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találós betöröhalsza
Budán, a háztetőkön

menekttlös közben leesett az ötödik emeletről es halálra zúzta magát sztraka 
László, a hírhedt fálszemo betörő - Detektívek ás rendörök serege halszolt 
rellektorieny mellett Órákon ál kát vakmerő betorot a Horthy mikiös-ulon

A halon betörő torsa elmeneküli
Vasárnap este, amerikai detektlvregé- 

nyekbe és mozivászonra illő betöröüldözés 
folyt le óniási tömeg izgalmas assziszten
ciája mellett r Horthy Miklós-uti háztető
kön. Rendőrök it detektívek egész hada 
hajszolt a háztetőkön két betörőt, akik kő
iül az egyik üldözés közben lezuhant az öt
emeletes ház tetejéről és szörnyethalt.

Vasárnap este hét óra tájban Dér Erzsé
bet szobaleány, aki a Horthy Miklós-ut 34. 
számú ház egyik negyedikemeleti lakásá
ban barátnőjét látogatta meg, távozás köz
ben. a folyosóra érve.

hirtelen azt vette észre, hogy a háztetőn 
két férfiárny mozog az esti sötétségben.

'A két férfi akrobata ügyességgel kúszott vé
gig a tetőn felállított kéményseprő-rudakon 
és valósággal féllábbal táncolva, a külön
böző telefondrótok, antennavezetékek és 
póznák között, lázas sietséggel igyekeztek 
a szomszédos ház tetejére átjutni.

A szobaleány leszaladt a házmesterhez, 
aki rendőrért sietett. A rendőrrel együtt fel
mentek a Horthy Miklós-ut 34. számú ház 
padlására, s onnan

kimásztak a háztetőre, hogy ott elfog
ják a két férfit,

akik bizonyára nem a legtisztább művészi 
szándéktól vezéreltetve végezték ott nyak
törő mutatványaikat, hanem — betörök 
voltak.

Amikor a két betörő észrevette, hogy a 
padlásfeljárónál világosság támadt, majd 
pedig

a házmestert és a rendőrt is meglátták, 
minden óvatosságot és biztonsági rendsza
bályt félretéve, menekültek tovább és igye
keztek átjutni a szomszédos ház padlására.

A téli este sötétjében azonban ez nehe
zen sikerült csak, a síkos háztető cserepein 
mcg-megbotolvn, igen lassan haladhattak 
esak előre, olyannyira, hogy

a házmester és a rendőr, akik villany
lámpával voltak felszerelve, Igen szo

rongatták őket.
Addigra már mindkét ház folyosóira renge
teg ember gyűlt ki, hogy szemtanúja legyen 
az izgalmas betörőüldézésnek.

Alig ért azonban ki a hózmester és a 
rendőr a háztetőre, hogy az életveszélyes 
hajsza árán elfogja a betörőket, amikor 
egyszerre csak

az egyik árny eltűnt a háztetőről
és a következő másodpercben hatalmas puf
fanás hallatszott a Horthy Miklós-ut 32. 
szómu ház világító udvarában.

— Leugrott az egyik betörő! — harsant 
fel a kiállás a háztetőről, mire az időköz
ben értesített és megérkezett rendőröknek

egy része átsietett a másik ház udvarára.
Hosszas keresés után akadtak csak rá 

óriási vértócsa közepén, az összetört tagú 
emberre, aki

az egyik világító ndvar nyílásánál zu
hant le a több mint ötenieletuyi ma
gasságból. Azonnal megállapíthatták 
róla, hogy szörnyethalt. Feje és egész 
teste úgyszólván a fellsmerhetctlcnségig 

összeronesolódojt
az udvar kőkockáin.

Amig a háztetőn tovább folyt az üldözés 
a most már egyedül maradt másik betörő 
kézrekeritésére, a főkapitányságról kiszálló 
rendőri bizottság alaposabban szemügyre 
vette a holttestet. Megállapitották, hogy 
28-30 év körüli férfi lehet, aki

balszemére vak.
Szegényes ruházata, szakadt cipője napszá
mos emberre vallott. A rendőri bizottság 
munkája közben érkezett a Horthy Miklós- 
ut 32. számú házba a közeli rendőrőrszoba 
néhány embere, akik azután
a holttestben felismerték Sztraka László 

29 éves kocsist,
aki a közeli környéknek valóságos réme 
volt.

Szenzációs amerikai cikk 
a magyar transzfer-moratóriumról 

MagyarorszAg mindent megtett, hogy megvédje külföldi hitelezőinek 
érdekeit — mondta az (J. S. A. külügyi hivatala — Megérkezett 

Washingtonba Amerika budapesti Ügyvivőjének Jelentése
A transzfermoratórium-rendelet hatása — 

mint már megállapítható — különösen 
Angliában, az Egyesült Államokban és 
Franciaországban kedvező fogadtatásra ta
lált.

A külföldi sajtó egyértelműig hangoz
tatja,

hogy a magyar kormány a legutolsó 
pillanatig várt ezzel a kényszerű ren

deletiek
azonban — éppen a külföldi hitelezők ér
dekében — tovább már nem halaszthalta 
ennek a kérdésnek a rendezését, hacsak 
nem akarta, hogy a kereskedelmi és ipari 
forgalom teljesen megakadjon.

De megállapítják külföldön azt is, hogy 
nem a magyar kormány az oka annak, hogy 
kereskedelmi mérlegünk nem lehetett aktí
vabb, hanem etekintetben passzivitásunkat 
is a világgazdasági válság terhére írhatjuk.

A rendőri nyilvántartó adatai szerint 
Sztraka László már igen sokszor került 
összeütközésbe a büntetötörvénykönyvvel, 
legutóbbi büntetését csak röviddel ezelőtt 
töltötte ki.

El volt már ítélve verekedés, trafik be
tör és, rablás, utonállás miatt.

Éppen három nappal ezelőtt töltött néhány 
órát a rendőrség őrizetében, mert a leg
utóbbi fehérvári-uti rablótámadássnl is őt 
gyanúsították. Miután azonban nem merült 
fel elegendő bizonyíték eülene, csakhamar 
elbocsátották.

A másik betörőnek, akit a most már több 
főre szaporodó üldöző csoport nyomon kö
vetelt, — sikerült kereket oldania, legalább 
is eltűnt üldözői szeme elől.

A főkapitányságról érkezett detektívek 
gyűrűje azonban az egész háztömböt 
körülvette és ugy az utcán, mint a közeli 
házak emeletein és tetején detektivposz- 

tok állannk,
akik figyelik, hogy hol próbál egérutat nyer
ni a menekülő betörő.

A rendőri hajszával egyidőben azt is igye
keznek megállapítani a nyomozásban részt
vevő detektívek, hogy

Az egész világsajtó különben nagyon 
rokonszenvesen fogadta Korányi Fri

gyes báró pénzügyminiszterségét, 
akinek tudását, megbizhatósógát feltűnő 
szimpátiával ismerik el ■ ez a körülmény 
további pénzügyi és gazdasági terveinknél 
mindenesetre döntő jelentőségű lesz, mert 
hiszen tisztában vannak azzal, hogv Korá
nyi Frigyes báró — aki valósággal óriási 
anyagi áldozatot is hozott a miniszteri tárca 
vállalásával — semmieselre sem vállalko
zott volna erre a feladatra, hR nem volna 
tisztában azzal, hogy helyzetünk, ha válsá
gos is, nem vigasztalan s megfelelő munká
val és hozzáértéssel kétségtelenül ki fogunk 
lábalni a reánk zúdult bajokból.

A transzfermoratóriummal kapcsolatban a 
.Vem York Times Washingtonból keltezett 
cikket közöl a következő címmel:

„Amerika több mint li millió dollárt 

vájjon követtek-e el és ha Igen, hol — 
betörést a háztetőn mászkáló férfiak, 

akik a rendőr és a házmester megjelenésére 
páni; félelemmel menekültek.

Az esti órákban azonban hiába járták vé
gig a környező házak lakásait és padlásait 
a detektívek,

sehol nem tudtak friss betörés nyomára 
bukkanni, sehol nem jelentkezett senki 

sem, hogy nála betörtek 
és hiába járták végig a detektívek a lakáso
kat, sehonnan sem hiányzott semmi érték.

A rendőrség feltevése szerint, Sztraka 
László, aki régi padlásfosztogató, ismeret
len társával együtt, ugylátszik csak készült 
egy nagyohbszahásu padlásbelörés vagy la
kásfosztogatás elkövetésére és valahogyan 
felsurranva az egyik környező ház padlá
sára,

kijutottak ■ háztetőre és Innen akarták 
megközelíteni a kiszemelt padlást vagy 

lakást.
A késő éjszakai órákban még teljes appá-i 

rátussal folyik a nyomozás, szómos detek* 
tivesoport dolgozik a helyszínen és bizo
nyosra veszik, hogy rövidesen megkerül 
Sztraka László eddig még ismeretlen bűn
társa is.

veszít a magyar piacon kihelyezett tő
kéiből a magyar kormánynak a jövő 
évre hirdetett moratóriuma révén, amit 
az amerikai külügyi hivatal az adott 
körülmények között szokásos eljárás
nak minősített és elfogadott."
A lap utal arra, hogy a külügyi hivatal 

Magyarországnak egy évre hirdetett transz
fer-moratóriumát szokásos eljárásnak 
mondja az átmenetileg túlságosan terhes 
külföldi kötelezettségek teljesítése terén, a 
probléma azonban

remélhetőleg, a silággazdnságl helyzet 
javulásával megoldást nyer.

Az amerikai külügyi hivatalt nem érte 
váratlnnul t. magyar kormány intézkedése, 
mert egyébként is már

régóta különös figyelemmel kíséri azt 
■ küzdelmet, melyet a magyar kormány
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folytatott, mielőtt e lépésre határozta
el magát.

Most, midőn ez bekövetkezett, számolva a 
várható fejleményekkel, különös hordereje 
van az amerikai külügyi hivatalban ma tett 
kijelentésnek, hogy az amerikai közvéle
mény elvárja, hogy a magyar kormány in
tézkedései nem fognak a magyar érdekek
nek kedvezni a külföldi hitelezők érdekei
vel szemben.

A Magyarországon kihelyezett éa befek
tetett amerikai tőke öaazegét mintegy 

179 millió dollárra teszik, 
beleértve azt a 134,400.00a dollárt, melyet a 
magyar kormányunk és közületeknek nyúj
tottak és mely kölcsönök kötvényei majd
nem kizárólagosan amerikai magánosok ke
fén vannak.

Egyes szukértők becslése szerint 
as amerikai tőkések vagy 12—14 mil

lió dollár veszteséggel számolhatnak 
a magyar kormány moratóriuma révén az 
elkövetkező esztendőben.

A külügyi hivatalban azonban nem szo
rítkoztak csupán annak kijelentésére, hogy 
a hivatalos körök meggyőződése szerint

Magyarország mindent megtett, hogy az 
adott körülmények között is megvédje 

külföldi hitelezőinek érdekelt, 
de utalnak arra is, hogy a magyar kormány 
rendszabályai semmiben sem különliöznek 
azoktól, amelyeket már előzőleg a német 
kormány és néhány délamerikai állam fo
ganatosított anélkül, hogy ezek katasztrofá
lis hatással leltek volna a világpiacra.

A washingtoni magyar követ tegnap be
jelentette Stimson külügyminiszternek • dollárra becsülik.

Addig nem leHet talpraállítani Európát, 
amig a jóvátételt teljesen el nem törli fi

— mondja Bórád szenátor ujabb szenzációs nyilatdoaatában
Washington, december 27.

(A Hétfői Napló tudósilójának távirata.) 
Borah szenátor, aki már több Ízben síkra 
szállott a jóvátételi fizetések és a békeszer
ződések ellen, most ujabb szenzációs nyilat
kozatot telt ebben a kérdésben. Borah sze
nátort a bascll tanácsadó konferencia ered
ményeiről kérdezték meg az amerikai lapok 
és a szenátor kijelentette, hogy

nem lát módot Európa talpraállliásám 
mindaddig, amíg a jóvátételt el nem 

törlik.
—■ Tizenkét esztendőn át kon/erenciáztak. 

toldottak-foldottak — mondja a nyilatkozat 
— anélkül, hogy javulás állt volna be és 
anélkül, hogy ezt valaki nyíltan beismerné. 
Amennyiben Európa h jóvátételeket nem 
törli el, nz Egyesült Államok helyesen cse
lekszenek, ha Európát teljesen magára

EHJatHáMcSjjcaBii Scors-íaK
t borotválkozzon nz amerikai „Fulgor" borotválóvizzel, mert az pillanatok nlntt inegpuhitja 
• legerősebb szakáll! Is. Nem kell már azappanhab, ecset és viz, mert a „Fulgor‘*-rnl egy perc 
alatt meg van borotválkozva.

Számvevőszéki jelentés az 
előző kormány tulkiadásairól 

77 és félmillióval kUltUttek többet a kiiltség- 
velésileg megállapított összegnél

A képviselőház Ünnepi szünete előtt szét
osztották a képviselők között a Legfőbb 
Állami Számvevőszék jeclntését az engedé
lyezett hitelekkel szemben 1931 junius végén 
mutatkozó eltérésekről.

A jelentés szürke számadatokat tartal
maz ugyan, de ezek az adatok érdekes ké
pét adják annak, hogy

egye* minisztériumok egyáltalán nem 
respektálták az országgyűlés budget- 

Jogól.
A mcgállnpltolt tulkiadásoknt és hitelcltéré- 
siket jelenti be tehát az országgyűlésnek, 
törvényes kötelességéhez híven, a Legfőbb 
Állami Számvevőszék.

A jelentéshez csatolt összesítés szerint 
az összes tnlkladúsok és hltelátlépések 
az 1930 31. költségvetési év második 
felében 77 és félmillió pengőt tesznek 

ki.
A legnagyobb a tulkiadás a honvédelmi mi
nisztériumnál, kereken tő és negyedmillión 
felül.

Sorban utána következik a kultuszminisz
térium 10 és félmillióval.

Hét millión felüli tulkladftsok keletkeztek

Reiiktiimufi
X lült-iin a I

Bundák, rókák, bolerók
prémozésok legolcsóbban

iVxKiiinb.ns , 
PéMtnnbAt ... 
1‘artauUtb ... 
I’ers-a valódi

magyar kormány lépését, 
ma pedig megérkezett a külügyminisz
tériumba Schünfeldnck, Amerika buda

pesti ügyvivőjének Jelentése 
magyar kormány transzfer-moratóriumo ......................

kihirdetéséről.
A magyar kormány el van tökélve arra, 

hogy a külföldi kölcsönök szolgálatát to
vábbra is mindenben ellássa és tervszerű 
intézkedései a külügyi hivatalt megerősítik 
abban a feltevésben, hogy

ez Intézkedések Inkább a külföldi hite
lezők javát, mint kárát fogják szol

gálni.
A Magyarországon kihelyezett amerikai 

tőke számadatait főleg az amerikai keres
kedelmi minisztérium adatai alapján a kö
vetkező összegekre becsülik:

Népszövetségi kölcsön: 7,300.000 dollár; 
közűletek részére, állami garancia ellen 
nyújtott kölcsönök: 17,700.000 dollár; ma
gánosoknak adott kölcsönök: 6,400.000 dol
lár; Budapest székesfőváros kölcsönei: 24 
millió dollár; rövidlejáratu kölcsönök ma
gyar kincstári jegyek ellenében: b millió 
dollár, összesen tehát 143,400.000 dollárra.

E kölcsönök kötelezvényei, k'véve a 
kincstári Jegyeket,

majdnem kivétel nélkül amerikai ma
gánosok kezén vannak, 

míg utóbbi (rövidlejáratu kincstári) 
lezvényeket főleg a nagyobb intézetek tre
zorjaiban őrzik.

