflváloga- 
tolt együttes Görögor- 
.•■rág ellen elért 4.2, majd 
Nis város válogatottjai
val szemben aratott 5;2 
i.ráuyu győzelmei után. 
1é|| túrájának legnehe
zebb meccsét játszotta le 
Bclgrádbnn Jugoszlávia
.sporfmetropolisábnn. Ismeretes, hogy Belgrád 
válogatott csapata Lóiéi egyenlő erejű Jugosz- 
hívta reprezentatív csapatával, amely c: éltben 
ntigy meglepetésre a magyar válogatott csapa
tot is legyőzte. De a belgrádi klubcsapatok 
«lőtt is számtalan esetben voltak kénytelenek 
meghajolni vezető együtteseink is. igy legutóbb 
n múlt héten éppen u Ferencvárost érte érzé- 
kény, 3 1 arányú vereség Belgrádban.

A „Csikók'' győzelme annál értékesebb és 
meglepőbb, mivel Belgrád csapatában több kül

földön futballozó jugoszláv vándor is résztvett 
s igy a legerősebb összeállítású csapatot győz
tek le. A „Csikók'' mindkét félidőben igen 
élénk, eleven játékot mulattak és rendkívül 
gyors támadósorozattal lepték meg az ellenfél 
közvetlen védelmét. A kőkeménnyé fagyott ta
lajon kitünően érvényesült a magyar csapat 
technikai és taktikai fölénye, úgyhogy mind
két félidőben

fölényben tudott a csapul maradni
s győzelme egy pillanatig sem volt kétséges. A 
vezető gólt Bruneckcr szerezte meg a 10. perc
ben. majd ugyanő szerezte a második gólt is. 
Négy perc múlva a jugoszlávok szépítettek az 
eredményen, de befejezés előtt három perccel 
Jakube újabb gólt lőtt (3-1).

A második félidő elején a jugoszlávok mint
egy negyedórán keresztül fölényben voltak s a 
8. percben Tirnavicsnek egyéni kitöréssel sike
rült is a végeredményt boúilitnni. Ezután ismét 
a magyarok kerültek fölénybe, de a jól véde
kező jugoszlávok megakadályozták a Csikókat 
az újabb góllövésben.

Popovics belgrádi bíró gyengén vezette a 
mérkőzést.

Szalay
bltií.s után maradt

A Hungáriát súlyos vereség érte Zágrábban
Gradjanski Hungária 5:2 (3:0)
Zágráb, deci rnber 20.

Hétfői Napló tudósitójának tclefonjclcn- 
Szombnlon és vasárnap kettős mérkő- 
líilln Zágráb

Skvarek

vasárnap kettő* 
rendégül a kékfehéreket, 

kik hat év után első
iben szerepeltek a hor- 
át fővárosban. Mig 

szombaton a Hungáriá
nak szép játékkal sike
rült a Grndjnnskil 3:1 
arányban legyőzni, addig 
vasárnap

érthetetlenül gyenge 
Játékot produkálva, 
5:2 (3:0) arányú ér

zékeny vereséget

A revánsmérkőzésen a 
Gradjanski uj erőkkel frissítette fel csapatait s 
n rendkívül fáradt Hungáriával szemben mimi
két félidőben fölényben volt. A jugoszlávok 
Kokotovics két góljával már nz első negyed

órában nagv előnyre lettek szert, majd befeje
zés előtt Siankovics ujr.bb gólja beállította 
félidő eredményét (3:0).

A mérkőzés második periódusában 
gáriu alaposan rákapcsolt 
és előbb Skvarek, majd 
Hirzer góljaival lénye
gesen javított helyzetén 
(3:2). azonbnn a fáradt
ság jelei újra kiütköztek 
a csapaton, 
bágyadt védelme 
tudta 
l'rbanek 
újabb góljait. A mérkő
zést Győri nevű magyar- 
származású zágrábi biró 

(g^zelte, mindkét csapat
~ megelégedésére.

A Hungária a követ
kező összeállításban játszott:''í'/t’dty — Mtíndl, 
Kocsis — Kovács, Kiéber, Sebes —• Haár, Cseh 
II., Kalmár, Skvarek, Hirzer.

imclynek 
nem 

megakadályozni 
és Koprinják

A Magyar Kupa érde
kes összehasonlításra 

adott alkalmat az ama
tőrök és a profik között. 
A ligabajnokság máso
dik helyén álló Újpest 
és az amatőrbajnokság 
őszi listavezetője, végig 
élénk, hevesiram u és iz
galmas küzdelmet ví
vott, amelyben a meg
lepően állóképes ama- 
tőrcsapat

csak a meghosszob- 
egy góllal mögötte a

liláknak.
Az Újpest csapata annyit adott ki magából, 
amennyit az ellenfél megkövetelt s mindig 
csak az egygólos vezetésre törekedett. /I 
BSzKRT lelkes és kitűnő játékáért egyébként 
teljes elismerést érdemel.

A szépszámú közönség lelkes buzdítása köz
ben nngy elánnal támad az amatőr csapat és 
tőbbizben veszélyezteti Acht kapuját Előbb 
Belesik bombaszabadrugását nehezen menti 
kornerre a lila-fehér kapus, majd Gergely lö
vését védi fényes stílusban. A vezetőgólt mégis 
az Újpest rúgja a 31. percben, amikor is 
Schneider átívelt labdája a BSzKRT-védők fö 
lőtt P. Szabó elé kerül s ő közelről a hálóba 
vágja (1:0)

Szünet után a BSzKRT kitűnő védelme sakk
ban tartja az Újpest csatárait, viszont a pom
pás fedezetsor állandóan frontba dobja a csa

társort. A lila-védőknek sok helyzetet kell 
lisztázniok A 21. percben Berec: éles lövéssel 
kiegyenlít (1:1). Most a játék méginkább meg
élénkül, de a változatos, izgalmas küzdelmet 
sokszor akasztja meg Juhász dr. biró sípja, 
akinek az Ítéleteivel a közönség sokszor nem 
<rt egyet és állandóan zug a tribün. Emiatt 
kél percig áll is a jóték. A -13. percben P. 
Szabó közelről a hálóba sodorja a labdát, de 
a biró a hatúrbiró bemondása alapján, hendsz 
címén, érvénytelenül a gólt.