A magyarországi ingatlanokba befektetett 
amerikai lökét hozzávetőlegesen 9,500.000 

köte

hagyják, nehogy Európával együtt beleke
rüljenek az elkerülhetetlennek látszó csőd 
örvényébe.

Borah szenátor nyilatkozatának további 
résziben a francia állásponttal polemizál. A 
franciáknak azzal az állításával üzemben, 
hogy az úgynevezett nem védett fizetési kö
vetelések jogosultak, utal a németek érvelé
sére, mely szerint

Németország eddig Is mintegy tizmUHárd 
dollárt fizetett.

Itt közöljük nzt a washingtoni távirati 
jelentést is, amely szerint amerikai politikai 
körökben a haséi eredmények tekntetében 
nem hajlandók állást foglalni. Annyit azon
ban kijelentenek, hogy az amerikai Feltár 
Ház továbbra is

változatlanul ragaszkodik eddigi takti
kájához: a tartózkodó magatartáshoz 

az európai dolgok alakulásával szemben.

u z állami adósságok tételénél, a belügyi, 
kereskedelmi és a népjóléti tárcáknál.

4 pénzügyminisztérium és posta 5—5 mii 
Hón felüli összeggel költött többet az előirt 
összegnél, mig a földmivclésiigyi miniszté
rium és az államvasutak 3—3 millión felüli 
összeggel lépték túl az előirányzatot.

Az igazságügyminisztériumnál közel 2 és 
félmillió a tulkiadás és a postatakarékpénz
tárnál 1 millióval költött többet, mint az 
költségvetésileg megengedhető volt.

Érdekes, hogy a többmilliós hhcltullé- 
pések között a miniszterelnökség csupán 

68.000 pengővel szerepel.
A többi tulkiadás kisebb tételekben oszlik 
meg.

A jelentés tartalmazza a hitelátlépések in
dokolását is és most már majd az ország
gyűlés feladata lesz, hogy a hilclátlépésckct 
utólag szankcionálja-?, vagy pedig megál
lapítja az illető miniszter felelősségét.

A jelenlés fölött kétségtelenül széleskörű 
vita Indul meg, mert az ellenzék meg fogja 
ragadni az alkalmat, hogv ennek kapcsán 
bírálatot mondjon az elmúlt rezsim gazdál
kodásáról.

ti

Kedves vevőinek
B. u. é. k.

Budanest,
IV., Kristóf-tór 7. 
Tálsfon: Aul.

Strausz
vótjronáru tohSr-
nsmO 4« kelengye kiuM
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A Fővárosi Opereitszinház szenzációs Szilvesztere
MAYA “yx Nagy Szilveszteri Kabaré 

Fellépnek!
— ■ — ’ egyl Kálmán, Somogyi Nusl, Bákefly Lánzló, Kabos

___ _____________-iár, Radó Sándor, Koszeghy Teréz, Gyergyal István, 
kocsányi-Lakos duó, Báni dezaő, Nagy Sándor Rendes esti helváralt
TUrk Berta, Rózsakéi 
Gyula, Sarkad! Alaar

Szürnya kfijgyllKossíg 
az országúton

Zalaegerszeg, december 27.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefon

jelentése.) Szombaton a tapolcai járásban 
lévő Hegyesd községben búcsút tartottak. 
A mulatság az estébe nyulott. Utána egy 
tizenhétesztendős monostorapáti leány gya
log indult hazafelé.

Az országúton utólérte öt három Ismeret
len kerékpáros legény. A legények meg

Az adóhivatalok utján hajtják be 
ezután a pénzbüntetéseket 

a késedelmes fizetőktől
Postatakarékpénztár! csekklappal kell befizetni ezentúl 

a büntetéspénzeket
Érdekes rendelet látott napvilágot * hivata

los lap karácsonyi számúban, amely közli a 
15100/931. pénzügyminiszteri rendelet, az 
elkobzott pénzeknek, valamint az egyéb el
kobzott tárgyaknak értékesítéséből befolyó 
összegek kezelésére vonatkozólag. Eddig ezek 
az összegek nz ügyészség kezelésébe tartoztak, 
az uj rendelet most a fenti értékeket az igaz- 
ságügymintszterium, illetve a pénzügyminisz
térium intézkedésébe utalja át.

Ugynncsnk ez a karácsonykor megjelent 
pénzügyminiszteri rendelet Intézkedik

■ büntetéspénzek befizetése tárgyában Is 
és az eddigi gyakorlatot teljesen megváltói 
tatja. A büntetéspénzre ítéltek a büntető pén
zeket eddig az ügyészség pénztárába tartoztak 
befizetni. Az uj rendelkezés értelmében a posta
takarékpénztár bevonásával, postatakarékpónz-

Karácsony első napján harminc 
autó fordult árokba a jéggé fagyott 

székesfehérvára országúton 
A bécsi autóbusz kalandja a pilisi hegyekben

Az első karácsonyi ünnepnap időjárása nem
csak a pesti közönség számára hozott kellemet
len, bosszantó meglepetést, hanem a kirándulók
nak is. A budapest—székesfehérvári országúton 
egyik autó a másik után száguldott gyors iram
ban a Balaton felé. Az autók száguldása azon
ban csak addig tartott, amig a fehérvári maka* 
dám útra nem érkeztek cl.

A fehérvári makadám ut, amely nyáron igen 
kitűnő müutnnk bizonyult, most felmondta a 
szolgálatot. Az úttestet ugyanis tükörsima jég
réteg borította, amelyen még gyalogszerrcl is 
szinte lehetetlen volt tovább jutni.

Valóságos korcsolyapályává változott a 
fehérvári makadám ut,

amelynek vastag Jégkérgén schogysem tudtak 
előre jutni az autók, hanem

egymásután csúsztak le aa utat Övező 
árokba.

Ott, nhol azután lejtősre fordult az ut. csaknem 
kivétel nélkül minden autó az árokba futott. 
Körülbelül

harminc automobil borult az árokba, 
de szerencsére az autók utasainak komolyabb

Mélyen lesújtott szívvel tudatjuk, hogv

dr. Dezső Kálmán
ügyvéd

életének <•. évében. hourni arenvedós utón el
hunyt. —-

Temetése e hó t8-án. Iiéitén d. a. t6l érékor 
a rékoskeresrluri Irr. temetóben.

Özvegye trúl. Grosa Ilonka, érvíja Vera, anyja, 
testvére és szerető rokonsófa.

Este ktvételaaen 
Vitt órai kezdőitől

támadták, 
az országút szélén elhúzódó árokha 
cipelték, erőszakoskodtak vele és ször

nyű módon megkinozták.
A legények azután fölugrottak a kerékpárra 
éa elmenekültek. A szerencsétlen fiatal 
lányt hajnalban

holtan találták az árokban.
A bestiális legényeket keresi a csendőrség.

téri csekklapok segítségével 
a bünletéspénzckct as Igazságügymlnlszte- 

rlnm számlájára kell befizetni, 
amely azokat a „Büntetéspénzek bevételei" té
tel alatt tartja nyilván.

UJ rendelkezést tartalmaz a késedelmes, 
vagy egyáltalán nem fizető pénzbüntetésre ítél
tekkel szemben is a pénzügyminisztériumi in
tézkedés. Eddig, ha valaki nem fizette, vagy 
nem tudta megfizetni a reá kirótt pénzbünte 
tést, ugy felszólítást kapott az ügyészségtől, 
hogy a reá kirótt pénzösszegnek megfelelő 
szabadságvesztés kitöltésére jelentkezzék. Ezen
túl az ügyészség, illetve pénzügyminisztérium 

az adóhivatalok bevonásával gondoskodik 
a pénzbüntetések kellő módon és időben való 
behajtásáról.

bajuk nem történt s néhány kisebb sérüléssel 
uszták meg a jeges országúton való viszontag
ságos utazást. A legtöbb autó Baracska környé
kén fordult az árokba.

A karácsonyra virradó éjszakán esett óh 
mos eső a közlekedésben is zavarokat oko
zott. Pénteken délután 3 órakor menetrendi 
szerű pontossággal elindult a Budapest— 
wieni autóbusz hatalmas kocsija az Okto
gonról. Három óra után pár perccel már a 
nyilt országúton mentek.

A kikövezett országutat vastag Jégréteg 
borította és a sofför emiatt csak.lépés

ben merte vezetni kocsiját
Amikor a kocsi a pilisi hegyek közé ért, a 
lejtön minduntalan farolt az autóbusz. Az 
egyik kanyarodónál a sofför elvesztette ön
uralmát a kocsi felett és

az autóbusz hosszú darabon visszacsú
szott az országúton.

A soffőrnek csak az utolsó pillanatban si
került lefékezni a lejtőn lefelé csúszó kocsit 
Az utasok erre kijelentették, hogy

nem hajlandók tovább utazni s követel
ték, hogy a sofför forduljon vissza.

A sofför engedett az utasok kérésének, an
nál is inkább, mivel belátta, hogy valóságos 
islcnkisértés a jeges utón az utazás folyta
tása.

Négy óra pár perccel a bécsi autóbusz 
utasai már ismét Budapesten voltak, a ke
leti pályaudvar indulási oldalán és a legkö
zelebb induló gyorsvonattal folytatták útju
kat az osztrák főváros felé.

NYILTTÉR
■ rovatban kőxöltekén ara vállat feieJóMéget mb • 

urrktutMa. ara • kiadóhivatal

Nyilatkozz  őzt!
A Ljra Itangszi-rlicreskcdclmi Rt., Ölelve annak fény- 

lege# tulajdonosa, Sternberg félné aiflletelt Goldner Hóaa, 
ü napilapok karácsonyt szAmAban nyílttéri közleményt 
ntJyezett e). amely valótlanságokat és rágalmakat tar
talmaz. Elírt a lcgsiogarubb megtorló lépéaeket ■ mai 
napon folyamatba tettem ugy as említett vállalat, mint 
Cojdner hóra ellen.

f'gyvédi reputációm nem engedi meg. hogy bármiféle 
po.ón.íAba keveredjem raac) a társasággal, amelynek üz
leti erkófescil két jo,:erós bírói ítélet bélyeges<e ir.eá. 
l.cstfőllehb csak őzt jegyzem meg, hogy áz ügyvédnek 
aki saját megbízója iaazót lelkiismeretesen képviselte, 
«'«.»!Alszik ilyen orvMiradóara is el kell kés Jucié az 
efajta erkölcsi színvonalon éhó ellentől részéről.

Dr. Saegi Iné ügyvéd.
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mmranna 6$ raamoita wamkM Budán egy Bestiális leányanya
Húsz darabra vágta a holttestet ás meg a sziurn Es szát- 
metatt® evilKos leány Barátnője iwanafcfóan a frázisán 

ess 5tí«8 belőtt öí.e meg Byertnexet
Bestiális kegyetlenséggel végrehajtott 

gyermckgyilkosságot fedeztek fel karácsony 
rnásodnapján Budán, a Bors-utca 6. szám 
alatti házban. Egy héttel ezelőtt, amint a 
Hétfői Napló jelentette, ugyancsak ebben a 
házban egy 16 esztendős háztartási alkal
mazott megfojtotta, majd késsel lefejezte 
újszülött fiúgyermekét.

Most ennek a barátnője követett el még 
az előbbinél is kegyetlenebb módon 

gyermekgyilkosságot.
A házban szolgált pár hónap óta Komáromi 
Júlia 24 esztendős háztartási alkalmazott. A 
leány ugyanarra a vidékre való, ahová ba
rátnője és igy állandóan együtt szoktak 
vasárnap kimenőzni. Mindkettőnek volt 
udvarlója s a leányok örömmel újságolták 
ismerőseiknek, hogy

nemsokára férjhez mennek.
'Az udvarlók azonban szinte egy napon 
hagyták el mindkét leányt s a két háztartási 
alkalmazott elkeseredve hangoztatta, hogy 
öngyilkos lesz, mert

cserbenhagyta őket a vőlegényük.
’A fiatalabbik leány betegeskedni kezdett, 
de titkolódzóit, mig azután a múlt vasárnap 
n gyermekgyilkosság felfedte betegségének 
okát. Barátnője nagyon el volt szörnyül- 
ködve az eset felett s azt hangoztatta, hogy

0 ilyen elvetemült dologra nem lenne 
képes.

Szombaton reggel, amikor Komáromi Jú
lia úrnője felkelt és kiment a konyhába, 
nem találta a leányt sehol sem. Feltűnő volt 
az úrasszonynak, hogy a konyhában a leg
nagyobb rendetlenség van és

■ konyha kövén, azonkívül az egyik 
széken vérfoitokat fedezett fel, 

egy vízzel telt vödröt is talált, amelyiken 
Ugyancsak vérnyomok látszottak.

A leány eltűnése és a különös felfedezés 
között összefüggést látott és az a gyanúja 
ébredt, hogy Komáromi Júlia is gyermek
gyilkosságot követhetett el. Rendőrt hivott, 
majd értesítette a főkapitányságot, ahonnan

Remsey Sándor festőművész 
nyomora miatt megölte magát 

karácsony napján
öt kísérlet után hatodszorra sikerült az öngyil
kosság a fiatal festőnek, aki romantikus házassági 
regény után a nyomor és reménytelenség elől 

menekült a halálba esküvője évfordulóján
Karácsony első napján megrendítő öngyilkos

ság történt a József-tér 11. számú házban: Rém- 
sey-Salzmann Sándor 29 éves festőművész, a 
fiatal festőgeneráció egyik ismert tagja gázzal 
jnegmérgezte magát és mire az öngyilkosságot 
felfedezték, már halott volt.

Remsey neve ezúttal hatodszor szerepel az 
öngyilkosok krónikájában, többször kísérlete
zett már a halállal, mire most sikerült az ön
gyilkosság.

Két ízben méreggel próbálkozott, két alka
lommal a Dunába ugrott, ■ legutóbb az 

ereit vágta fel
A fiatal festőművész már több tárlaton is szere
pelt, de anyagilag nem találta meg a számítá
sait. Egyidöben üzletel nyílott, ott akarta képeit 
értékesíteni, de

ez a vállalkozása sem sikerült
s a szerencsétlen ember ettől kezdve már csak 
öngyilkossági tervekkel foglalkozott.

A múlt esztendő elején egy társaságban meg
ismerkedett Demjén főmérnök leányával. A fia
talok közölt csakhamar komolyabb Ismeretség 
fejlődött ki és a múlt év őszén megtörtént az 
eljegyzés is. Karácsony előestéjére tűzték ki n 
házasságkötés napját, de az utolsó pillanatban 
akadályok gördültek a házasság megkötése elé 
és már-már ugy volt, hogy a fiatalok terve meg
hiúsul.

A menyasszony ekkor elkeseredésében ön
gyilkosságot akart elkövetni,

de hozzátartozói Idejében megakadályozták és 
letelt szándékáról

A festőművész és a főmérnök leánya
tavaly karácsonykor mégis megtarthatták 

VÁROSI SZÍNHÁZ
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December 81-én éjjel 11 érikor

FedálSí Sáraiévá Cigányszerelem
A többi főszereplők: KAszegl Terét, Ssedfl Miklós, Stábé t.ásiló. A Tlt. felvonásban Fedik Sári cigány

zenekarral mulat. Helyárak 1—6 pengőig.

December 3!-én este 7 Arakor

Három a kislány
Jegyek M fillértől 4 pengéi*.

1932 január 1. d. u. 3 órakor mérsékelt helyárakkel
IGLÖI DIÁKOK

este HS Arakor
Lehár Perese operettje 

DRÓTOSTÓT 
Helyárak *• miértén 4 pengAlg.

bizottság szállott ki a helyszínre, hogy 
megállapítsa a történteket. A rendőri bi
zottság az előszobában az ágy alatt egy do
bozt talált.

Felnyitották a doboz tetejét s egy új
szülött csecsemő borzalmasan szétdara

bolt hoJtlestét találták benuc.
.4: újszülött fiúcska feje le volt vágva a 

törzsről, azonkívül testének egyetlen darab
ja sem volt épségben. Még a szivecskéje is 
fel volt darabolva.