Kétszer tizenötpcrccs meghosszabbítás kő. 
vetkezik. Az Újpest felforgatja csatársorát, 
sőt a kiválóan hal f ölő Szalayt is elörcküldi a 
támadósorba. .1 7. percben P. Szabó a bal
oldali léc mellé szép gólt rúg (2:1). Húrom 
perc múlva azonban Borszéki lövését Acht el
vetéssel kiüti s a ráfutó Menczer kiegyenlít 
(2:2). A második 15 percben a BSzKRT jól 
tartja magát, ennek ellenére Auer gyenge, gu
rulós labdájára Goda rosszul vetődik és a 
labda a hálóba jut (3:2). A BSzKRT nem adja 
még föl a küzdelmet, de csatárai két kitűnő 
helyzetet elrontannk.

Á mérkőzés után a BSzKRT tábora ör|i| nz 
eredménynek, de panaszkodnak, hogy nem 
volt .szerencséjük. Az Újpestnél a jeles Bá
nyai-mester úgy nyilatkozik, hogy „a fiuk 
kissé nem vették komolyan az ellenfelet". 
Egyébként szerdán indulnak útra a téli túrára 
— mondja Bányai — s a résztvevők névsorát 
kedden állítják össze. A Langfelder igazgató és 
Bányai tréner vezetése mellett ulrakelő bajnok
csapat 25-én játssza első turamérközésél a 
milánói Ambrosiana csapata ellen.

Amatőr humoristák kabaré-versenye 
a fedett uszodában

Az UTE horgászott, Jakabot faképnél hagyták a nők — 
A „szerelmi fejes és egyéb mókák a vizikabarén"

Az amatőrök is befejezték az őszi bajnoki szezont
Ar amatőrök futbnllbajnokságn már múlt 

bélen befejeződött és vasárnapra mindössze két 
mérkőzés maradt még lejálszatlanul.

Az egyiken az FTC csapata nagyvonalú já
ték után 0:2 (3:1) arányban győzte le a Fe
rencvárosi Vasutasok együttesét, mig a másik 
mérkőzésen, amelyek az URAK a MÁV csapa
tával találkozott, az utóbbi nagy meglepetésre 
1 rO (1:0) arányú vereséget szenvedett. Az őszi 
bajnoki szezón tehát bezárult, hogv két hónap 
múlva újra meginduljon a dicsőséget jelentő 
bajnoki pontokért

Az amatőrök ii szétválasztás ötödik évében 
inár teljesen kiheverték azt a veszteséget, ame
lyet a leg jobbjaiknak a professzionista táborba 
való kiválása jelentett. Akik figyeli minél kisé
rik az amatőrök céltudatos és komoly munká
ját, mcgelégedéssi I állapíthatták meg, hogy a 
magyar futballsport jövője, ellenére egyes kel
lemetlen kudarcoknak. biztosítottnak tekint
hető, mert <i: amatőrfutball, amely mindenkor 
a labdarúgás alapját képezte és fogja is ké
pezni, olyannyira megerősödött, hogy nemcsak 
hogy támogatásra nem szorul, de már

sok tekintetben egyenlő ■ legjobb profik
kal Is.

Csak meg kellett nézni azokat a mérkőzéseket, 
amelyeket az amatőr élcsoportban helyet fog
laló klubok vívtak egymással, csak kis sereg

szemlét kellett tartani azok fölött n játékosok 
fölött, akikkel nemcsak u nagy-, de az ismeret
len kisegyesületek is rendelkeznek, máris észre 
kellett venni, milyen

kiváló un,vág fölött rendelkezik az 
mnatőrfutball.

Budapesten természetszerűen a föflgyelem az 
I. osztályú klubok mérkőzése felé irányult. 
Az elmúlt őszi szezonban azt láthattuk, hogy 
van hat-nyolc, olyan elsőosztályu amatőrklub, 
amelyik ha a Nemzeti Bajnokságot megrendez
ték volna, nem vallott volna szégyent. A baj
nokság őszi fordulójában egyébként a DSzKHT 
kitűnő csapata egy ponttal megelőzte nz lm- 
mór harmadéve országos bajnok Törekvés gár- 
dáját, de akik jól ismerik az amatőrök erő
viszonyát, bizonyosra veszik, hogy bármennyire 
kvalitásos csapat legyen is a BSzKRT, a szezón 
végén a bajnoki elmet mégis ót kell majd en
gednie a Törekvésnek. Igen kitűnő képessé
gekről lelt tanúságot a másik két, úgynevezett 
„vállalati alakulat", a Postás és a BSE Is, 
amelyek a tavaszi szezon folyamón még szin
tén beleszólhatnak n bajnoki végküzdelembe. 
.1 társadalmi klubok közül a FTC-t illeti a 
legnagyobb elismerés, amely mindig híres volt 
úrról, hogy első csapatának utánpótlására nngy 
gondot fordít. A zöld-fehérek mellett a lila- 
lehérek is szép szerepet vittek.

Az uszózárlat miatt, amelyet a MUSz az olini- 
piászra való tekintettel az idén hamarább ren
delt cl. a fedcltuszoda sportszerű programjának 
is befellegzett. Nincsenek hangos csaták, vérre- 
menő nehéz küzdelmek, van ellenben — kabaré. 
Ezt a vidám, mókákkal fűszerezett, mozgalmas 
és — legyük hozzá — hálás foglalkoztatást 
tüitc ki céljául az

FTC és az UTE, 
amikor megrendezte a — vizikabarét.

Amatőrökről lévén szó, nem mérheti senki a 
teljesítményt a bőséges kultúrával rendelkező 
professzionátus kóinikusékhoz. Kétségtelen, 
hogy az ilyen ad hoc megrendezett „népüne- 
pély" nem minden részletében nyújtja azt a 
komikumot és okoz olyan derültséget, mint 
amilyent terveztek. Sőt. Néha egyenesen vissza
felé sül cl a deritési törekvés. Körülbelül ezeket 
mondhatjuk el a vasárnup lezajlott vizikabaré- 
ról. Voltak ugyan olyan rosszmájunk is, akik 
azt állították, hogy a most élő generáció ki
halását kell megvárni ahhoz, hogy a legköze
lebbi vizikabarét megrendezhessék. Ez persze 
egy kicsit túlzás. Egy egész generáció kihalására 
még sincs szükség.

A kabaré már a rendezéssel kezdődött. A fen
tebb idézett rosszmájunkra hivatkozva azt is

gitás mellett leúszni. Tekintettel arra, hogy a 
táv csak 66 méter volt és ezt Lantos elég gyor
san abszolválta, különösebb baj nem történt. 
Néhány sikitás hangzott el csupán.

Az utcai ruhában való úszást 
kivételesen közösen rendezte a vezetőség. Így 
történi meg, hogy

egy férfit két nö vett közre.

Kánássy Rajkl

KARÁCSONYRA
VIDÁM
MEGHITT
HANGULAT
LEGYEN!
CSERÉLJE KI Mílílí 
ÖSSZES 
IZZÓLÁMPÁIT

mondhatnék, hogy a rendezés volt a leghumo
rosabb #zdni. Kezdődött azzal, hogy n kürt 
program-kezdet után egy félórával, n közönség 
türelmetlensége láttán a rendezőség lázas tevé
kenységbe kezdett.

Kereste a szereplőket.
Hosszú ideig tartott, de aztán végül is siker ko
ronázta a törekvést — startolhattak.

Az összekötözött párok versenyzése
volt az első szám. Meglehetősen hosszú időbe 
tellett, amig sikerült a párokat „összevarrni" s 
akkor aztán gyors iramban futották végig a to
vábbiakat A Kánássy—Rajky-pár volt itt 
a legügyesebb. A medence szélét nagy tömeg
ben leplek cl ekkorra a versenyzők s ebből az 
alkalomból meg lehetett Állapítani, hogy

■ MUSz. ..crkölcsrendelete" nem sok visel 
zavar a fedettuazoddban. A nézőket azon

ban annál inkább.
A második számot nngy sötétség vezette be. 

Nem tudni, mi okból, az^égő gyertyával való 
úszást a versenyzők nem voltak hajlandók vilA-

Fa és szén 
helyeit 
fürdővizét 

elektromos 
irammal 
melegítse 
tol. Teljesen 
automatikus 
meiegvtz- 
szotgoitatos 
olcsó éjjeli árammal. A ki- és 
bekapcsolást, a melegvíz sza
bályozását önműködő készü 
lékek végzik.

miiinöen 
dévait 

ranűszer

Hócipők
Legdivatosabb "odriét 

Ortáat választék.
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Olcsó árak.
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Prelsach József cég
Krisztina tér J.
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Jakab

.4 kitüntetett Jakab 
nagy megtiszteltetéstől 
annyira elfelejtett úszni, 
hogy a két hölgy alapo 
san faképnét hagyta.

Hild, Szabados és Nagy 
tréfás horgászó jelenete 
viharos derültséget kel
tett. Nem minden részé
ben volt ez a szám az 
Ízlés magaslatán, dehát 
végeredményben a cél a 
niulattatás volt. Nem ki
sebb megelégedést kel

tett az úszás gummíállatokon. Hunyadi kivéte
lével azonban < hhez az egész mezőnyben senki 
nem értett. A holtszezon miatt a hölgyek nny- 
nvira kijöttek a tréningből, hogy egyenesen 
szerencse volt a gummiállatokkal való kiegészí
tésük s igv azután nem volt szükség a mentő
kötélre.

A zsákban úszás és a vízben való szájhar 
monlkázás után

egy kedélyes állatkínzást szám követke
zett.

A rendezőség ugyanis szerzett valahonnan egy 
megszelídült vadkacsát és a Jelentkező ifjak
nak a viz közepére dobott kacsát kellett elfog
ulok. Tekintettel arra, hogy a versenyzők pá
ronként szálúnk a vizbe, hogy leigázzák a ka
csát, s minthogy elég sokan voltak, a szegény 
kacsa a végén már nem sok kedvet mulatott 
ehhez a Játékhoz. A közönség tombolása és 
füttykoncertje végül is hatott a rendezőkre és

Igy a kacsa még élve kerülhet a — sport
szanatóriumba.

A tréfás műugrás
volt az este legsikerültebb száma, amelyben 
Strausz és Brém mutatta be remek imitáló kész
ségét. A két ügyes flu egész sorozatban perszi- 
flálta a különböző érzéseket, igy többek közt 
Strausz az olvadozó szerelmes remekül karri- 
klrozott -pózaival vetette magát a habokba, mig 
Brém megirigyelve a viharos sikert, a dacos 
vasmunkás erőtől duzzadó, szimbolikus moz
dulataival majdnem túlszárnyalta Strausz sike
rét. Érdekes volt még az ötös csapatok részére 
kiirt kötélhúzás, a kopjás teknöversenyt és a 
tányérkeresés Is. Az estét a vizipólócsapatok 
mérkőzései fejezték be, de hogy ez is stilszerü 
legyen, ebben a vlzipólóban kézzel nem volt 
szabad a labdához érni. Ez a szám nem volt 
egészen uj, mert a futballhoz szokott közönség 
esős időben látott már hasonlót a futballpá- 
Jyákon is.

A Ferencváros megnyerte első svájci mérkőzését
Ferenc vétó-—FC Lugar.o 3:1 (2:1) 

Lagaoo, december 20.
Hétfőd Napló tudósítójának telefónjelen 

~ ncváros legénysége második túra-tése.)

Bukoui

meccsét a svájci Luganó- 
bnn szép sik< rrel abszol
válta. Az együttes nélkü
lözte Amseit, Korányit, 
Sárosit és Takács //-öt s 
ha ezt a nagy hendikepet 
figyelembe vesszük, ugy 
a Svájc, bajnokságában 
igen előkelő szerepet ját
szó FC Luganóv.il szem
íven elért eredménye ki
tűnőnek mondható. A 
csapat a következő ősz- 
szenilitásban vette fel a 
küzdelmet:

Háda, Takács I, Papp,

Vita Andor az első 
magyar gyorskorcsolyázó 
rekorder 3000 méteren

A gyorskorcsolyázó-verscnyszezon hivatalosan 
vasárnap kezdődött. A kora reggeli órákban 
futották le az első versenyt 500 és 3090 méteres 
távon. Az utóbbit — mint nemzetközi távolságú 
versenyt — először iktatták programmla és igy 
az első győztes ideje rekordnak számit.

Vita Andor, a tavalyi bajnok az első 3000 
méteres győztes és ő győzött 500-on is, 

mig Kimmerling — a favorit — lemaradt har
madiknak nz utóbbi távon. Az eredmények:

590 ni • 1. Vita Andor 48 mp. 2. Windtner 
48.3 mp. 3. Kimmerling 48.fi mp. 4. Blazsejov- 
szky 50.1 mp. 5. Schneller 50.4 mp .fi. Vida 50.6 
mp. összesen tizennégy induló volt.

3000 m.; 1. Vita Andor 5 p. 30.3 mp., magyar 
rekord. 2. Sógor 5 p. 36.9 mp. 3. Hídvégi 5 p. 
37.2 mp. 4. Erdélyi 5 p. 37.4 mp. 5. Eötvös 5 p. 
37.7 mp. 6. Kimmerling b p 38.4 mp. 7. Blazsc- 
jovsz.ky 5 p. 39.4 mp. 8. Windtner 5 p. 39.5 mp. 
összesen tizennyolc induló volt.