Ilyen bestiális kegyetlenséggel végrehaj
tott gyermekgvilkossógra még a legedzettebb 
régi rendőrségi emberek sem emlékeznek.

Húsz darabba volt vágva a csecsemő 
holtteste,

amiből arra következtettek, hogy a leány 
el akarta égetni a meggyilkolt gyermeket, 
de később arra gondolt, hogy az égett hús 
szagából rögtön rájönnek a gyilkosságra.
A gyilkosság előtt

forró vizzel telt vödörbe tette a gyer
meket és az újszülött a forró vízben 

megfulladt és összcégett.
A gyilkosság felfedezése után a gyilkos 
anya kézrekeritésérc került a sor. Nem volt 
nehéz munkájuk a detektiveknek. A ház 
egyik félreeső helyén találtak rá, félig esz
méletlen állapotban. Értesítették a mentő
ket, akik

Komáromi Júliát az Uj Szent János- 
kórházba szállították,

majd amikor állapota megengedi, átszállít
ják a rabkórházba, ahol gyermekgyilkosság 
büntette miatt letartóztatják.

A gyilkos háztartási alkalmazottat idáig 
még nem lehetett kihallgatni. A bizottság 
megállapítása szerint, karácsony második 
ünnepén a hajnali órákban szülhette meg 
gyermekét és

nyomban a szülés után követte el ■ 
gyilkosságot.

A csecsemő holttestét nagy kenyérvágó kés
sel darabolta fel, amit meg is találtak az 
ágytakarója alatt.

esküvőjüket.
A fiatalasszony továbbra is megtartotta állását. 
Remseyt azonban

üldözte a sors,
nem tudta eladni képeit. Remseyt nagyon bán
totta a dolog és

valósággal buskomorrá lett
A családi béke is felborult a az asszony kará
csony előtt tiz nappal visszaköltözött szülei Vil
mos császár-ut 34 alatti lakására. Pénteken 
délben postás kopogtatott be Demjénék ajtaján- 

Ex presszlevelct hozott Remseyné elmérő.
A levélben a festőművész drámai hangon bú

csúzik feleségétől és közli vele, hogy
mire a levelet olvassa, 0 már halott.

Remseyné a levél elolvasása után azonnal elsie
tett a József-tér 1. számú házba és a házfel
ügyelővel felment a lakásba. A folyosóról nyiló 
kis előszobában

a gázresó előtt egy karosszékben ülve, 
gumicsővel a szájában, holtan találták 

Remseyt.
A fiatal festőművész feketébe öltözött, felesé 
géhez és a rendőrséghez irt búcsúleveleket, az 
után kinyitotta a gázresó csapjait és a gumi 
csövet szájába téve, várta a halált.

A rendőrséghez irt búcsúlevelében leírja azt 
a nagy nyomorát, amelyikben nemcsak ő, ha
nem az egész fiatal müvészgeneráció sínylődik

— Nem tudom elviselni, hogy 
karácsonykor, a nagy ünnepen egy fillér 

nélkül,
a legnagyobb nyomorban tengődjek — írja. — 

At öngyilkos festőművész holttestét a tör
vényszéki orvostani intézetbe száilitották.

1929.J1-1.

i929.iv 20. -

^lODgftr
Tízesaöt napra és 5000 pesigőre ítélte 
a residórbíróság’ Wolíínger Alajos 

nagybirtokos*-vezérigazgatót
Bonyolult kihágás! ügy tettenéréssel a tejrendelet körül 

— Baleset történi tárgyalás közben a kapitányságon
A VII. kerületi kapitányság, mint rendőri 

büntető bíróság karácsony napján egy bonyo 
lult kihágást ügyben hozott Ítéletet. Az ügy n 
tejrendelet körül keletkezett, amely szabályoz
za n tejforgalmat és a többi közöl kimondja, 
hogy

a termelő csak 10% vlszontelárusttásl juta
lékot adhat a kereskedőnek.

A kihágási eljárás a Korona-tejcsarnok följe
lentésére indult. A feljelentés szerint Péter- 
f reund Tibor pék, aki tejárusitással is foglal 
kozik, régi vevője a Korona-Tejüzemnek. Pt 
terfreund a minap közölte a céggel, hogy az 
óföldiáki—Szénáskirálysági Tejüzem egyik al
kalmazottja, Zifferth Dezső ajánlatot tett neki 
arra, hogy nz ő vállalata

hajlandó volna a szabályszerű 10% helyett 
nagyobb hasznot biztosítani,

ha nem a Korona, hanem az Úföldeúkl üzem 
tejét árusítaná.

A Korona vezetősége ugy látta, hogy ezzel át 
akarják hágni n tejrendeletet és elhatározta, 
hogy leleplezi a kihágást.

Előzetes megbeszélés alapján
a Korona-tejcsarnok két megbízottja meg

jelent Péterfreund lakásán
és helyet foglalt az egyik szobában, a szomszéd 
szobába nyiló ajtót pedig nyitva hagyták, hogv 
mindent halljanak, ami a másik szobában tör- 
ténik

Rövidesen
meg Is jelent az Óföldcákl Tejüzem Igazga
tója Ludwlg Alfréd és tárgyalni kezdett 

Péterfreund Tiborral.
A Korona tejcsarnok megbízottjai szerint Lntf 
míg igazgató ezer pengőt telt Péterfreund c!é. 
annak fejében, hogy szerződést köt, amely sze
rint ezentúl tőlük vásárolja a tejet, az ezer 
pengő képviselte volna ■ százalék-többletet. 
Ekkor azonban

előléptek a szomszéd szobából a Korona 
emberei és tettenérést rendeztek.

majd rcndőrblrőság elé vitték az ügyet.
A kerületi kapitányságon dr. Rorbáfh Samu

Január 18-án kezdődik Hágában 
a jóvátételt kormánykonfei eneia 

A francia külügyminisztérium cáfol
Párls, december 27.

(A Hétfői Napló tudósítójától) A párisi 
lapok, de a londoni Exhange Telegraph is 
azt jelenti, hogy a küszöbönálló nemzetközi 
konferenciának helyét és idejét pontosan 
megállapitották. Eszerint a kormánykonfe
rencia

január 18-án kezdődik Hágában.
Hir szerint a tanácskozások semmiesetre 
sem tartanak tovább két hétnél, ugy hogy 
február másodikára, a leszerelési konferen
cia megnyitásának napjára —. okvetlen be

AZ ELSŐ MAGYAR RÉSZVÉNY SEREÖZŰDE 

flCFlSOSSÖR, megkezdődött 
A nagy tápértékü barna Idénysör - amíg a készlet tart - palackokban lefejtve Is 
kapható: kávébízakban, vendéglőkben, fűszer- és csemegeüzletekben. Vidéken- összes
raktárosainknál, minden jobb étteremben, kávéházbau é> csemegeüzletben

Nyolc 
hónapon 

belül!
Ezen rövid idő elég volt, 
hogy egy súlyos fogkőkép- 
ződési eset csupán Káló
don! fogkrém használata 
által teljesen helyrejött. 
Egyedül csak Kalodont 
tartalmazza a foqkő ellen 
hatásos dr. Braunlich-féle 
Sulforizinoleat-ot. Ezzel most 
mindenki megóvhatja fogai 
tisztaságát és egészségét.

) e

rendőrkapitány tárgyalta a kihágást. Terhelt
ként szerepeltek az ügyben Ludasig Alfréd, Zif
ferth Dezső és Péterfreund Tibor és

kihágási eljárás Indult az Óftildeáki—Szé- 
násklrályság! uradalom tejüzemének vezér- 
Igazgutó-tiilajdonosn, Wolflnger Alajos föld 

birtokos ellen Is, 
aki ötezer holdon gazdálkodik.

Az elmúlt napokban tartották ar első tárgya
lást, amelyet azonban

egy közbejött helyzet
miatt el kellett napolni

A tárgyaláson a terhelteken kivül több védő
ügyvéd is megjelent és az iigy összes szereplői 
közös fogasra akasztották a kabátjukat. A túl
ságosan megterhelt állófogas eldőlt és

rázuhant Ludwlg Alfréd Igazgatóra, akit 
olyan szerencsétlenül ért fején az ütés, 

hogy eszméletlenül vágódott cl a padlón és 
orvost kellett hívni hozzá.

A tárgyalást ekkor félbeszakították és karácsony 
napján folytatták, mikor Ludwlg igazgató már 
kiheverte a baleset következményeit.

Hosszú tárgyalás és
izgnlmns vallomások 

után hirdette ki Ítéletét a rendőrbiró.
A rendőrhiróság vétkesnek mondotta ki H’of 

fingét Alajost rendeletbe ütköző kihágásban, 
amelyet azzal követett el, hogy a tejviszontel- 
árusítói jutaléknál többet kínált és adott és 
ezért

15 napi elzárásra, vnlsnilnt 50 napi elzá
rásra átváltóztatható 5000 pengő pénzbír
ságba Hélte és elrendelte n .szóbanforgó 

1000 pengő elkobzását.
Ludwigot és Zifferfhet felmentették, azon a cí
men, hogy a főnökük megbüntetése mentesíti 
őket. Felmentettek Péterfreund Tibort is, azzal 
a megokolással, hogy neki nem volt szándéká
ban kihágást elkövetni.

Wolflnger Alajos ügyvédje 
fellebbezett az llé’ef ellen

- az Ügy most rövidesen a főkapitány elé ke
rül, másodfokú Ítélet hozatala céljából

fejezik azokat.
Annak ellenére, hogy a francia és angol 

lapok egyöntetűen publikálják ezt a dátu
mot, n francia külügyminisztérium

hivatalos cáfolatot adott ki
és eszerint a jóvátétel! kormánykonferen- 
ciának eddig még sem helyét, sem idejét 
nem állapították meg. Az erre,, vonatkozó 
tanácskozsáok a Quai d'Orsay közleménye 
szerint folyamatban vannak •— hivatalos 
döntés azonban még nem történt.
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QBNOVOPIN
Hirtelen meghalt a posztján 

Boros János remlűrűrmester
Far nappal ezelőtt szolgalat Közűén elgázolta egy autó — 

VaiószinO, nogy a gázolás hűuatkozmanyel öltek mag
A főkapitányság épületére vasárnap reg

gel ismét felkerült a fekete zászló. Ujabb 
rendőrhalottja van a testületnek, aki ugyan
csak tragikus körülmények között halt meg.

Kispesten, a Horthy Miklós-ut és Egert- 
utca kereszteződésénél teljesített szolgálatot 
már hosszabb ideje Beros János 38 éves 
rendőrőrmester, aki a 101-cs őrszobára van 
beosztva. A rendőrőrmester vasárnap haj
nalban 3 óra tájban

hirtelen rosszul lett szolgálati helyén, 
összeesett és percekig eszméletlenül feküJl 
• földön.

Kerékpáros rendőrök bukkantak rá, 
élesztgetni próbálták, majd amikor látták, 
hogy állapota nem javul, karjukba véve, be
vitték a 101-es őrszobára. Értesítették a kis
pesti mentőket, akik első segélyben részesí
tették Bcrost, de a rendőr anélkül, hogy egy 
pillanatra is visszanyerte volna eszméletét, 
meghalt.

A halál okát a mentők nem tudták meg
állapítani, ezért a rendőrség

elrendelte ■ rendőr holttestének bon
colását.

Karácsony ünnepén tiz ember indult 
önként a halálba

Pisztoly, kötél, borotva, méreg; és biztosítóit!
A karácsonyi ünnepek alatt több öngyilkos

ság történt a fővárosban.
Éjszaka a toloncház egyik fogdájában fel

akasztotta magát Scholl József 25 esztendős 
szabósegéd. Mire az öngyilkosságot fölfedez
ték, már halott volt. Scholl

ac Ingéből készített kötelet, 
és arra akasztotta fel magát. A szabósegédet 
tiltott visszatérés miatt 15 napi elzárásra ítél
ték és büntetését töltötte a toloncházhan.

A Zugligcthen, a Szép Ilona közelében lévő 
villamosmegállónál Kereket Ferenc 29 éves 
mübiinzö

Flliobcrt-pisztollyal főbelőtte magát 
és eszméletlenül, súlyos állapotban vitték az 
Uj Szent János-kőrliórba. Zsebében a rend
őrségre címzett bucsiilevelet találtak, amelyben 
azt írja, hogy

halálosan szerelmes
volt egy leányba, a leány szerette őt, kará
csonykor lett volna az eljegyzésük, de a szü
lök megakadályozták ezt és elkesedésében 
megy a halálba.

Orbán Lószlóné 44 éves háztartási alkalma 
rótt, Nagy fuvaros-utca 26. alatti lakásán 

konyhakéssel mellbesnirta magát.
Rutner Alfouzné Máv. főintéző felesége, 

Flumcl-ut 22,'a. alatti lakásán
lumluállal

megniérgezte magát. Életveszélyes állapotban a 
Máv.-kórházba szállították. Teltének oka isme

A karácsonyfa alá t.tt levélben jelentette 
be öngyilkosságát egy fiatal urileány 
Nagymennyiségű mérget gyűjtött össze, hogy öngyilkosságát 

vigrehajthassa
Karácsony estéjén feldúlt arcú fiatal asz- 

szony jelent meg a főkapitányság központi 
ügyeletén és Izgalomtól reszkető hangon 
kérte a rendőrség segítségét eltűnt húga fel
kutatására — mielőtt még nem késő. A siró 
asszonyt csak nagynehezen tudták annyira 
lecsillapítani, amig el tudta mondani, hogy 
Szekerka Bélánénak hívják és férjével, aki 
műszaki tisztviselő, valamint testvérhugával, 
a huszonkéhsztendös Kovács Anniéval együtt 
a Tar-utca 6. szánni házban lakik. Azéri jött 
a rendőrségre, hogy

buga eltűnését jelentse be, 
aki a szentestén távozott el hirtelen hazul
ról é» azóta, hiába Járták végig az ismerő
söket és rokonokat — sehol nem tudtak 
nyomóra bukkan ti I.

Szekerkáné bejelentése szerint húgán, aki 
feltűnően szép fiatal leány, — az utóbbi idő
ben igen nagy lehangoltság vett erőt, amely
nek okáról azonban hozzátartozóinak nem 

A BAL
Rendezte: W1I.HELM THTELE. Zene: WERNER R. HEYMANN

Kamara Corso

szénsavas fenyőtablelia 
nélküli

A szerencsétlen rendőr társai vasárnap dél
előtt érdekes bejelentést tettek a a főkapi
tányságon, amely bejelentés, több mint való
színű, tisztázza is majd a halál okát. A 
101-cs őrszoba több rendőre előadta a 
főkapitányságon, hogy

Bcrost ezelőtt pár nappal szolgálat tel
jesítése közben elütötte egy autó.

Akkor csak kisebb fájdalmakat érzett, nem 
is ment kórházba és nevetve beszélte társai
nak, hogy ö erős szervezetű, az ilyen cse
kélységet hamar kiheveri. A gázolásról je
lentést Is tett annakidején, sőt még art is 
belevette, hogy

nem kívánja a slifőr megbüntetését, 
mert az a síkos úttesten nem tudott fékezni. 
A rendőrségen most azt gyanítják, hogy 

Beros belső sérülést szenvedhetett a gá
zolás következtében és ez okozhatta a 

halálát.
Amennyiben a boncolás ezt a feltevést meg
erősíti, újból előveszik a balesetről szóló 
jelentést és a sofőr ellen gondatlanságból 
okozott emberölés büntette címén megindít
ják az eljárást.

retlen.
Elmond Erzsébet 30 éves háztartási alkalma

zott, aki az Orömvölgy-utca 46. számú házban 
lakik, a Kenyérmező-utcai Adria-szállodában 
öngyilkossági szándékból

két biztosltótüt nyelt.
Szerelmi bánatában követte el az öngyilkossá
got.

Dózta László 24 éves rajzoló, Szigony-utca 
16/b. alatt

ismeretlen méreggel
mérgezte meg magát.

Petrficzy Jenő 28 éves srobafestősegéd, a 
Grnssalkovich-utcában egy vendéglőben

■ borba Ismeretlen mérget töltött 
és azt megitta.

Világos Gábor 48 éves napszámos, Vácí-ut 
91. alatt aszpirinnel mérgezte meg magát.

Straub Teréz 40 éves takarítónő a Kassal-ut 
83. alatt htpermangánt ivott.

Ritzlnger József 84 esztendős lakatos Buda
fokon, a Levente-utca 12. alatt, apósa lakásán 

borotvával fölvágta karjain aa ereket
Könnyebben sérült meg. Miután öngyilkossági 
szándékáról nem akart lemondani, előállítot
ták a budafoki kapitányságra, ahol

saját érdekében őrizetbe vették.
A mentők Scholl József és Ritzlnger kivételé
vel a többi életuntat súlyos állapotban szállí
tották kórházba.

akart számot adni — minden valószínűség 
szerint azonban

szerelmi csalódás
váltotta ki a fiatal lány általános letartgiáját. 
A huszonkét esztendős Kovács Annién anv- 
nyira elhatalmasodott a neuraszténia, hogy 
hozzátartozói orvoshoz fordultak, aki 

álmatlansága ellen különböző gyógysze
reket fel is irt neki.

A fiatal urileány látszólag szedte is ezeket a 
rendelt orvosságokat, azonban állapotán 
családtagjai semmiféle javulást nem vettek 
észre.

A Tar-utcai lakásban nagy Örömmel ké
szültek karácsony estéjére és a karácsonyfa 
alatt természetesen Kovács Anniét ic várták 
ajándékok. Hiába múltak azonban ax órák, 
a fiatal urileány, aki délelőtt a karácsonyfa 
feldíszítésén még segédkezett,

nem jelentkezett

Helyette
egy levelet fedeztek fel hozzátartozói a 

karácsonyfa alatt, 
amelyben a fiatal urileány bejelenti, hogy 
gyökeres életuntsága miatt Öngyilkosságot 
követ el, mert nem akar még egy boldogtalan 
karácsonyt megérni. Azt is megírta a levél
ben, hogy az utóbbi Időben számára rendelt 
gyógyszereket

összegyűjtötte
és most az egész mennyiséget magához vette.

— Ne keressétek, hogy hová mentem — 
úgysem fogtok megtalálni!... írja a fiatal 
urileány hozzátartozóinak búcsúlevelében. A 
családtagok eleinte azt gondolták, hogy Ko
vács Annié csak ráakart ijeszteni hozzátar
tozóira, miután azonban sehol nem találták 
— a rendőrségre siettek és bejelentették el
tűnését.

A rendőrség széleskörű nyomozást indított

izgalmas hajsza után veszedelmes 
kasszaMt tootah a PHMos-gyárMi

Sfólaap! munMra rsnaazKaUUh he a halöríK. akikai Lstfetlírlea 
a aanceiszekranv megsurasa köztea

Izgalmas éjszakai betörőfogás színhelye 
volt az újpesti Phöbus villamossági rt. Ár
pád-utca 40. szám alatti gyártelepe.

Éjszaka félhárom óra tájban, az Árpád- 
uccában szolgálatot teljesítő rendőrörszpm 
arra lett figyelmes, hogy a gyártelep pin
céje felől zörej hallatszik. Megállt a pince
ablaknál és a zajból megállapította, hogy 

falbontó betörők dolgoznak a pincében, 
akik a földszinti irodahelyiségbe akarnak 
bejutni. A rendőr a közeli örszobára sietett, 
és két társával együtt tért vissza. Becsönge
tett az épületbe, ahol az éjszakai órákban 
csupán a házfelügyelő tartózkodott és a 
házfelügyelővel négyesben indultak el a be
törők felkutatására.

A Phöbus telepén központi villanykap
csoló készülék van, úgyhogy egy kapcsoló
val felgyújthatták a gyártelepen az összes 
vilanykörtéket

Nappali fényárban úszott az egész épü
let és a pince la.

A rendőrök első útja a pincébe vezetett, 
ahonnan a zaj hallatszott. A pincében nem 
találtak senkit, a mennyezet egy jó darabon 
ki volt bontva, a földön kőtörmelékek és 
több falbontáshoz szükséges bctörőszeTSzám 
hevert.

Tovább folytatták útjukat a földszinti he
lyiségekben. Az utca felöli fronton, a föld
szinten van

▲ „TUDOR- ACCUMULATOIUGYÁM RT. 
által gyártott

VXRIA IFtiTÖ- 
TELEPEK

•Mdmiák- áa Mvaentea

AM<5>OTErLE?:F>EK 
biztosítják eiryodül rádiókA-zülékének hanrtifizU éa 
bnngerőa vételét. Vart* ftttötelepek, l’ertrlx 
auiodtelcpeb, valnmlnt I'ertrix Xheblámpaeiemak 

minden nzaktizlctben klip ha tök!

az életunt fiatal urileány felkutatására, 
azonban mindezidcig még

sehol nem akadtak nyomára
és a mentők jelentésében sem szerepel, mint 
aki bejelentett öngyilkossági szándékát való
ra váltotta volna.

a pénztárterem,
ahol két nagyobb pénztárszekrény van el
helyezve. Biztosra vették, hogy a betörők 
most már itt tartózkodnak és javában dob 
goznak a páncélszekrény felnyitásán.

A pénztárterem előtt kis előszoba van. 
Amikor a rendörök nz előszobából a pénz- 
lárterembe nyíló ajtói felnyitották, két férfi 
tartózkodott a helyiségben, akik közül

az egyik ugy el volt merülve a páncél
szekrény felfcszitésével, 

hogy észre sem vette őket, ellenben társa 
harsány hangon kiáltotta fel:

— Lógás, itt vannak a zsaruk!
A következő pillanatban az előbb még 

nyugodtan dolgozó kasszafuró az ajtó felé 
rohant és becsukta kulccsal az ajtót. így 
sikerült elzárnia a rendőrök elől az utat. Az 
egyik rendőr a házfelügyelővel kisietett az 
utcára, mert tudták, hogy a betörők az ftbi 
lakon keresztül menekülnek. Amire kiértek,

az egyik betörőnek már sikerült is ki
ugrania az ablakon 

és átvetette magát a kerítésen.
A másik éppen akkor akart kiugrani, de 

amikor észrevette, hogy az utcán sincs biz
tonságban, visszamaradt és ugylátszik a 
szökésnek valamilyen más útját akarta ki
eszelni. A két rendőr ezalatt nekifeszitette 
magát a bezárt ajtónak és hatalmas lökéssel 
benyomta az ajtót.

A kasszafuró kelepcébe került.
Most már minden oldalról el volt zárva a 
menekülés útja. Felszólították., hogy adja 
meg magát. A betörő eleinte vonakodott 
eleget tenni a felszólításnak, bírókra akart 
kelni a rendőrökkel, de csakhamar

ÖMiekötözték, mig táradnak sikerült a 
sötét éjszakában elmenekülni.

Az elfogott betörőt előállították a főkapi
tányságra, ahol megkezdték kihallgatását. 
Megállapították, hogy Kovács Józsefnek hív
ják, 32 esztendős, rovottmultu pincér, aki 
már kasszafurásért többször volt büntetve.

Kovács a legmodernebb kasszafuró 
szerszámokkal volt fölszerelve

és alaposan ismerhette a terepet is, mert 
tudta, hogy a Phöbus pénztárában éjszakán
ként is nagy összegek vannak elhelyezve és 
igy ha sikerül megfúrni a páncélszekrényt, 
szép zsákmányhoz juthat.

Arra számított, hogy az ünnepek alatt ugy 
sem lesz senki a hivatalban és ha egy éj« 
szaka nem sikerül végezni a kasszákkal, 
másnap is nyugodtan dolgozhat tovább.

Még ennivalót Is vittek magukkal, 
nehogy munka közben megéhezzenek. Meg
nevezte bűntársa nevét is, akit rádió? ram 
utján az egész országban köröz a rendőrség.

38 éve fennálló cégünk 
átszervezés alatt $ e liólen

a&-sms*
a legszebb újévi ajándék!

Neumann M.Jsa
Ernébet-kUrat 16.

^^Fehérbutorivásárollon a gyárban I

Inm&íiMifflár
■ ■iX., Oll&l-ut IS. saém
■ ■ Konyhák, alátrobák, laánytrobák vakít sMnndé
■ ■ át Itamodtrnabb kMtalban, alttá árban I

JALOGCÉDULATa®
& tógmagasaöD Kölcsönt folyósítok.

VBLMflUT, Terta-kUmt
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& A belügyminisztérium 
felfüggesztette a Turáni uadász- 
társaság egyesületi műmesét 

Lepecsételték az egyesület helyiségeit
Néhány nappal ezelőtt a belügyminiszté

riumba bejelentés érkezett arról, hogy a 
Turáni Vadásztársaság olyan szervezkedést 
folytat, amelyet a társaság alapszabályai 
nem engednek meg, A minisztérium a beje
lentés nyomán

megindította a vizsgálatot a Turáni Va
dásztársaság ellen, 

ugyanakkor, amikor ez a vizsgálat megin
dult, Ilire járt annak is, hogy a vizsgálati 
fogságba helyezett puccsistákkal összekötte
tésben állanak ennek a társaságnak tagjai 
és bizonyos financiális kapcsolatok is van
nak a puccsisták és a társaság több tagja 
között.

A belügyminisztérium vizsgálata körűibe 
lül három napig tartott és most közvetlenül 
a karácsonyi ünnepek előtt fejeződött be. A 
Jlét/ői Napló információi szerint a vizsgálat 
azt állapította meg, hogy a társaság valóban 
olyan szervezkedést folytatott, amelyre alap
szabályaik nem jogosítják fel és igy alap- 
szabályellenes működést fejtett ki. A vizs
gáját e megállapítása alapján

a belügyminisztérium intézkedett, hogy 
függesszék fel a Turáni Vadásztársaság 

egyesületi működését.
Miután az erre vonatkozó végzést a belügy
minisztérium kiadta, értesítés ment a fővá

Farkas Elemér képviselőt vasárnap 
provokáltatta a Schwartzerben őrzött 

leányának ügyvédié
E héten döntenek Farkas Irén ügyében

A Hétfői Napló többször hirt adott már 
arról az elkeseredett családi háborúságról, 
amely 'Farkas Elemér országgyűlési képvi
selő és leánya között folyik, aki már hóna
pok óta a Schwartzer-szanatórium lakója. 
Farkas Irént tudvalévőén most ismét orvos
szakértők vizsgálják és négy szakértő már 
megállapította róla, bogy nem elmebeteg és 
nem szorul zárt intézetben való kezelésre. 
A másik két szakértő ma ugyancsak elké
szül jelentésével és igy

e hét elején végleges döntés lesz, hogy 
félesztendei zártlntézeti kezelés után 
kikerülhet-e a Schwartzer-szanalórium- 

ból a huszesztendös leány.
Mialatt az orvosszakértők Farkas Irént 

vizsgálják és szakvéleményeiket készítik, 
érdekes újabb eseményei támadtak ennek 
az ügynek. A leány ügyvédje: dr. Térffy 
Gyula és Farkas Irén édesatyja: Farkas 
Elemér országgyűlési képviselő között 

lovaglás ügy keletkezett.
Ez újabb komplikációkat támaszt azoknak 
a lovaglás ügyeknek bonyodalmában, amely 
részben a katonai, részben a polgári ható
ságok beavatkozásával folyik az apa és 
leányának vőlegénye, Dajkovich Sándor dr.

Karácsony első napján 
őfven baleset történi a síkos járdán

Karácsony első ünnepén sok munkát adott 
a mentőknek a síkos járda. Csütörtökön éj
szaka lürü köd volt, majd hajnalban sürü eső 
esett és a hidegre fordult időjárás következ
tében fagy állott be,

a Járdák és az úttestek korcsolyapályák
hoz hasonlítottak, életveszélyes volt a 

közlekedés.
A házfelügyelők és a köztisztasági hivatal al
kalmazottai egész délelőtt szórták a homokot
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ros illetékes ügyosztályához, ahonnan több 
tisztviselő szállott ki a Turáni Vadásztársa
ság székhelyére s ott

az egyesület hivatalos helyiségeit lepe
csételték.

A további viszgálat folyamatban van a bel
ügyminisztériumban. Azt azonban nem álla
pították meg, hogy a puccsistákkal összeköt
tetésben állottak volna a Turáni Vadásztár
saság tagjai s igy az. erről szóló hírek nem 
bizonyultak valóknak.

A Hétfői Napló munkatársa vasárnap el
látogatott

a Turáni Vadásztársaság Rottenhillcr- 
ulca 6. sz. alatti helyiségébe.

A Rottenbiller-utcai bérház egyik három
szobás lakásában működött a Turáni Va
dásztársaság. Vasárnap azonban nem tar
tózkodott senki a helyiségben. A házbelick 
elmondották, hogy

jólöltözött fiatalemberek szokták láto
gatni a helyiséget.

A házmesterné szerint másfél éve működik 
a Turáni Vadásztársaság s eddig mindig 
pontosan megfizette a lakbért és soha semmi 
baj nem volt a turáni vadászokkal, akiknek 
működését most a belügyminisztérium fel
függesztette.

között.
Dr. Térffy ügyvédnek tudomására jutott, 

hogy Farkas Elemér olyan kijelentéseket 
tett rá, amelyeket ö sértőnek talált a maga 
személyére. Az ügyvéd ezek után

vasárnap provokáltatta Farkas 
Elemért.

Térffy Gyula dr. felkérte Hakovszky Adám 
főhadnagyot és Grotta Frigyes grófot, hogy 
kérjenek magyarázatot Farkastól. A segé
dek vasárnap érintkezésbe léptek Farkas 
Elemérrel, aki ma nevezi meg segédeit. A 
segédek még ma összeülnek Térffy meg- 
bizoltaival és dönteni fognak arról, hogy 
amennyiben sértés történt,

fegyveres elégtételadásra kerül sor, 
vagv másképpen intézik el a lovaglás 

ügyet.
Térffy Gyula dr. eddig Dajkovich Sán

dornak volt egyik segédje a Farkas Elemér
rel folyó lovagias ügyben, amely már a 
katonai becsületbiróságot is foglalkoztatta. 
Most Térffy természetesen erről a megbíza
tásáról lemondott és igy ezekben a kompli
kált lovagias ügyekben uj helyzet előtt ál
lanak az egymással szemben álló felek.

i járdákra és az úttestre, ez azonban keveset 
használt és több baleset történt.

A síkos járda áldozatai a mentők naplója 
szerint a következők: Gulyás Sándor vasutas, 
özv. Mauser Józsefné háztartásbeli. Szekeres 
Jenő soffőr, aki a Kálvin-térl taxiállomáson

>IDEÁL<
LEGSZEBBEN

MOS. FEST, TISZTIT
Győződjön meg jóhirnevil ós modernül 
berendezett gyáram versenyképességé
ről, ahol a legszebb kivitelben hófehér 
és tükörfényes gallérokat és frakkinge
ket. valamint kilós ruhákat is rövid időn 
belül tisztítunk. 20 fióküzlet a város 
különböző helyein. Egyben felhívom nb. 
figyelmét, hogy a gallérkltörés teljesen 
megszűnt, mert külföldről hozott gépem 

a gallértörést teljesen kizárja.