Magyar futballbirák vezet'k 
a romániai és jugoszláviai 
internacionális meccseket
A Magyar Futballbirák Testületé Belgiádba 

és Temesvárra küldött képviselői elvileg meg 
állapodtak az illetékes futbaliszövetségekkcl 
arra nézve, hogy

a jövőben a román és Jugoszláv futball- 
v árosok bán Játszandó nemzetközi mérkő
zésekre magyar játékbirák kiküldését kérik.

A viszonosság alapján ugyanakkor megállapodás 
történt arra vonatkozóan is, hogy Magyarország 
területén döntésre kerülő nemzetközi mérkőzé
seket a lehetőséghez képest román vagy jugo
szláv bírák fogják vezetni.

/ ?. hffW

HUSZAR PENGE A LEGELSŐ A VILÁGOM!

Lyka. Bal*ovi, Lázár, Tlnetcr, SzedUeaek, 
Turay, Totói, Kohut

Különösen n rcaktivált Bakovi Jó formája 
mondható örvendetesnek. De kívüle Lázár, 
Tőnczer és Kohut is legjobb formájára futott 
fel. Háda is Jól szerepelt. A svájciak szerezték 
meg az első gólt, amelyet Turay egyenlített, 
majd Toldi és Kohut állították be a végered
ményt. A zöldfehérek Játéka igen jó benyomást 
kelteti s a mérkőzés végén lelkesen ünnepelték 
a sokszoros magyar bajnokcsapatot.

BORONKAY GÁBOR SIKERE BELGRÁDBAN 
ÉS TEMESVÁROTT.

Itt említjük meg, hogy ellentétben a forga
lomba került tendenciózus hírekkel, fíoronkay 
Gábornak, a jeles magyar játekbirónak értékes 
nemzetközi sikert jelentett belgrádi és temes
vári szereplése. A most érkezett külföldi lapok 
egyhangúan megállapítják ezt a tényt. Belgrád
iban ererteritékes banketten adták át a magyar 
bírónak nz egyesületek ajándékát, Temesvárról 
pedig a Ripensia vezetőségének meleghangú 
sorai tanúskodnak Boronkay sikeréről.

— Mi nagyon őrülünk, hogy első ilyen kísér
letünk minden tekintetben sikeres és kellemes 
volt — írja Balázs Dénes főmérnök, a Ripensia 
vezetője — és n Jövőben szívesen látjuk a BT 
urait mérkőzéseinken, már csak nzért is, mert 
esetleges eredményeink ilyen megoldás mellett 
teljes értékűek lesznek.

A Vienna is kikapott Prágában
Slavia—Vienna 4:2 (1:2)

Prága, december 20.
fA Hétfői Napló tudósítójának telefónjelen- 

lése.) Mintegy nyolcezer főnyi közönség érdek 
lődésc közben tartották meg a cseh és az 
osztrák profiligák vezető csapatainak ujabb 
találkozóját. A sokszoros cseh bajnokcsapat a 
szezon végére ismét felfutott legjobb formájára 
miután két héttel előbb a Ferencvárost, o múlt 
héten pedig a Hapldot kényszeritette megadásra. 
A Slavia Simpersky nélkül játszott, a Vienna 
pedig Gschiveidlf nélkülözte. Az első félidőben 
a bécsiek játszották a Jobb és eredményes fut
ballt, bár mindkét góljuk tizenegyesből esett, 
a veterán Ultim holtbiztos lövéséből. Szünet 
után a Slavia csatársora némi változáson ment 
keresztül, amennyiben Swoboda irányította ezt 
a támadósort. Ekkor a Slavia nemcsak egyenlí
teni tudott, de sikerült a győzelmet is megsze
reznie. A győztes csapat góljai közül Puc ket
tőt, Swoboda és Soltys egyet-egyet szerzett. A 
mindvégig érdekes és szép mérkőzést Cejnar 
vezette.

A Sparta vasárnap délelőtt Játszotta le utolsó 
bajnoki mérkőzését az SK kiben ellen, melyet 
7:0 (2:0) arányban legyőzött. A Spartában Kada 
helyén Brainc játszott centerhnlfot, mig a kö
zépcsatár posztján a brflnni Stejskal szerepelt.

Leszállítják a futballisták 
szárgázsiját

A professzionista futballegyesületek nyomo
rúsága minden képzeletet meghalad- Nem ti
tok, hogy már a nagyegyesületek is a legsúlyo
sabb anyagi gondokkal küzdenek. A téli játé
kos gázsik előteremtése okozza most a legna
gyobb gondot és a vezetőknek minden idejét 
a turalcvelezés köti le. Minden remény a téli 
túrák körül összpontosult, ám most már nyil
vánvaló, hogy

a túrák anyagi mérlege nem fogja reali
zálni az előzetes kalkulációkat.

Romániából és Jugoszláviából érkező hirck 
szerint.

a nugy kínálat oly nagy mértékben nyomta 
le a vendégcsapatok költségszámláinak 
végösszegét, hogy azokból csak a legna
gyobb erőfeszítések árán tudnak a magyar 
futballegyesületek némi csekély pluszt 

tartalékolni a gázsikra.
A gázsi... Emiatt fő a feje most • vezetők

nek. A játékosflzetéseket az őszi futballévnd 
megkezdése előtt husi százalékkal leszállították 
ugyan, ám az igy nyert megtakarítás a gyenge 
őszi szezón során elenyészett.

Éppen erre váló tekintettel merült fel most 
futballkörökben az a gondolat, hogy a jövő 
évi játékovszerzödések megújításénál ujabb fáj 
dalmas megoldási lehetőséghez kell nyulniok a 
futballegyesületeknek. Arról van szó, hogy

a sztárgáaslkat legalább M százalékkal 
kell Ismét redukálni,

hogy a klubok költségvetését a megváltozott 
viszonyokhoz mérten ismét egyensúlyba hoz
hassák.

SMOLL-W
gyár Észtéit Üzletfeleihez!

Az utóbbi időben különböző hírlapi 
közlemények foglalkoztak régünkkel 
amelyek tartalmára ncin tartottuk szük
ségesnek reflektálni Ezekben a cikkek
ben arról volt szó, hogy . megveszünk 
egy szakmabeli gyárat stb., stb.