„IDEÁL"
Gözmoso es 
UEQVTISZTITÚ

TELEFON
J. 424-41

E laprn vnló hivatkozással 
10 zzázalék engedmény. 

oly szerencsétlenül cselt el, hogy’ lábtörésen 
kívül súlyos agyrázkódást is szenvedett, özv. 
Ttschler Bernátué háztartásbeli nő, Erddi Fri
gyes ny. vasúti főfelügyelő, Tóth Julianna 
háztartásbeli, Heg Teréz szakácsnő, Görcs Jó
zsef napszámos, Mundy János éjjeli őr, Tör
zsök János éjjeli őr, Gesmann Mercedes ház
tartásbeli, Ntorost Erzsébet takarítónő, Papp 
József pincér, Wegensteiner Rudolf gyári mun
kás, Kelemen Mária háztartásbeli, Németh La
jos kőműves, fíohi Sándor altiszt, Fretj Oszkár 
magántisztviselő, Bús György portás, vitéz Ács 
József kereskedő, Csatlós József kárpitos- 
tanonc, llerzog Adolf kereskedő, Spánitz Ká- 
rolyné háztartásbeli, Dulits Mária trafikosnő, 
Bajnok József iskolaigazgató, Róth Sarolta 
háztartásbeli és Szabó Juliska tanuló. A buda
pesti mentők a 27 sérültet hat kivételével, akik 
csak kisebb zuzódásokat szenvedtek, kórházba 
szállították.

Az újpesti
mentőknek is hat esetben adott munkát a sí
kos járda. Sós Ferenc tanuló, Gáspár Berta 
tiizőnő, Maróti Ilona háztartásbeli leány, Bor
barik András postás. Antal Lajos gyári mun
kást zúzott sérülésekkel és lábtöréssel a gróf 
A’óro/yi-kórházba szállították.

A kispesti
mentőknek egy komolyabb esetük volt, Bojtor 
András napszámos a Pannonia-utcai homok
bánya előtt elcsúszott a síkos járdán, jobblába 
bokában eltörött, azonkívül agyrázkódást szen
vedett.

A pesterzsébeti, rákospalotai és budafoki 
mentők is mintegy 16 esetben vonultuk ki, de 
súlyosabb esetük egy sem volt, úgy hogy a 
sérülteket nem is kellett kórhózba szállítani.

Schandl államtitkár és Ziegler 
műépítész szerencsés autóbalesete 

Komárom közelében
Vasárnap riasztó hir terjedt el a városban, 

hogy Schandl Károly államtitkárt súlyos 
katasztrófa érte Komárom közelében s az 
államtitkár társaságában tartózkodó urak 
ugyancsak súlyos sérüléseket szenvedlek. A 
Hétfői Napló munkatársa utánajárt ennek 
a hímek és megállapította, hogy mi igaz az 
autókatasztrófa híréből.

Schandl Károly a karácsonyi ünnepek előtt 
Ziegler Géza kormány főtanácsossal, az is
mert műépítésszel és Mesterovits Jánossal, a 
földművelésügyi minisztérium gazdasági fő
felügyelőjével

Győrbe utazott automobilon.
Schandlélc Ziegler Géza autóján indultak út
nak az államtitkár Kelenhcgyi-uti lakásáról. 
A soffőr mellett Ziegler ült, mig a hátsó ülé
sen Schandl és Mesterovits foglallak helyei. 
Komáromig minden baj nélkül jutottak el, 
Komárom közelében a ködös szürkületben n 
soffőr nem vélte észre, hogy a városi vám
sorompó le van bocsátva.

Kormányválságról szóló pletykákat 
cáfolt a rádió

Amikor a felelőtlen suttogás hangot kap 
a nagy nyilvánossághoz

Karácsony első napján n budapesti rádió 
két zeneszám között két ízben is azzal szó
rakoztatta a rádió hatalmas hallgatóságát, 
hogy különös cáfolatot mondott világgá. A 
cáfolat szószerint igy hangzott:

— Lelkiismeretlen emberek felhasználták 
a karácsonyi ünnepeket, amikor a lapok 
megjelenése szünetel, arra, hogy a kormány 
lemondásáról kolportáljanak híreket. Egye
sek ezeknél a híreszteléseknél a rádióra is 
hivatkoztak. A rádió veztősége súlyt helyez 
arra, hogy megállapítsa, hogy a kormány 
lemondására vonatkozó hírek minden ko
moly alapot nélkülöznek.

Nem tudjuk, hogy kik hiresztelték a kor
mány lemondását, nem tudjuk, hogy mi
lyen körben terjedt el ez a hir a közönség 
körében, de annyi bizonyos, hogy

ennek n pletykának a rádió adott szük
ség nélkül olyan nyilvánosságot, amely 
teljes sikerrel koronázta a cáfolatban 
megjelölt lelkiismeretlen emberek szán

dékait.
Azt, bogy egyes politikus Conrádok a kávé
házakban mit beszélnek egymás között és 
hogy néhány ember mint főbenjáró titkot 
mit sutog egyik vagy másik barátja fülébe,

NE KÖHÖGI! NEKB1E0GJ!
HISZEN BZ ELLEN KÖNNYŰ VÉDEKEZNI!

KALIMENT 
gyógyoukorral

mert pillanatok alatt megszünteti a kOhCgésI és 
rekedtsóget,a gyomorból credó szájszagot 

Biztos szájffarlótlenítS
1 dob. (80 drb) 70 Üli., csal AJ 1 dob. (100 drb) P 1.80

Pharmada Gyógyszergyár Rt., Budapest.

Kevés pénzért
elegáns bundát, 
divatos köpenyt, 
finom ruhát 

vásárolhat
BelHOMÍZ

hatalmas választékából

Néhány reklá mcikk tájékozásul:

Szörmebundák ...p85.-.tíl
TélikabátoEBp60.-.tól
Selyemruhák_... i-20.-.wl 
Angol tweed ruhákp

IV, Kassulh La)os-u. 2.
Városház-u. sarok

k_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ >

A gépkocsi neki rohant n vámsorompó- 
nnk,

amely darabokra tört, de darabokra tört ar 
autó első rcszc is. Ziegler műépítész az autó 
összetört szélvédő üvegétől

a homlokán és nz arcán megsebesült, 
míg Mesterovits főfelügyelőnek az egyik 
üvegszilánk az alsó ajkát sebesitette 

meg.
Schandl államtitkár és a soffőr sértetlenek 
maradtak.

Az összetört autót nagynehezen bevontat
ták Győrbe, ahol jelentést tettek a balesetről 
a hatóságoknak, amelyek megállapították, 
hogy a soffőr nem felelős a történtekért A 
vizsgálat megállapította azt is, hogy súlyo
sabb katasztrófa szerencsére azért nem kö
vetkezett be, mert a vámsorompó deszka* 
Hídja korhadt volt és igy az összeütközés 
pillanatában kicsapódott, darabokra tőrt és 
nem sebesilclle meg az autó utasait.

azt természetesen ellenőrizni nem lehet. Az 
azonban bizonyos,

a rádió a cáfolat közlésével már jelen
tőséget és súlyt adott n politikus kávé

házi Conrádok suttogásának.
A rádió vezetősége minden judicium nélkül 
bizonyára túlbuzgóságában, azt hitte, hogy 
ezzel n cáfolattal megerősíti a kormány 
pozícióját, holott — ha egyáltalában utcai 
és kávéházi pletykák gyöngíthetik azt —, 
akkor ez a rádióhiradás bizonyára fokozot
tabb mértékben szolgálta « hirterjesztök 
érdekeit.

Mert amit itt Budapesten néhány ember
beszélt vagy suttogott egymásnak,

a rádióból megtudta a százezernyi ma
gyar és h miliónyi külföldi rádióhall

gató.
S miután az ilyenforma hivatalos cáfola
tok rendszerint a szkeptikusokban, de a 
közönség nagy tömegeiben is rendszerint 
kétségeket támasztanak, a rádió ezzel a cá
folattal — hangsúlyozzuk, hogy alaptala
nul — megerősítette a hirhordozók által 
kitalált kormányválságot.
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Szívszélhiidés érte 
mikor megkapta 

a szeretetadományt 
Karácsonyi tragédia 

Pesterzsébeten

na- 
tar-

Tragikus esemény történt a szentestén 
Pesterzsébeten, a Kende-Knnut-utcai nép
konyhán. A népkonyhán minden évben szc- 
rcleladomán} okai,

élelmiszereket osztanak ki 
karácsony elösetéjén a szegényeknek.

Így volt ez az idén is. Hat óra tájban 
gyobb tömeg gyűlt össze és a tömegben
tózkodotl bobra István 53 éves pincér is. 
bobra, aki valaha jobb napokat látóit, ez
úttal először fordult szcreleladományért a 
népkonyhára és nz önérzetes embert ez any- 
nyira bántotta, hogy könnybelóbadt szemek
kel, szótlanul várt a kiosztásra. Amikor át
nyújtották a szerelctcsomagol, hirtelen a 

szíréhez kapott, felsikollolt és eszmé
letlenül vágódott el a földön.

Azonnal értesítették a mentőket, de azoknak 
már nem volt dolguk, bobra

szívszélhüdés 
következtében meghalt. Holttestét a pest
erzsébeti temető holollasházábn száilitották.

Szabó 
előállította a rendőrségre 
’ ükkel elkövetett visz- 

"rtete minit megiuditot-

Érdekes valutaüzérkedésí 
ügyben hirdet ma ítéletet 

az uzsorabiróság
Ei d, kés valutaüzérkedésí ügyben hirdet ma 

ítéletet a bünfelőtörvéuyszék Mayer-lnnucsa. 
mint uzsorabiróság. Az ügy vádlottja Szabó 
László magánhivnlalnok, aki a királyi ügyész
ség vádirata szerint

hamis vasúti jeggyel Grllnwald László mu- 
gánhlvatlnok utján cschkorondt akart sze

retni a Nemzeti llankban,
de n bankba detektívet hívtak, aki 
Lászlót Igazoltatta, 
és külfölll flzelőcszkő; 
széléé bűntettének kisé 
Iák ellene az eljárást.

Közvetlen karácsony előtt a Mayer-lanócs 
kitűzte a tárgyalást és kihallgatta Szabó Lász
lót, aki kijelentette, hogy <5 valóban el akart 
utazni s az IBUSz-nát jegyet akart vásárolni. 
Miután nagyon sokan várakoztak jegyre, isme
rőse felajánlotta, hogy a nála lévő vasúti je
gyet eladja neki, ö ezt megvásárolta s elment 
a Nemzeti Bankba, hogy csehkoronál szerez
zen. Itt azután találkozott Grünwald László 
nevű ismerősével, aki vállalkozott, hogy meg
szerzi n szükséges csehkoronát.

Szabó ügyvédje a tárgyaláson bizonyítani 
kívánta, hogy

a vasúti jegy nem volt hamis, hanem csu
pán elfelejtették perforálni,

<le a jeggyel rendesen el lehetett volna utazni. 
Kérte n védő, hogy a jegyet szakértőkkel vizs
gáltassák meg.

A biróság helyt adott a bizonyítási indítvány
nak. mára halasztotta a tárgyalást, amikor ia 

kihallgatják az IBl'Sz szakértőjét, akivel 
megvizsgáltatják a vasúti jegyet, 

valamint sor kerül s Nemzeti Bank szakértő
jének kihallgatására is. A kihallgatások után 
pedig Ítéletet hirdet a törvényszék a valuta- 
üzérkedést ügyben.

MEGJELENT

cimü könyve

Ara pengő

Kaoható minden könyvkereskedésben

Tőmegszerenesetlenség London 
mellett őt halottal és főbb 

súlyos sebesülttel 
Összeomlott egy félig lebontott ház és eltemette 

a zsúfolásig megtelt üzlethelyiséget
London, december 27.

Hétfői Napló tudósítójának tclefon-M . .
jelentése.) A karácsonyi ünnepek alatt bor
zalmas katasztrófa hire riasztotta meg Lon
don város lakosságát. A katasztrófának 
több halottja és súlyos sebesültJe van.

London egyik külvárosából, Pori Elisa- 
hcth-ből, érkezeit a fővárosba a szörnyű 
katasztrófa hire. A külváros egyik régi roz
zant házót

már hónapokkal ezelőtt lebontásra 
ítélték.

A bontási munkálatok a karácsonyi ünne
pekig odáig jutottak, hogy félig már le is 
tombolták az épületet. A iölszinli és emeleti 
lakásokból mór kiköltöztették a lakókat, a 
házban lévő üzlethelyiségek azonban még 
nyitva maradink. Az egyik bolthelyiség ka
rácsony napján zsúfolásig megtelt vásár ló k-

Széchenyi Mihály és Széchenyi 
grófok harca

a tizenkétezer holdas lábodi birtok körül

Emii

Széchenyi Aladár gróf felsőházi tag fia, 
Széchenyi Mihály gróf

pört indított n nagybátyja, Széchenyi 
Emil gróf koronaőr ellen,

akitől a tizenkétezer holdas lábodi birtok 
egyötödét követeli magának példátlanul a 
különös és bonyodalmas előzmények után.

A lábodi birtok tulajdonosa annakidején 
Széchenyi Pál gróf volt és két fiára, Aladár 
és Emil grófra várt az örökség. Széchenyi 
Pál felesége negyven évvel ezelőtt lemondott 
egy hitbizományi birtokrészről Aladár gróf 
javára, azzal a kikötéssel, hogy Aladár gróf 
viszont mondjon le a lábodi örökségről 
fivére, Emil gróf javára.

Igy is történt:
Széchenyi Aladár okiratban lemondott 
a maga és gyermekei nevében is a lá

bodi birtokról,
később azonban a gyermekei nevében tett 
nyilatkozatot visszavonta.

Százmillió pengő forgalma volt 
a múlt évben a Hangyának 

1647 fiókszövetkezet a vidéken
Néhány héttel ezelőtt az egész magyar agrár

társadalom hálás kegyelettel ünnepelte n ma
gyar ngárszövelkereti törekvések halhatatlan 
emlégil előhnreosának, Károlyi Sándor gróf
nak százesztendős születési évfordulóját.

A múlt század kilencvenes éveiben, amikor a 
tengerentúli gabona versenye Magyarország 
mezőgazdasági termeléséi végpusztulással fe
nyegette és amikor nr. elszegényedett földmű
velő lakosság nemcsak a gazdálkodós folyta
tásához szükséges forgótőke biztosítása, hanem 
a nélkülözhetetlen szükségleti cikkek beszer
zése tekintetében is teljesen ki volt szolgáltatva 
lelkiismeretlen elemeknek, akik szorult hely
zetével visszaélve vagyonának utolsó maradvá
nyából is kiforgatták, akkor Károlyi Sándor 
gróf volt az első, aki felismerte a kisemberek 
szervezkedésében rejlő erőt és a szövetkezeti 
gondolat jegyében való tömőrélésre késztette 
őket.

A hitelszövetkezetek hálózatának megterem
tésével lehetővé telte n gazdák forgótőkesxiik- 
•égletének kedvező személyi hitelek utján való 
kielégítését, de ugyanakkor a fogyasztási s:ö-

kai s ekkor történt, hogy
n félig lebontott épület hirtelen be
omlott és néhány perc alatt vnlósóggnl 

eltemette a bolthclyiaéget.
korhadt gerendák, faltörmelékek, téglada-A .. .. . „

rabok méteres magasságban torlaszolták el 
az üzlethelyiséget, ahonnan a kétségbeesel! 
jajveszékelés, kiáltozás összeolvadt a be
omlott épület robajával. A londoni tüzőrség 
a mentőkkel együtt csak a romok eltakarí
tása után láthatott hozzá az. üzlethelyiség
ben tartózkodó közönség megmentéséhez. A 
mentési munkálatok során

öt halott került elő a romok alól. Sok 
apróbb sérüléseken kívül hárman élet

veszélyesen megsebesültek.
halottak agnoszkálúsa folyamatban van. 
hatóságok megindították a szigorú viza

A
A 
gálatot a tömcgszcrencséllenség ügyében.