Végre egyik időszaki lap azt irta, hogy 
üzemredukcióra, munkás-, illetve tisztvi 
selőelbocsá(ásókra készülünk. Így tehál 
most már szükségesnek tartjuk igen tisz 
telt vevőink és a fogyasztóltözfinség tu
domására hozni, hogv semmiféle lét 
szám- vagy fizetésleszálliiást nem tér 
verünk és hogy a SCHMOLL-PASTÁ-I 
továbbra Is korlátlan mennyiségben és 
még a tavaly szeptemberben leszállított 
árainkon a régi változatlan fizetési és 
egyéb feltételekkel szállítjuk Ezen lő 
rekvésiink mellett a végsőkig ki ak,i 
runk tartani.

SCHMOIL és KALLÓS RT-
Az bizonyos, hogy a játékosok a leszállított 

Átélésekből nem tudnak majd megélni és leg
nagyobb része kénytelen lesz a futball mclh tt 
más kenyérkereseti lehetőség után nézni. Eb
ben nz egyesületek valószínűen segítségére 
sietnek majd Játékosaiknak.

Bizonyos, hogy az egyesületek nem szívesen 
nyúlnak ehhez a végső eszközhöz és futballkö- 
rökben egyelőre n legerélve sebben cáfolják a 
gázsileszdllitás terűét, amelyet csnk egy jó 
anyagi eredménnyel végződő tavaszi szezón 
tüntethet el végleg.

Az angol 
fon! esése 
köve'keztében raktáromon levő eredeti angol 
és skót szöveíékből Budapesten még nent 

hallott olcsó vásárt rendezek •

Ereeeii sröi tusKemEntesscűronszaiu
SZÖU2I, sportöltönynek) méterje

Eresen angol shevnoi
fucca1. itodni és Mrnpnöltön.ynek) méterje I’

Eredeti angol kamíarn
méterje .........................................................  B

20-
28-
30.-

A legszebb, a legpraktikusabb 
karácsonyi ajándék!

Spiegel Ármin
IV., TUrr István uccu 0. I. emelet

Rendőri karhatalom 
a lulbalJfeöyelmí ülésen

A „Magyar Testnevelés Háza'1 elegáns ter
meiben székelő exkluzív sportszövetségek tag
jainak szemében talán értbe tétlennek tűnik 
fel az a botrány, amely az elmúlt héten zajlott 
le a gyönyörű palota egyik bizoltsfgi üléster
mében. Az izgalmakat természetesen a futball 
robbantotta ki. A negyedik emeleten ülésezett 
nz amatőr futbnllszövctség egyik bizottsága, 
amely egy két hét előtt lezajlott futbailbotrányt 
tárgyalt.

Az egyik negycdikosztályu amalőrmérkő/é- 
sen a bíráskodással elégedetlen publikum fe
nyegető magatartást tanúsított a játékbiróval 
szemben. A helyzet annyira clmérgesedett, 
hogy a játékbiró kénytelen volt a mérkőzést 
félbeszakítani és öltözőjébe vonult A szoron
gatott biró segítségére sietett Fábcr József szö
vetségi ellenőr, akit azonban

• tömeg ugy összevert, hogy a mentük 
szállították cl a pályáról.

A mentőkocsiban távozott el a mérkőzésről a 
biró is, nki igy megmenekült a lincsclésre kész 
publikum dühének előrelátható következmé
nyeitől.

Szerdán tárgyalta a fegyelmi bizottság n bot 
ránvos mérkőzés eseményeit. A beidézett ter
heltekben a szövetségi ellenőr felismerte ben 
tál mázéit. A vádlottak azonban oly agrtsz 
szíven viselkedtek a bizolt sággal szemben, 
hogy mér-inór arra gondoltak hogy

rendőrt kérnek telefonon ■ felek megféke
zésére.

A tárgyalást félbeszakították és annak f< lv- 
tatását szerdára halasztották Az nmatfrs <“>. 
vétség vezetői preventív intézkedé*ek< t kíván* 
nak foganatosítani az esetleges ujabb ineideu- 
sok megelőzésére és ezért rendőri karhatalmat 
kérnek majd a fegyelmi bizottság ülésé

Lugan%25c3%25b3v.il
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Szabados Miklós, 
részivel! a berlini

Szabados
lia é* ..álhalloll" 1

Szabados Miklós aranyórát 
nyert Berlinben, majd autón 

Parisba utazott egy versenyre
Berlin, december 20.

(A Hét/öl Napló berlini szerkesztőségitől.) 
ii pingpong világbajnoka 
Gelb — WeissKlub versenyén 

és természetesen meg- 
nyert minden megnyer
hető dijnt. A férfiegyes 
döntőjében Ntkelsburgot 
győzte le és egy arany 
knrkölőórát nyert. Meg
nyerte továbbá Nikels- 
burg társaságában a pi
rost is és nz erre, kitűzött 
ezüst képkeretet. Vegyes
ben ellenben meg kellett, 
elégednie a második 
hellyel és egy — töltő
tollal.

A magyar világbajnok 
pénteken beült egy nutó- 

’árisbn. Távirati meghívást 
kapott ugyanis egy francia egyesülettől, hogy 
vegyen részt annak vasárnapi versenyén. Szaba
dos a meghívást elfogadta és egy berlini ver
senyző kiserctébrn elutazott.

A világbajnokság előtt még egy Startja lesz 
Szabadosnak, aki még egy brémai versenyen fog 
elindulni.

Szabados egyébként szorgalmas hallgatója a 
berlini Tcchnischc Hochschulc nak.

(p)

Idegekre menő eryatra játék 
— ellen'él nélkül

I1KE-—Deutaeher Eishorkey Geselhchaft 2:0 
(0:0, 2:0, 0:0)

A városligeti jégpályára szombat-vasárnapi 
kettős vendégszereplésre invitálták a magyar 
egyesületek a csőiméinél Deutscher Eishockey 
.fíeaellschafl együttesét, hogy méltó programmal 
kedveskedjenek a nehéz viszonyok közt is ál
dozatkész magyur közönségnek. Szombaton a 
magyar relációban is közepes l'Tt. bánt el a 
vendégekkel, csekély /éltucat gólt helyezve el 
azoknak kapujába, vasárnap pedig a tartalékos 
Budapesti Korcsolyázó Egyesület győzte le őket 
2:0 arányban.

VILÁGSZEMLE
NÉMETORSZÁG BOXOLÓI DÁNIA ELLEN
Benrllnből jelentik' Január 3-án Dorlmund- 

bnn, a Westphnlen csarnokban a német és dón 
amatőr ökölvívók mérkőznek. A két nemzet 
részéről a légsulvtól felfelé a következő ver
senyzők állnak ki:

Puuttkamer (németi. (fhristensen (dán), 
Zieglarski (németi. Niclscn Idám, Schlen 
kofer f német). Pontson (dán), Schniedes (né
met), Wechtcr (dán), Kartz (német), Jensen 
(dón), Bcrnlöhr (német), Christcnsen (dm,! 
Schiller (német), Nlelsen (dón), Romek (né
met), Michaelscn (dán).

A HANSEN—Gl’EKRA VILÁGBAJNOK-PÁR 
GYŐZELME

Brüsszelből jelentik: Vasárnap este a téli ke- 
rékpárp.’dyón rendezett nemzetközi versenyen a 
páros versenyt a (iuerra- llansen silógbnjnok- 
együltes nyerte öt ponttal a Schcrens— Ham er 
llnck -együttessel szemben. A 3X25 kilométeres 
távversenyben a világbajnok Linarl második 
lett Urnoit mögött, mig a harmadik helyre 
Drdcrich került.

mágusé A!iaranos 
TakarSkaSazlír R.-T.

Budapest V.,
Gróf Tisza Islván-u. 8-10

Olty és Németh 
hirdetőirodáia

IX., Központi Vásárcsarnok
i. emelet 6.

Felvesz hirdetéseket kizárólagossági 
joggal az összes vásárcsarnokok 

és városi fürdők részére

NYOMATOTT A GLÓBUS NYOMDAI MC1NTÉZET R* T. KÖRFORGÓGÉPE1N. BUDAPEST, U, ARADI UCCA 8. — NYOMDAIGAZGATÓ: HAVAS M.

Az egyetemisták nyerték 
az MTK tőrcsapat-versenyét

Vasárnap reggel 0 órakor kezdték meg az 
MTK junior tőrcsapat versenyének küzdel
meit a Fodor-féle vívóteremben. Majd dél
után 5 órakor került sor a döntőre. A Fo
dor-féle vívótermet zsúfolásig megtöltötte i 
vivősportért lelkesedő előkelő közönség s 
az egyes küzdelmeket nagy tetszéssel fo
gadta és a szebb akciókat hossznntartó 
tapssal honorálta.

A versenyben 12 egyesület vett részt a 
unnak elkeseredett voltára jellemző, 
hogy olyun esélyes együttesek, mint a 
Ludovlea Akadémia, a Tiszti Vivő Club 
két csapata és a tavalyt győztes Rend- 

A J£GSPORT NEMZETKÖZI HÍREI.
Stockholm: Az Ottava nevű kanadai jéghokkl- 

együttes egy svéd válogatott csapatot 11:0 (1:0, 
5:0, ő:0) arányban győzött le. A kanadaiak eddig 
három mérkőzést játszották Stockholmban és 
összesen 22 gólt lőttek.

Pária: A Wiener Elslauf Véréin tegnapi első 
mérkőzése n francia válogatott jéghokkicsapat 
ellen 1:1 arányban döntetlenül végződött. Más
nap játszották a második mérkőzést, amikor a 
franciák győztek 2:1 (1:0. 0:0, 1:1) arányban.

Nürnberg. A Münchenét Eialaufoerein az uj 
jégpálya vnsórnapi aratója alkalmából 2:l-re 
verte a Hockey (lesellschaft Nürnberg csapatát.

Berlin: Az uj városi jégpályán rendezett gyors
korcsolyázóversenyen a 3000 méteres szenior- 
versenyszámban Barwa német bajnok győzött 
7:07.2 mp.-cs idővel Seelocke és Müller előtt.

Kattowitz: A Varsói válogatott—Troppauer 
Eislaufverein jéghokimérkőzés szombaton a var
sóiak 3:1 (0:1. 2:0, 1:0) arányú győzelmével vég
ződött. A vasárnapi revansinérkőzésen a varsói 
csapat 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) nrónyu újabb győzelmet 
urntott a Troppauer Eislaufverein felett.

Milano: Hockey Club Milano-r-Eislaufvercin 
Füssl 5:1. Jéghokimérkőzés.

Zürichi A műjégpályán több jéghokimérközést 
bonyolítottak le. A cambridgei egyetemi csapat 
a zürichi fírashoppera csapalátói 12.0 (3:0, ŐK). 
3 Kb arányú vereséget szenvedett, a második 
mérkőzésen azonban az Akademischer Sport 
Club Zürich ellen 2:2 (1:0, 1:1, 0:1) arányban
döntetlenül mérkőzött. A német—svájci jéghoki- 
bajnokság döntőmérkőzésén nz EHC Davoa meg- 
hosszabbítás ul'n 4:2 arányban győzött a Zíi 
richer Schliltschuhklub ellen.
A BÉCSI AUSZTRIA NEHÉZ GYŐZELME

Saarbrückcnből jelentik: .4 bécsi Ausztria 
rendkivül nehéz küzdelem után 5 ; 4 arányú 
minimális győzelmet aratott az FV Saar- 
brückcn együttese ellen.

A CSEHEK RÉSZTVESZNEK A TÉLI 
OLIMPIA SZÓN

Prágából jelentik: A .csehszlovák sfszővelség 
elhatározta. hogy a lal.eplnridl léli nllmpiászrá 
Sitimnek és Parton síversenyzőket kiküldi a 
cseh szinck kép»iscletére.

AZ I. IC NÜRNBERGI ÉSZAKBAJORORSZÁG 
BAJNOKA

Münchenből jelentik: Északbajorország baj
nokságát az I. FC. Nürnberg nyerte a Würz- 
btirger Kickers ellen, Az eredmény 2:1 volt. A 
délbajor bajnokságot a müncheni Bajcrn 
nyerte, miután 2:0-ra győzött a DSV München 
ellen. Az északnyugati kerületben a frankfurti 
Einlracht nz FSV 05 Maim csapatát 4:l-re 
verte. Württcmbcry bajnokságát az IFC Pford- 
heim, Badcn bajnokságát nz /'V Karlsruhe, a

őrtÍAztl AC már az elődöntők során ki
estek s a döntőben csak a BEAC két 
csapatával, a BSE és az MTK vehetett 

részt.

A verseny eredményei a kővetkezők:

/. BEAC I. csapata 3 győzelemmel,
2. BSE 2 győzelemmel,
3. BEAC II. csapata 1 győzelemmel,
4. MTK 0 győzelemmel.