Mihály gróf 
Emil gróf

a lemondás

Ilyen előzmények után a fin, 
mcgindilolla perét nagybátyja, 
ellen,

A pörben azzal érvelt, hogy
a leszármazókat csak akkor köti, ha ellen
értékét kapnak. Széchenyi Emil gróf vi
szont azt hangoztatta, hogy a lemondás ér
vényességéhez cllenérlékre nincs szükség.

A kaposvári törvényszék tárgyalta az 
ügyet és

elutasította Széchenyi Mihály gróf kere
setét.

folytán a pécsi királyi táblaFelebbezés
elé került a pör. Most foglalkozott az ügy- 
gyei a tábla, amely elölt Mihály grófot dr. 
Hoffmann Béla ügyvéd képviselte.

A tábla föloldotta a kaposvári törvény* 
szék elutasító Ítéletét és

elrendelte a bizonyítás kiegészítését 
az arisztokrata körökben nagy érdeklődés
sel kisért birlokpörben.

vetkezetek országos szervezetének kiépítésével 
megadta a lehetőségét az ilymódon nyújtott 
hitelek gazdaságos felhasználásának, illetve a 
gazdasági és háztartási szükségletek olcsó és 
megbízható minőségű árukkal való kielégíté
sének. Azonban a magyar fogyasztási szövet
kezetekre a fogyasztók becsületes és olcsó 
kizolgálásán kivül « falu életében további fon
tos szociális és nemzetgazdasági hivatás is 
várt, mert nz elmaradt falusi népet nekik kel
leti hozzám, vélni ük hogy

cllenállóbbú tegyék minden kizsákmányoló 
törekvéssel üzemben.

Mig a legtöbb külföldi országban a szövet
kezeti szervezkedés alulról indult meg, addig 
nálunk a fogyasztási szövetkezetek hálózatá
nak kiépítése terén az első lépes a Hangya 
központ megalapítása volt, ami azzal az előny
nyel is járt, hogy az alapítandó szövetkezetek 
kezdettől fogva * *
működtek és 
biztosítva volt. . _ _ ____ ___
teljesen igazolta, meri az első nehézségek le
küzdése után 
vett, úgyhogy

1018-ban a 
leién mór

megfelelő ellenőrzés mellett 
központi áruellátásuk is eleve 

Az eredmény ezt a módszert 

a mozgalom hatalmas lendületet

történelmi Magyarország tcrll- 
2140 Hangyaszövetkezet mű

ködött.
Az ország széldarabolása következtében 13-19 

szövetkezet került idegen uralom alá, de azóta 
a Hangya ezt a rettenetes vérveszteséget rész
ben pótolni tudta és — bár az elmúlt válságos 
években az újonnan alapitól! szövetkezeteknek 
egy kisebb hányada nem tudott kellőképen 
megerősödni, — mégis 1930 végén Csonka- 
magyarországon

a Hangya kötelékében működő szövetkeze
tek száma 1647 volt.

Ezek a szövetkezetek jelenleg kb. 650.000 — 
tulnyomórésrt földműves kisgazda — család 
áruszükségletét látják cl. s 1930-ban több mint 
százmillió értékű forgalmat bonyolítottak le. 
Ugyanezen évben a Hangya központ forgalma 
63>í millió pengő volt.

Annak szemléltetésére, hogy a Hangya tevé
kenységének a lakosság ellátása szempontjából 
minő jelentősége van, elég, ha megemlítjük, 
hogy 1030-ban a szövetkezetek a központtól 
fi7o vágón cukrot, 85'2 vágón sót, 222 és % va 
gón rizst, 22 vágón kávét, 4.12', í vágón bort, 
.100 vágón petróleumot, ........................
csőt, stb. vásároltak, 
mennyiség az ország —
15%-óra rúg, sőt, van olyan cikk is, amelynél 
a Hangya központ

■ lakosság szükségletének 25%-ét látja cl.
A szállítóit áruk között évrőbévre növekvő 

összeggel szerepelnek a Hangya Ipari Rt

, 50 vaiión kocsikenő
Egyes cikkeknél ez n 
összfogyn^zlásánuk 10 —

Perzsaszönyeg
mindig érték.

Nincsen annál szebb alándék, 
Művészi vllrlntárgyak 

Változatlanul olcsón!
AWTIKAKT B.-T.
VII., DOB -UTCA 31. SZÁM

gyártmányai. A Hangya Ipari Rt. a következő 
főbb cikkeket állilja elő saját, modern gyár
telepein: mosó- és pipereszuppan, kocsikenőcs, 
vegyészeti és kozmetikai cikkek, kefe- és sep- 
rüóruk, mustár, rum, likőr- és pálinkafélék.

A Hangya fennálása óta nagyon sokat tett a 
mezőgazdasági termelés emelése érdekében. A 
központ külön mezőgazdasági géposztályt tart 
fenn és nz egyes szövetkezeteknél felállított 
bizományi gépraktárak utján lehetővé teszi a 
kisgazdáknak, hogy a modern gazdálkodás 
ezen nélkülözhetetlen segédeszközeit megbíz
ható minőségben és kedvező feltételek melleit 
szerezhessék he. A szövetkezetek azáltal, hogy 
kizárólag elsőrangú, szavatolt minőségű és 
garantáltan csiraképes vetőmagvakul árusíta
nak, a gazdákat ránevelik arra, hogy velőmag- 
vaik minőségére fokozott gondol fordítsanak.

Hasonló célt szolgál a Hangya legutóbb meg
indított akciója, amelynek során számos szö
vetkezethez

magtlsztltógépekct helyezett ki, 
melyeket a kisgazdák csekély dij ellenében ve
hetnek igénybe és ezzel terméshozamukat ugy 
mennyiség, mint minőség tekintetében jelentős 
mértékben fokozhatják.

A Hangya programja kezdettől fogva fel
ölelte a mezőgazdasági termények értékesítésé
nek megszervezését is. E téren nz első lépés a 
budapesti ,,Háztartás** Fogyasztási Szövetkezet 
megalapítása volt, amely szövetkezet a fővá
rosi lakosság ellátásához szükséges élelmisze
reket n vidéki Hangya szövetkezetek utján 
szerzi be és ezzel közvetlen kapcsolatba hozza 
a termelőt a városi fogyasztóval.

Mintegy másfél esztendővel ezelőtt kezdte 
meg a „Hangya" a tojás- és baromfigyüjes 
rendszeres megszervezését. Ezen akciója során 
eddig közel 150 szövetkezetnél állított fel to
jás- és baromfigyüjtö telepet, amelyek s kül
földi piacok igényeinek szigorú szemelőtt tar
tásával működnek.

Az eddigi eredmények teljes mértékben be
igazolták, hogy

a khgazda-iágok terményeinek legtermésze
tesebb gyűjtőhelyei n Hangya szövetkeze

tek.
Ezért a Hangya — a rendelkezésére álló esz
közökhöz képest — mindent elkövet, hogy ak
cióját fokozatosan tovább kiépítse és egyéb 
terményekre is kiterjessze. Ma, a magyar gaz
dasági éleinek legégetőbb problémája a mező
gazdasági termelés átszervezése és a magyar 
löldmüvelő társadalom tudatában van annak, 
hogy a Hangya, amely 30 esztendővel ezelőtt 
ydtatvetett az áruttzsorának, ezen a téren is 
meg fogja tenni a kötelességét és minden ere
jével elő fogja mozdítani ennek a problémának 
a megoldását is.

Szigorúbban ellenőrzik 
a kivándorlókat

A belügyminiszter körrendeletét adott ki. 
amelyben szabályozza a kivándorlók rcszéro 
n kilépő állomásokul és n kivándorlás ellen
őrzését. A kivándorlók a rendelet szerint vas
úton Záhony, Sátoraljaújhely, Hidasnémeti, 
Bánréve, Somoskőújfalu, Szob, Komárom, 
Oroszvár, Hegyeshalom, Sopron, Kőszeg, Szent- 
gotthard, Nagykanizsa, Murakeresztur, Gyéké
nyes, Magyarboly. Kelebia, Szeged, Szörcg, 
Lököshdza. liiharkercsztes és Nyirábrány állo
másókon léphetnek ki az országhatáron. Ha
jón Gönyű, Komárom, Esztergom, Szob és 
Mohács a kilépő helyek.

A kivándorlóknak az ország területének el
hagyása előtt a megjelölt kilépő állomásokon 
az útlevélvizsgálatnál szabályszerűen kiállított 

útlevéllel kell Igazolniok, hogy jogosultak 
n kivándorlásra.

A tengerentúli államokba kivándorolni szán
dékozók külön ílgyclmezlctcndők a kivándorló 
hatóságok állal, hogy az. engedéllyel biró hajós- 
társaságok valamelyikével kötőit szerződés nél
kül útra ne keljenek, mert

a határon való vls.szaulRSÍtásnR\ vannak 
kitéve.

Azok a kivándorlók, okik a megjelölt kilépő 
állomásokat kikerülik, vagy kikerülni akarják, 
vagy akik az ország területének elhagyása al
kalmával az útlevélvizsgálatot teljesítő alkal
mazottak előtt nem jelentkeznek, kihágási kö
vetnek cl és <100 pengőig terjedhető pénzbün
tetéssel büntethetők, amennyiben mulasztásuk 
súlyosabb elbírálás alá nem esik.

SzatongspnrtoE’áK, "‘.fit 
rok. vitrinek, hintaszékek Cüyrs bntor.larabuk minden ellő 

kárpitosnál Saray-utca 43
Győződjön rneq,
hogy ZÁl.Onrf’nt’I.ÁKÍvRT mindenkinél töhh-t!lz»- 
ic . Nemes ékszerész, VII., Erzsébet-körut *7. nam.

TEKINTSE IV1EO FÖUCSES* BÉLA

Victoria BÚTOR- szalónját
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Dr. FÉIÍYES nek rendel egész nap
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ŰZ
font esőse 
következtében raktáromon levő eredeti angol 
és skót szövetekből Budapesten még nem 

hallott olcsó vásárt rendezek:
Ersdeit sKöt iwiwes sedronszatu

SZŰU0I (sportőltőnynek) méterje..

Ereaett angol siimi
(aosai, kodat ca strapuöltönynek) méterje P 

Eriden angol hamsam 
méterje

A legszebb, a legpraktikusabb 
újévi aiándékf

p

szen?@stön a Karácsonyfa 
a!an hó! HfsgyarmeK

FBíflölt a tiarácsanyta, a gyerwaktő! tangót fogott a kisgyermekek 
rmja és az anyumat együtt összeégteh

HIRHK
Betört a szélhámos zenész és 
elfofjiák, amikor a zsákmányból 

szerzet! pénzen iiiinpoit
Ricdl Emma takarítónő, nki a Ziln-tclepen a 

28. burákban Ínkik, karácsony előestéjén be
jelentette a főkapitányságon, hogy ismeretlen 
tettes álkulcscsal felnyitotta lakását, felfcszi- 
lette szekrényét és összes vagyonát, 60 pengőt 
ellopta. A szerencsétlen nő sírva adta elő, hogy 

a betörés következtében karácsonyra be
tevő falatja lem lesz.

A rendőrség megindította a nyomozást és n 
tettes érdekes körülmények között pár óra 
alatt kézre ts került. A betörés színhelyétől 
nem messze van egy vendéglő, ahol

egy fiatalember nogy mulatozást rendezett. 
Olyan hangos volt és kötekedő, bog}’ rendőrt 
kellett hívni. Igazolásra szólította fel a rendőr 
a fiatalembert, aki igazolás helyett el akart 
menekülni, de szándékában megakadályozták 
Somsay István 25 esztendős állásnélküli zenész, 
volt az Illető, aki rövidesen beismerte, hogy

ő követte el a Zita-tclcpl betörést és a 
lopott pénzen mulatozott.

A főkapitányságon kiderült, hogy Somsay mór 
többször volt büntetve és azt is megállapítot
ták, hogy a betörésen kivül egyéb bűncselek
ményt Is követelt el. A zsebében több gyűjtő
ivet találtak, amelyeken a

szegény gyermekek karácsonyi fölrubáiáaa 
céljaira gyűjtött.

Somsay a gyűjtőivel maga készíttette egy kis 
nyomdában és a befolyt összegeket elköltötte. 
Beismerő vallomása után előzetes letartózta
tásba helyezték.

Miskolc, december 27.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefon

jelentése.) A Miskolc melletti Onka község
ben karácsony szent estéjén borzalmas sze
rencsétlenség történt.

Kovács Károly gazdálkodó házában meg- 
gyujlotlák a karácsonyfát, körülötte állot
tak Kovács Károly és felesége, valamint öt
éves Károly fiuk és három és féléves Hon i 
leányuk. A kisgyerekek örömmel állottak a 
karácsonyfa elölt, miközben apjuk lement a 
pincébe, hogy nz ünnepi vacsorához bort 
hozzon fel, majd néhány pillanat múlva az 
anyjuk a konyhába ment, hogy a vacsoráról 
gondoskodjék.

A kis Ilonka ekkor a karácsonyfáról cuk
rot akart levenni, de ugy látszik, a kará
csonyfa gyöngén volt megerősítse és

amikor kislány a cukor után nyúlt, a 
karácsonyfa reádőlt, ugy hogy « gyer
tyák lobogó lángjától klsruhácskája 
meggyul’adi, de meggyulladt a mellette 

álló kisfiúé is.
A kisgyerekek kétségbeesetten védekeztek 
és sikoltoztak, mire berohant a konyhából 
az anyjuk,

de már ükkor lángban állottak az ágy
neműéit és lángbuborult a szoba egész 

bútorzata is.
Kovácsné magához ölelte a két gyereket, 
ugy akarta kiszabadítani őket a lángtenger- 
Lől, de közben az ő ruhája is meggyulladt 
és most már

három élő, lobogó fáklya vívott kétség
beesett harcot a mindjobban elhatalma

sodó lángok éden.
A szörnyű sikoltozásra és segélykiállásokra 
előrohant Kovács Károly, előjöttek a szom
szédok is és igy sikerült ugy az 
mint a két égő gyermeket kivinni 
varra, ahol nagynehezen eloltották 
ruhájukat.

A segítség azonban későn jött’, 
n két gyermek borzalmas kínok 
félórai időközben egymásután klszcnvc- 

dett
és a szerencsétlen asszonyt harmadfokú 
égési sebekkel

életveszélyes állapotban
szállították be a miskolci kórházba.

asszonyt, 
nz ud- 
ni égő

között,

®r
HHSFíá'öt iBR ti*.'
KOfi UTIHAj Oí- U -11 EftZfEBET- KÖT-.

CsaSádjáS És ki skésría irtani 

a lengyeitóSi rablőgyükos 
Sorozatos gyilkosságokra készült az elvetemült 

sánta asztalosmester
Lengyeltóti, december 27.

Hétfői Napló tudósítójának telefonf-4 Hétfői Napló tudósítójának t. 
jelentése.) Karácsony első napján szállítot
ták be a kaposvári ügyészség fogházába 
Szabó Kálmán asztalosmestert, aki mint is
meretes, néhány nappal ezelőtt

bestiális kegyetlenséggel meggyilkolta és 
kirabolta a lengyeltóti trafik öreg tulaj
donosnőjét: Simák Mártonná, Kohn 

Ellát,
rablógyilkost a csendőrök

el

posta- 
dulgo- 
cscnd-

megvasaltA
Lengyeltótiba vitték először, nhol lejátszat
ták vele a bestiális rablógyilkosság minden 
részletét. Szabó Kálmán, a sánta asztalos
mester a legnagyobb egykedvűséggel ját
szotta el Magyar tiszthelyettes előtt, hogyan 
gyilkolta meg az öreg trafikosnőt. Elmon
dotta azt is, hogy

a községben kiszemelt még néhány Idő
sebb jómódú női, akiket, ha a trulikos-

nő elleni merénylet nem sikerül — 
tett volna láb alól.

Szeretett volna betörni a lengyeltóti 
hivatalba is, itt azonban csupa férli 
zik s ezektől félt. Bevallotta még a 
őrök előtt, hogy

családirtási tervekkel Is foglalkozott, 
mert nem tudta nézni feleségének és kél 
gyermekének nélkülözését.

Hévi Ferenc, a kaposvári ügyészség el
nöke elé állították a lengyeltóti rablógyil
kost, majd Zeferovils János vizsgálóbíró 
még egyszer kihallgatta Szabó Kálmánt, aki 
elölt kihirdette a letartóztatásról szóló vég
zést. Szrhó Kálmán megnyugodott. Miután 
a nvom< zó hatóságok teljesen tisztázták a 
rabíógyilkosság legkisebb részleteit is.

Szabó rövidesen bírái elé kerül.
Elárvult gyermekeit nagykanizsai rokonai 
vették magukhoz.

— A pápa karácsonyi cnclkllkája. Rómá
ból jelentik: A pápa Lux veritatis kezdetű 
enciklikát adott ki a karácsonyi ünnepek 
és az efcso&i zsinat 1500 éves évfordulója 
alkalmából. A pápa elsősorban felhívja a 
protestánsokat arra, hogy kövessek a ka- 
tholikusok példáját és a Szüzanyához szin
tén ugy fohászkodjanak, mint aki szó
szólója a mennyei megváltónál. A encik- 
lika különösen kiemeli a római pápa csal- 
hatatlanságának tanítását, majd a továb
biakban a keleti egyházakban egyesült ka- 
tholikusokhoz fordul és felszólítja őket, 
térjenek vissza a régi közös Atyához és 
vúrva-várja az egyház kebelébe való vissza
térésük napját. Végül az egész katholikus 
egyház számára előírja Szűz Mária anyasá
gának olTiciumát.

— A miniszterelnök újévi üdvözlése. 
Bethlen István gróf, miniszterelnök korá
ban elhárította magától az egységespárl 
szokásos újévi küldöttségének fogadását. 
Amint értesülünk, az egységespárt tagjai 
körében felmerült az. a gondolat, hogy u 
régi szokást újból felveszik és az egységes
párt vezetősége az újév alkalmából tiszte
leg Károly: Gyula gróf miniszterelnöknél 
és üdvözli őt az újév alkalmából. Gróf Ká
rolyi Gyula miniszterelnök minden való 
sz.iniiség szerint fogadja az egységespárl 
üdvözletét és ez alkalommal az üdvözlésre 
adott válaszában kitérjeszkedik részletesen 
a mostani aktuális polilikni és gazdasági 
kérdésekre.

— Negyvenül évig egy munkaadónál. Domb
óvárról jelentik: A marcalit ipnrlcstület meleg 
ünneplésben részesítette Francéik József kő
műves segédet. aki negyvenöt évet egyhuzam
ban dolgozott Csomós Gergely építőmesternél. 
Az ünnepély során dr. Szaghmeiszter Pál fő- 
•zolgnhlró adta át a kereskedelemügyi minisz
ter « llsnu rő-okiratál és pénzjutalmát.

— Ellopták Porzsolt Kálmán pénztárcáját. 
Porzsolt Kálmán író. z<cblolvajlási ügyben lelt 
feljelentést a löknpitánys; gon. Előadta, hogy az 
VI A bz.iiduizbnn volt u « árui előadáson é» elő
adás utón az utcán a tumultusban Ismeretlen 
felles ellopta tárcáját, amelyben BtX) pengő volt. 
A feljelentés ügyében a rendőrség a Nyomozási 
megindította.

— Tűz a pénz.Ugylgnzgatósdg épületében. 
Pénteken délelőtt 10 óin lájbnn értesítették a 
központi tiizoIIőségot, hogy a pénzügylgnrgntó- 
•ág Szalny-ulcoi patai ójában tfiz keletkezeti. A« 
iiiittórhnn eddig nug nem állapított módon több 
Irat kigyulladt, a központi tűzoltóság félóra! 
munka utón eloltotta a tüzet. A vizsgálat meg
indul annak a megállapítására, hogy a tüzet 
mi okozhatta és milyen Iratok égtek el.

Összeesett a Petőfi-téreft 
lovag Ttotter-Palmet Alajos, 
a világfám oeosfááwvűdász

Súlyos gyoiftorvclrz-íst áUapitcllaö rtteg a sxarialScianti orvosolt
Megdöbbentő eseménynek voltak szemtanúi 

karácsony első napjának délutánján azok, aki
ket a Mária Valéna-utcán keresztül vitt az ül
jük. Délután 5 óra tájban igen elegánsan öltö
zött, idősebb ur lépett ki az egyik dunapartl 
szálló kapuján egy fiatal férfi társaságában, 

alig ért cl azonban sétájuk során a Petőfi- 
térig, amikor az öregur hirtelen ’ ” “ 

kapott és összerogyott.
Természetesen azonnal segítségére 
emelték, bevitték a sarkon levő 
ahol az üregur társaságában levő 
nck sikerült eszméletre térítenie.

A szerencsétlenül járt öregur a 
arisztokráciának egyik igen ismeri tagja:

lovag Trolter-Palmer AJujos, a világhírű 
oroszlán vadász, hIcí néhány hete rokonai

nak látogatására Pesten tartózkodik, 
.1 ö2 esztendőt öregur csal; nemrégen — lat
nyolc hónappal ezelőtt tért vissza legutóbbi ex 
pediciős útjáról, amelyet

uz. északamcrlknl Egyesült Államok kor
mányának megbízásából vezetett, tudomá
nyos kutatások céljából n belga Kongó ed

dig még fel nem tárt árterületeire.

siettek, fcl- 
vendéglöbe, 
Halul férfi-

nemzetközi

— A hercegprímás karácsonyi azcntbc- 
széde. Esztergomból jelentik: A székesegy
házban karácsony első nupján Serédl Jusz'.i* 
nián bíboros hercegprímás pontiíikálla az. 
ünnepi nagymiséi és az utána tartott szent
beszédében különösen a gazdasági és szociá
lis bajokkal foglalkozott, amelyeket Isten 
nélkül akarnak megoldani és éppen azért 
tapasztalhatók az egész társadalmi rendben 
és a gazdasági folyamatokban a mai rettenő- 
les állapotok. Krisztustól várjuk — mon
dotta a hercegprímás — a nemzetek békéiéi 
is. aminthogy a gazdaság és szociális kérdé
sek megoldását is csak a krisztusi elvek és 
tanítások alapján lehel elérni.

— Gyilkosság Berlin egyik légforgalmi^ 
sab!» pontján. Berlini tudósilónk telefonálja: 
Karácsony második napján Berlin egyik 
legforgalmasubb pontján, a Lorenzstrassc éa 
Baucrstrasse sarkán, a Deutscher Bank 
előtt meggyilkolták Gustave Hűt 66 cégve* 
zetöt, aki harminc éve áll alkalmazásban 
egv nagykereskedőnél és január 1-én kellett 
volna nyugdíjba mennie. A gyilkosok elme
nekültek. A rendőrség vasárnap ezer márka 
jutalmat tűzött ki a gyilkos nyomravezető* 
jének s nagy plakátokat ragasztott ki, ame
lyeken a tettesek felkutatására buzdítja a 
közönséget.

— Amig aludt — ellopták az. ajtót és ablakot. 
Püspökladányból jelentik: Szabó Sándorné püu- 
pökladányi asszony reggel arra ébredt, hogy 
szokatlanul erős hideg van szobájában. Fel
kelve megdöbbenéssel vette észre, hogy az éj
szaka folyamán ismeretlen lettesek ellopták há
zának valamennyi ajtaját és ablakát. A csendőr- 
ség megindította n nyomozást a különös tolva
jok utón.

— Disznóólban fartolla három évig a leá
nyát. Bécsből jelentik: Az alsóausztriai 
Loslhaler községben Hoffmann csendőrőr
mester éjszakai kőrútján az egyik házból 
gyanús emberi hangokat hallott. Bement a 
házba, ahol ntegállapifotla, hogy nz emberi 
hang a disznóólból 1- illatszik, mire felnyi
totta annak ajtaját és olt szörnyűséges ph 
szókban egv csontvázzá aszott, fejletlen 
leánykát talált. Megállapították, hogy a 
leány n kisközség ugvnevezelt alpolgármes
terének leánya, akit három éve a disznóól
ban bezárva tartott nz apja, ugv hogy az 
járni sem tud és beszélni is elfelejtett és 
csupán artikulálatlan hangokat hallat. Az 
apja ugv mint a disznókat, moslékkal etette. 
.4 bestiális apát letartóztatták.

— Kiizlekrdésl balesetek, özv. Hág Lászlónó 
65 éves háztartásbeli nőt, aki n I.ipót-köruf 25 
nlatt lakik, *a ilold-utca sarkánál egy autó el
ütötte. Az uriasszonyt csipőcsonltöréssel vitték 
n Rókus-kórházba, a gázoló sofőr ellen meg
indult az eljárás. — Kispesten, a Vasgyúr-uti 
vasúti átjárónál egv 35 év körüli Ismeretlen 
férfi, aki kerékpárján haladt az úttesten, neki
szaladt a leeresztett sorompónak. Lezuhant 
gépéről, koponyaalapi törést szenvedett. Elei
veszélyes állapotban a Szent István-kórházba 
szállították.

— Halálos sakkparti. Grácbál jelentik: 
Karácsony estéjén Hoppért Johann városi 
tisztviselő a menyasszonyával, Metnhard 
Ludmillávnl sakkozott. A partit elvesztette, 
mire Hoppért tréfából elővette revolverét és 
elsütötte, ugy hogy a menyasszonya nyonn 
bnn holtan rogvott össze. A rendőrség letar
tóztatta Hoppért, aki kihallgatásakor azt 
vallotta, hogv nzt hitte, hogy n revolvero 
nincs megtöltve.

— Hirtelen halál. Pénteken délben a kispesti 
izcgényházbnn ebéd l.özhcn Wcber Lajos 72 
vés szegényházi eltartott hirtelen rosszul lett 

és meghall. — Vasárnap délelőtt a Garai-tér 19« 
számú ház elölt Pinterics Jánosné 50 éves ház
tartásbeli asszony összeesett és meghalt.

— Kisgyermekek balesete. Kroner Mária hét
éves leányka Budafokon, a llollnndia-tilca 13 

„...j»an forró kocsonyával leforrázta m.i- 
— Vargha Éva 5 esztendős leányka Kis

pesten, n Zrínyi utca 103. számú házban édes- 
upja Inkásán vélctlenségből sósavat ivott. — 
Tóth István 10 éves llticska a Kőbányai-utón 

, loziilinnf édesapja lehcrkoc«ijáról. — Honos 
Klóra 9 éves tanuló 1M« rz1 ébrlen a Frangé- 

I pán-ulca eláll kérezl'inyjónól voB látogató* 
bnn, a kályhánál játszadozott, miközben egy

1
Az. expedíció jelentős tudományos eredménnyel' 
hagyta cl Afrikát és lovag Trolter-Palmer Ala
jos előbb Bécsbe, onnan pedig Budapestre jött, 
hogy itt

meglátogassa rokonait.
Egyik leánya ugyanis Budapesten van férjnél. 
— dr. Kellner Kálmán tcxlilrnérnök felesége.

Trolter-Palmer Alajos lovag leányának, vejé- 
nek és kél unokájának társaságában töltötte a 
karácsony estét és késő éjszakára járt már az 
idő, amikor visszatért holdbéli (akácára. Délig 
aludt, n hotel éttermében ebédelt, majd látoga
tója jött: unokaöccse, egy fővárosi orvos, aki 
nek társaságában rövid sétára indult. Előzőleg 
azonban mór rosszullélről panaszkodott. Alig 
tettek néhány lépést, amikor — összeesett.

A közben értesített mentők az egyik fővárosi 
szanatóriumba szállították Trolter-Palmer Ala
jos lovagot. Az orvosi vizsgálat mególlapitotta. 
hogy

a lovag gyomorvérzéae njult ki
és ha hamarosan nem érkezett volna segítség.
ügy feltétlenül katasztrófával végződik a rosszul- I s' 
lét, amely miatt a betegség kedvező lefolyása !
esetén is néhány hétig az ágyat őriznie kell.

— Szokadékba rohant a Gellérthegyen. Li-
peczky Rezső 26 esztendős festő szombaton éves leányt 
este fél kilenc éra tájban több ismerősével a alatti hózbi 

Lipeetky egy sötctehb he- gát. 
?, iiogv nngy mélység előtt pest

Gellérthegyen sétált. Lif ~' ................
lycn nem vette észre, ' ......________
áll és lezuhant a szakadékba. A mentők csak 
nagynehezen tudták megközelíteni a sídvosnn 
sérült fiatalembert, majd a Rókus-kórbázbu 
szállították.

— „Az Ügyvéd'* karácsonyi száma, mely n 
Büntető Jop-melléklollcl együtt most megjelent. ’ 
villornlo, ílrnk f, .ktnáll. tertelme. A bp I fv„mrk rr,,n f. j. ,.,.M ld„k„, „„„. 
ünnepi számának* elkkcit (,<d .hnő. Oppler 11(.l( A melók Vl.l. m< rnviük. t a Szent István- 
l.niil, /hrn/f/</ Imre, Ballagi Ernő, Hajdú Mik- , kórházi.:i ‘zjllilnltáf.
lós, Móra Zoltán, Taubner Géza és borsi Rónay ' 
Jenő ügyvédek Írták.

Színházi EEIet 

újévi száma.
A HVPPOL.lTtoljo« Mconárluma. SO III mait Ar-lelUlt Unykepe.

Darabmelléklet: „A FEHfin I.Ö“

urak;
Kom törik meg, ha li-Q! n ..FIX” »xabá»u
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— Lényegtelen hőváltozás, esőre hajló 
Idő. Karácsony első napján kellemetlen 
meglepetésre ébredt Budapest: a csütörtök 
éjszakai esőzés és a nyomában következő 
fagy vnlóságos korcsolyapályává változtatta 
az utcákat. Karácsony másodnapján hirte
len szinte tavaszlasra fordult az időjárás s 
az utcákat boritó jégkéreg is felolvadt. A 
napsütéses, ragyogó enyhe idő visárnupia 
is megmaradt. A Meteorológiai Intézet pro
gnózisa szerint lényegtelen hőváltozás vár
ható, északról terjedő borulással és esőre 
hajló idővel.

— Halálos szánkózás a Sajón. Miskolcról 
jelentik: Szombaton délután a borsódme- 
gvni Sajó község határán lévő befagyott 
Sajón szánkózni indullak Nagy István 14 
éves, Kormos András 16 éves, Kormos Ist
ván 11 éves gazdagyerekek. A szánkón ren
desen kettőn ültek felváltva, egyikük húzta 
n Sajó jegén a kis szánkót. Amikor Kormos 
András volt a soros a szánkó hzására, mind 
beljebb vitte n fiukat a jégen, amely egy
szerre csak beszakadt és a szánkó a két gye
rekkel a jég alá zuhant. A lezuhant szánkó 
kötele a jégtörés szélére rántotta Kormos 
Andrást is, aki azonban az utolsó pillanat
ban eleresztette a kötelet és igy megmene
kült, de a két fiú eltűnt a jeges vízben. A 
község népe órákig kereste az eltűnt fiukat, 
holttestüket azonban nem találták meg.

— A népszövetségi kiküldöttek jelentése 
h genfi tanácskozásokon. A Népszövetség 
januári ülésszaka januór 18-án kezdődik 
Genfben és ezeken a tanácskozásokon kerül 
•orra a pénzügyi bizottságban a Magyaror
szágról szóló jelentés is. Előreláthatólag a 
Népszövetség pénzügyi bizottsága tudomá
sul veszi a jelentést és megerősíti funkció
jában a Népszövetség pénzügyi bizottsága 
által a Nemzeti Bankba delegált megbízot
tat. Ugyancsak február 2-án kezdődnek 
Genfben a nemzetközi leszerelési konferen
cia tanácskozásai is.