A zsűri tisztét Kabos és Kása pártatlanul 
látta el. A verseny diját, egy szép és értékes 
serleget az egyetemisták ezúttal másodíz
ben nyerték.

rajnai kerület bajnokságát pedig az SV Wald- 
hof csapata nyerte. Az egyes kerületek bajno
kai legközelebb Bajorország bajnokságáért fog
nak küzdeni

AZ ŐSZI BAJNOK ADMIRA 10:2 ARÁNYBAN 
VERESÉGET SZENVEDETT

Bicéből jelentik: Bécsben néhány barátságos 
mérkőzést bonyolítottak le, kevés közönség 
előtt. A Rapid és az Admira mérkőzése volt a 
legérdekesebb. Az őszi bajnok. Admira óriási 
meglepetésre 10:2 (0:0) arányú szenzációs gól- 
aránnyal vereséget szenvedett. A Slovan— 
Briyittenau mérkőzést 2:1 (2:1) arányban u 
Slovan nyerte.

30 KILOMÉTERES StVERSENY
Beerbergből jelentik: Vasárnap kezdték meg 

a Ihüringiai téli sportévad versenysorozatának 
lebonyolítását. A 30 kilométeres sítávfutó ver
senyt Oltó IVah/, a tavalyi, bajnok nyerte 2 óra 
7 perc 11 mp. idő alatt.

A FRANCIA TENNISZEZÖK GYŐZELME A 
SVÉDEK FÖLÖTT

Stockholmból jelentik: A francia svéd fedett
pálya tenniszmérközés második napján mind
két nemzet képviselői egy-egy győzelmet arat
tak. Brugnon 7:5 és 6:3 arányban verte Ram 
betget, mig östberg svéd bajnok 6:2. 6:2 és 6:2 
arányban győzött Jean Centien ellen.

Franciaország eddig 3:2 arányban vezet.
A mérkőzés harmadik napján a franciák 

to.váhbi győzelmeket arattak és végeredmény
ben 5:3 arányban győztek.

A ÁVACKER GÖRÖG TÚRÁJA SIKERES
Athénből jelentik. A bécsi Wacker vasár

nap harmadik mérkőzését játszotta görög
országi túrája soráp. Ezúttal az OHmpiacos 
együttesét győzte le 2 :0 arányban. A Wa
cker furamérlege eddig kitűnő, miután 
mindhárom mérkőzését megnyerte s 14 
adott gól ellenében -csak egyel kapott.

A NEMZETKÖZI FUTBALL.
Németország. Berlin: Herlhn BSS—Span- 

dauer SV 3:0 . SV Luckenwalde—<Tennis Bo
rúsain 4:3, Viktória 89—Unión Potsdam 9:1, 
Preusseh Stefiin—Viktória Slnrgard 6:2. D'l- 
n'mctarszág: ASV Nürnberg—-Spvg Wciden 
3:2, Jahn Regensburg—Teutonia Münchcu 3:0, 
FV Rostált—SC Frciburg 7:1. FC Mannheim— 
SV Waldhof 1:1, FK Pilmnsens—Sportfrcunde 
Sanrbrücken 6:3, Spvg Fürlh—-Phönix Lúd- 
wigs hafen 3:1. Eszakn^metország: Wacker— 
Altonn 93 3:3, Einsbütlel—Holstein Kicin 3:2, 
Pclizci Lübcckr-Kilia Kid 7:2. Középnémet- 
ország: Dresdner SC—Zwickauer SC 8:0, Spvg 
Erfurt—SC ' Erfurt 3:3. Di'lkeletnémetorazág: 
SC C8 Breslau—SV 05 Breslaun 7:0, Beulhen 
09—VfB Glciwitz 8:1. Balti kerület: Gedania 
Danzig—Zoppötcr SV 8:1. Nyugat németország: 
Túra Bonn—Mühlhdmer SV 2:2, Preussen Kre- 
fpldr— Duhburger SV 3:2, FC Schalke 01— 
Caslrop 02 2:1, Gelsenkirehen 07—Schwarz- 
Wciss Essen 24.

Svájc: Urapia, Genf—Nordstern, Basel 1:0; 
FC Bern—FC Zürich 1:0. Old Boys Basel—Ser
vette. Genf 0:2; FC Biri—Etoille Chnux de Fonds 
2:1; Grnsshoppers Zürich—Young Boys Mcrn 2:21

Olaszország: Genova—Brescia 4;0, Lazio 
Roma—Bari 8:2, Pró Vcrcelli— FC Milano 0:2, 
Pro Patria—Bologna 0:2, Ambrofcinria—AS 
Roma 2:1. FC Torino—Juvenltis 0:0, Napolt— 
Modena 4:1, Alessnndria—Triestipa 4:0, Casalc— 
Fiorenlina 3:2.

Belgium: Daring Bj-üsscl—Beersot AC 1:2, 
Racing Malines—FC Malines 4:5, Standard Lüt- 
lich—Racing Gént 7:2, FC Antverpen—Tubantía 
5:0, CS Brügge—FC Brügge 1:1, FC Turnhout— 
Lierse SK l'-2, Berchem Spbrt—Unión St. Gil- 
loise 1:2.

DÖNTETLENÜL VÉGZŐDÖTT A FRANCIA
OLASZ KERÉKPÁRMÉRKÖZFaS

Párizsból jelentik: A téli kerékpárpályán 
vasárnap tartották meg a francia—olasz ke- 
rékpánnérkőzést, amely 2:2 arányban döntet
lenül végződött.

JAERVINNEN, MINT SÍFUTÓ IS KIVÁLÓ
Zürichből jelentik: A téli szezon első nagy 

síversenyél óriási közönség részvételével va
sárnap bonyolitottók le. A 15 kilométeres sí
futó versenyt a Svájcban élő Jaervinnen finn 
futóbajnok nyerte 47 perc 20 mp-es idővel. A 
slugrővcrseny győztese Kaufmann lett, 37 mé
teres ugrással.

COCKE ÜJABB BEKORDJA1
Nem-Yorkból Jelentik: A motornélküli repü

lés terén kél újabb világrekordot állított fel 
Cocke, a hírneves amerikai vitorlázó repülő. 
Ezúttal 21 óra 34 p időtartamot ért el. amivel 
Dtnort német repülő eddigi időtartam-világ
rekordját hit órával túlszárnyalta. Egyúttal a 
640 kilométeres távolsággal erősen felülmúlta 
Schulz nemrégiben elhunyt német vitorlázó re
pülőnek |927-bcn felállított s azóta érvényben 
volt 455.8 kilométeres távolsági világrekordját.

Esteiül CIPÓK
Legdivatosabb modelek

Óriási választok.
KltUnő minőség. 

Olcsó Arnk! 
i* ta.ao, ib.oo,

sae.so

Praisach Jözsst (Auguszt cukrászda mellett)

VASÁRNAPI
SPORTHÍREK

X Huszonhat uj amatőr. A fővárosi amatőr
zsűri csütörtöki ülésén nem kevesebb, mint 
huszonhat profl-futballistát „ütött" amatőrré. A 
huszonhat név. amely egytől-egylg ismerős csen
gésű, a következő: Hirzer Gyula (a ,Kicsi" 
öccse), Harrer József, Balázsovits István, Dió- 
bina János, Szálkái Ferenc, Weisz Rezső, Kút- 
rucz János, Stimacz János, Lovicsck Béla, 
Csajka Sándor, Hercz Béla, Kiinstler Jenő, 
Trencz József, Stumpf Ferenc, Vezér András, 
Kása Kálmán, Laukó József, Klopfer Sándor, 
Lennert Bálint, Hercz Sándor. Neuhaus János 
(a JII. kér. FC kapusa), Gergits József, Bader 
Károly, Kivács Sándor, Pelőcz Béla, Skalilzer 
Gyula.

X Az OTT plenáris ülése. Az Országos Tett- 
nevelési Tanács kedden, december 23-án délután 
ó órakor teljes ülést tart a szövetségi palota 
nngy tanácstermében.

Győződjön meg, 
hogy ZÁLOGCÉDULÁKÉRT ruind< nkinél több t fire 
to . Nemeaékszerész, VII., Erzsénet-kőrút 37. tzém

X Hetvenöt birkózó a MOVE versenyén. A 
MOVE vasárnap fejezte be kétnapos országos 
junior hirkózóversenyét, amelyen hetvenöt ver
senyző vett részt. Á légsulvban Kocsis, a pe
hely sulybhn liarnel, a könnyüsulyban Wappler, 
a kisközépsulyban Kurja, a nagyközépsulyhan 
Oere s a kisnehézsulykan Szolcsánszky győzött. 

Köfcf önfolyósitás 
zá'ovjegyet. ékszert, szőnyeget a leg
nagyobb áron veszL'NITED Rerllnl-tér 6

X Az uj vasutas blrkózóbajnokok. A Vasutas 
Sportegyesületek Ligája országos vasutas baj
noki birkózóvcrscnyl rendezett a Törekvés Kő- 
biínyai-uli székhazában, amelyen a budapesti 
vasút a versenyzőkön kívül miskolci, szolnoki, 
szegedi, debreceni és dunakeszi birkózók is 
nagy számmal indultak. A budapesti egyesüle
tek vándordíjét véglegesen a Törekvés g r- 
dója nyerte, a vidékiek részére kiirt vándordíj 
pedig a debreceni birkózók birtokéba került. 
A fővárosi egyletek pontversenyében: 1- a Tö
rekvés 25 ponttal, 2. a Budapest Vasutas L2 
pontiul, 3. n Testvériség 10 pcr.llnl.

A bajnokok- Légsuly: Gyarmati, Testvériség. 
— Pehelysúly: Horváth,, Törekvés. — Kőrmjii- 
súly: Bcldis, Törekvés. — Kisközipsuly: Ligeti, 
Törekvés. — Nagyközépsuly: Katona, B. Va
sutas. — Kisnehézsuly: Gobis, B. Vasutas. — 
Nchézsuln: Barbaril, B. Vasutas.

Hamwa,
HOTSTTfiiU 

KXrmagszuníif. 
' kicsinyben is. BE1H ODOll szftr-út 14.

Budapesti ííjg;® lő versenyek
Népes mezőnyök, jó sport és reális eredmé

nyek jellemzik a vasárnapi ügclővcrsenycket. 
Rendeltetésének megfelelően a nemzetközi lo
vak handicapje emelkedett ki a versenyek so
rából ugy mezőnyével, mint változatos küz
delmével. Az első klasszis mérkőzése a kiasz- 
szis diadalát hozta az Erika, Nurmi, Sevrig 
befutóval. Az < ladóversenyt két részben futot
ták le Ili, Jeles O. S., Ipse, Berci és Matyóka 
valamennyien biztosan nyerték versenyeiket. 
A fogadók minden futamban jó nyomon járlak 
s csak a jócsélyii Ilit hanyagolták el annyira, 
hogy győzelmére tizenhatszoros osztalékot fize
tett a totnllzatőr. A részletes eredmény a kö
vetkező-

I. FUTAM: 1. Gizella istálló Hl (4) Kovács 
II.. 2. Flórikn (4) Zwillinger, 3 Búfelejtő (2) 
Feiser. Ind ; Marokkó, Oline, Munkács, Szer
telen, Sólyom. Tót.: 10:159, 22, 22, 21, olasz: 
77. — II. FUTAM: 1. Hantzniann I. Jeles O. S. 
(1‘A reá) Tulajdonos, 2. Epos II. (4) Maszúr I. 
Ind.: Bonny, Milikc, Éxprcss. Tót.: 10:18, 18, 26, 
olasz: 74. — III. FUTAM: 1. Burjaspusjl.ii 
ménes Erika (!) reá) Masrár I. 2. Nurmi (?) 
Zwillinger, 3. Sevrig (2) Feiser. Ind.; Jégvirág, 
Evviva, Sacy, Baba, Egerlündcrin, Kedves. 
Tol.: 10:18. 11. 13, 13, olnsz; 45. — IV. FU
TAM: 1. Gizella istálló Ipse (3) Laudon. 2. 
Tündérlntiy (2) Haas. 3. Eszter II. (16) Zwil
linger. Ind.: Óbester, Ali Baba, Sony Boy, Rik
kants, Suhancz B., Generális. Tót.: 10:39, 16, 
17, 25. olasz: 31. — V. FUTAM (első rérz): t. 
Szakocb E. Berel (1% reá) Zwillinger. 2. Hul
lám (4) Maszár I., 3. Gézengúz (3) Feiser. Ind : 
Áruló, Hajnalka, Sálán, Dombóvár. Prgáinv. 
Tót.: 10:18, 13, 17, 20, olasz: 59. — V. FUTAM 
(második rész): 1. Deák S. Matyóka (2) Ma
szár L, 2. Nurmi (16) Zwillinger, 3. Dante (6) 
Kallinka. Ind.: Ebndla, Coco, ürgevár, Juhar, 
Dobos. Tol.: 10:32. 14. 23, 20, olasz: 93.

A szerkesztésért és kiadásért felel: 
Dr. ELEK HUGÓ