— Agyonverték az országúton. Székes- 
f eh várról jelentik: Karácsony első napján, 
Székesfehérvár külső részében az országút 
elején Kárász János gazdasági cselédei meg
támadta Karikás István és Gadó István 
gazdálkodó. A két ember, akik ittas állapot
ban voltak, ütlegelni kezdték Kárászt és 
amikor összeesett, elmenekültek. Mire Ká
rászra rátaláltak, halott volt. A két gyilkos 
támadót elfogták és letartóztatták.

— A Margitsziget Szilvesztere. A szigeti nagy
szálló Szilveszter-esije n szokottnál is fénye
sebbnek Ígérkezik. A karácsonyi ünnepekre a 
szigetre költözött előkelő közönség legnagyobb 
résre a Szilvesztert és újévet is a szigeten tölti. 
Ami nngyon is érthető, mert hiszen n Margit
sziget téli kiimája, téli szépségei és örömei, 
fidilő és gyógyhatású fürdői, ■ szállónak és 
szanatóriumnak kényelmes, jól fütött szobái, a 
konyhának elismerten kitűnő és rádásul — az 
ünnepekre tekintettel — olcsó ellátása s a 
figyelmes kiszolgálás, mind a legnagyobb vonzó 
erővel szolgálnak arra, hogy aki kiköltözködik 
• szigetre, az néhány hetet ott a pihenésnek és 
szórakozásnak szenteljen.

—- Amerika karácsonyi mérlege: kétszáz 
halott. Washingtonból jelentik: A két kará
csonyi nap Amerikában — csak az eddigi, 
hiányos adatokat véve alapul — kétszáz 
halálos áldozatot követelt. A halottaknak 
több mint a fele különféle közlekedései 
szerencsétlenségeknek esett áldozatul. Igen 
sokan hamisított alkohol mértéktelen élve
zetében haltak bele. Nyolc halálos kimene
telű öngyilkosság is történt.

— UJabb amerikai bnnkok omlottak ősz
ére. Nemyorkból jelentik: Pennsylvániáhan 
és Newjcrseyhen csütörtökön újabb öt 
bank szüntette meg kifizetéseit. A Connec
ticut állambeli Walerburyban is több bank 
került akut fizetési nehézségekbe, ezek 
azonban gyors támogatást kaptak a Féde
rül Hcscrve Banktól, úgy hogy egyelőre si
került meghosszabbítani életüket.

— Egy négyéves kisfiú keresi a szüleit. Va
sárnap este nz újpesti Erzsébet királyné-uti 
járókelők egv kis fiúra leltek figyelmesek, nki 
hangosan siránkozott, hogy elvesztette szüleit. 
A gyermeket átadták egy rendőrnek, aki elve
zette nz újpesti rendőrkapitányságra. A mnt- 
rórruhós, négy év körüli kisgyermek csak 
annyit mondott el. hogy szülei öl Bimbinek 
hívják, édesapja ncse [)akA és a vasútnál szol
gál. A rendőrség most keresi a kisgyermek 
szüleit.

— Háziasszonyok figyelmébe! Nem kell már 
otthon nagymosással vesződni, mert nz „Ideál" 
gözinosógyár (Domjenleh-ulca 3®. Telefon Jó- 
rsef 434—-4®) a legszebben tisztit ingeket, gal
lérokat. valamint kilós ruhát. Olvassa el fenli 
rég hirdetését mni s/ámunkbnn Lapunkra való 
hivatkozással külön tiz százalék engedmény
ben ráucsül.

Véres utcai harcok Damaszkuszban 
és Chilében

Negyvenhárom halott 600 sebesült a kommunisták 
karácsonyán

Moszkva, december 27.
A szovjetunió távirati irodája jelenti, 

hogy a siriai Damuskus városban súlyos 
utcai harcok törtek ki. A tüntetők meg
ütköztek u benszülött rendőrséggel és való
ságos mészárlás folyt le. Eközben a rend
őrség többizben sortüzet adott le a tö
megre.

Az ütközet végén harminckét halott 
és több mint hatszáz, súlyos sebesült 

maradt fekve a véres harc .színhelyén.

— Négymillió frankot sikkasztott. Parisból 
jelentik: Thicrsbcn (Clcrmont Forrand mellett) 
a Francia Bank oltani fiókjának könyvelőjét 
letartóztatták’, aki tőzsdei veszteségeinek pót
lására az idők folyamán 4 millió frankot sik
kasztott.

— Munkanélküli zavargások karácsony 
estéjen Párhbun. Parisból jelentik: Karó 
csony estéjén nagyarányú munkanélküli tün
tetéseket rendezlek komunisták Párisban 
Körülbelül 500 munkanélküli vonult fel 
„Kenyeret, munkát!" kiáltásokkal az utcá
kon. A tüntetés során összeütközés támadt 
a kommunista munkanélküliek és a rendőrök 
között. Órákig tartott a kézilusa — három 
rendőr olyan komolyan sérült meg, hogy 
kórházba kellett szállítani. Negyven tüntetőt 
letartóztattak.

— Zclllger Vilmos dr. krisztinavárosi plé
bános meghalt. Zelliger Vilmos dr. prelátus 
apát, a Krisztinaváros plébánosa ,ma este 8 
óra 30 perckor hosszas szenvedés után, het
venéves korában meghalt. Az elhunyt, aki 
tizenhét éven át volt a krisztinavárosi hívek 
lelkipásztora, előzőleg huszonöt éven át, 
mint hitoktató és káplán működött a Teréz
városban és tagja volt a székesfőváros tör
vényhatósági bizottságának is.

— Súlyos vasúti szerencsétlenség Róma 
mellett. Rómából jelentik: A Róma—Vitter- 
borg és Rignano közötti vasútvonalon va
sárnap délután egy személyvonat kisiklott 
s eddig három halottat és húsz súlyos sebe
sültet ástak ki a romok alól. A mentési mun
kálatok folyamatban vannak. A vizsgálat 
eddig még nem állapította meg, mi okból 
siklott ki a vonat.

— Kétezer főnyi hindu tömegre sortüzet ad
tak le az angol katonák. Londonból jelentik: 
Indiában a Pcshavarból Banin felé vezető or
szágúton vasárnap az angol katonaság összeüt
között kétezer főnyi hindu tömeggel. A kato
nák kénytelenek voltak fegyverüket használni 
és sortüzet adtak a tömegre. A sebesültek és 
halottak szárnál eddig még nem Állapították 
meg. Pcshnvarban 148 hindut a zendülés miatt 
egyenként hathavi fogházra ítéltek.

— Elgázolta ■ vonat karácsony éjszaká
ján. Nagykanizsáról jelentik: Csütörtökön 
éjjel Horváth Aladár 54 éves távirdamester 
szolgálati helyére igyekezett a nagykanizsai 
pályaudvar egyik külső szakaszára, de a 
•.ötéiben nem vette észre, hogy’ éppen akkor 
fut be a budapesti személyvonat. A moz
dony elkapta a szerencsétlen embert és élet
veszélyesen megsebesítene. Beszállították a 
nagykanizsai közkórházba és éppen a mű
tőasztalra fektették, amikor visszanyerte 
eszméletét. Mikor megtudta, hogy műtétéi 
akarnak rajta elvégezni — nem engedte 
meg. Horváth haldoklik.

Különbejáratu 
csinosan bútorozott szoba 1—1 szemAlynek, fürdő
szoba huRználnttsl, az Opera mollett, kiadó. Lázár-n. lfl, 111.12

— Fölnyárulta a hegyes karó a kertészt. A 
Bnkny-klinikáról jelentették a főkapitányság
nak, hogy Pockody Pál 48 éves vincellér, akit 
Dab községből életveszélyes állupolban szállí
tottak a kórházba, vasárnap reggelre meghalt. 
Pockody egy kerlgazdasógbaji munkálkodott és 
munkája közben magasból egy karóba zuhant. 
A karó valósággal felnyársalta, felvágta a ha
sát, nemesebb szerveket is érintett és a gondos 
orvosi kezelés már nem segített.

— Egy fiatal orvos tragikus halála Nagy
kanizsán. Nagykanizsáról jelentik: Tragikus 
haláleset áldoznia lett karácsony napján dr. 
Földi János 27 éves orvos, aki a nagykani
zsai Horthy Miklós-közkórház sebészeti osz
tályának volt egyik vezetője. Földi doktort 
hosszabb ideje kínzó idegzsába gyötörte, 
amely ellen különböző orvosságokat szedett. 
Pénteken délután is heves fájdalmak lepték 
meg s ezek ellensúlyozásául 4 morfium
injekciót adott magának. Ugylátszik nz ada
golás nem volt megfelelő, mert Földi doktor 
röviddel később elvesztett^ eszméletét és 
néhány óra múltán szivbénulásban meghall.

— Leégett egy Málló — öt halott. Springfield 
bőt jelentik: Az itteni Cuort-szállóbnn ma tiiz 
támadt, amelynek öt emberélet eseti óldozntul. 
Félő, hogv a romok alatt még további holttes
tek vannak.

— A főváros Bibében van egy üzlet, amely 
nemcsak áruinak kitűnő minőségével, hanem 
olcsóságával is páratlanul áll. Ez n Belvárosi 
Divatház (Kossuth Lajos-utca 2L ahol höl
gyeink megtalálnak mindent, amit kívánnak- 
télikabátot, bundát, kosztümöt, kompiét, ruhát 
»lb. hallatlan olcsó áradon-

Santiago de Chile, december 27.
A karácsony napján kitört kommunista 

zavargások különösen véres lefolyásuak vol
tak Copoapóban.

A küzdelemnek
tizenegy halálos áldozata van, közötte 

két nő.
A kommunisták megtámadták a csendőr
ezred kaszárnyáját és három óra hosszal 
ostromolták.

— Revolveres rablótámadás. Vasárnap a 
késő esti órákban súlyos állapotban szállí
tották fel Budapestre Makád községből 
Friedrich Sándor 21 éves kelmefeslösegédet, 
akit a községben ismeretlen tettesek megtá
madták és két revolverlövéssel életveszélye
sen megsebesitettek. Mint a nyomozás meg
állapította, a revolveres rablók kiakarták 
fosztani Friedrich Sándort, aki azonban vé
dekezett és akkor a támadók rálőttek és el
menekültek. Az életveszélyesen megsérült 
embert a Rókus-kórházba szállították

— Egy debreceni fiatalember halálos vas
úti balesete, Debrecenből jelentik: Német hy 
László 25 éves fiatalember a Hajdúszoboszlói 
állomás közelében leugrott a még mozgás
ban v clövonatról és a kerekek alá került. A 
szerencsétlen embernek mindkét lábát és 
egyik kezét levágták a vonat kerekei. Élet
veszélyes állapotban szállították a debre
ceni klinikára.

— Leszúrta a sógorát, letartóztatták. Deb
recenből jelentik: Balogh László berettyóuj- 
falusi munkás karácsony első napján össze
verekedett sógorával, Lajtai Lajossal, akit 
mellbcszurt. Lajtait kórházba szállították, ahol 
rövidesen meghalt. Balogh azzal védekezett a 
rendőrség elölt, hogy önvédelemből szúrta le 
sógorát. Letartóztatták.

— Postáskocsisok — ha összevesznek. Zala
egerszegről jelentik: Hajgató József és Kovács 
István postáskocsisok reggel, mikor munkába 
indultak, az istállóban összevesztek. Kovács 
mellbeütötte Hajgatót, aki olyan szerencsétle
nül zuhant, hogy egy ló lábai alá került. A ló 
megijedt és kétszer fejberugta. Hajgatót hal
dokolva vitték a kórházba. Kovácsot őrizetbe 
vette a rendőrség.

— Kereskedelmi egyezmény Brazíliával. Rio 
de Janeiroból jelentik: A brazíliai kormány 
aláirta a Magyarország és Brazília közötti ke
reskedelmi egyezményt. .

Kölc sönfolyósitás 
zálogjegyet. ékszert, szőnyeget a leg
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— Halálos verekedés a lakodalmon. Székes
fehérvárról jelentik: Karácsony másodnapján 
a Polgárdi község melletti pusztán lakodalom 
volt, amely már két napja tartott. A lakoda
lomban résztvevő ittas legények összeszólal
koztak egymással. Az egyik 'legény, Karikás 
József rátámadl Pallncsek Józsefre, mert el
kérte a táncosnőjét. Rövid szóváltás után 
Karikás szivenszurta Palincseket, aki holtan 
rogyott össze. A gyilkos legényt a csendörség 
letartóztatta.

— A kocsmai verekedés áldozata. Nagy
kanizsáról jelentik: Bártfai Ferenc cs. és kir. 
kamarás somogyszentmiklósi uradalmának 
egyik soffőrje, Hőköm Gyula karácsony első 
napján autójával Nagykanizsáról tért haza és 
beállt a kocsma udvarára. Itt 8—10 italozó le
génnyel összekülönbözött, majd verekedésre 
került a sor a a legények agyba-főbe verték. 
Haldokolva szállították a nagykanizsai kór
házba.

— Gázolt az országúton a mentőautó. 
Nagykanizsáról jelentik: Karácsony első 
napjának délutánján Gelsére hívták ki a 
nagykanizsai mentőket, hogy onnan egy 
agyrázkódást szenvedett fiatalembert szállít
sanak kórházba. Amikor a mentőautó a 
község közelébe ért, egy kanyarodónál 
olyan szerencsétlenül csúszott meg a jeges 
országúton, hogy elütötte az arra haladó 
Gönczi István 30 éves pölöskefői cipész
mestert. A szerencsétlen ember igen súlyos 
sérüléseket szenvedett. Beszállították a 
nagykanizsai közkórhúzba, ahol azonnal 
tnegoperálták. Állapota életveszélyes.

—- Rablótámadás Zalaegerszegen. Zala
egerszegről jelentik: A mára virradó éjszaka 
a Kisfaludy-utcóban hajtott keresztül szeke
rével Kovács János hatvanegy esztendős 
nemesapálii gazda. Az ügyvédi kamara épü
lete előtt három suhanc megállította a sze
keret és pénzt követelt. Az öreg gazda nem 
ijedt meg. leugrott a szekérről, fölkapott 
egv lőcsöt és védekezni akart. A három tá
madó nekiesett és dorongokkal agyba-főbe 
verte Kovácsot, azután elmenekültek. A 
megtámadott gazdát súlyos állapotban vitték 
kórházba, az ulonállókat pedig keresik.

— Az angol font esése folytán az elegánsan 
öltözködő uraknak nagyon kedvező vásárláii 
alkalmat nyújt eredeti angol sheviot, kam- 
gnrn, valamint eredeti skótszövetekhen Spiegel 
Ármin férfisxövctkcrcskedő, IV\ Türr István
ul™ 9. I. cm. minden praktikusan gondolkodó 
anya és feleség is okosan leszl, ha újévi aján
dékul egy öltöny szövetet vásárol a fenti cég
nél.

— Áldott állapotban levő nők és Ifjú 
anyák a természeten „Ferenc József*4 keserű
víz használata által rendes gyomor- és bél
működést érnek el. A modern nőgyógyítás 
főképviselői a Ferenc József-vizet igen sok 
esetben kipróbálták és kivétel nélkül gyor
san, megbízhatóan és fájdalom nélkül ható
nak találták. A Ferene József keserflvfr 
gyógyszertárakban, drogériákban és fűszer
üzletekben kapható.

— Tűz pusztított Siófokon. Pénteken délelőtt 
nagy tüzriadalom volt Siófokon a főutcában. 
Kremzer Béla nagykereskedő íáruraktára ki
gyulladt éi a tüzet csak hosszas fáradozás után 
tudta eloltani a helybeli tűzoltóság. Az árurak- 
tár teljesen elpusztult, csak az üzlethelyiséget 
sikerült megmenteni a tűz pusztításától. A tű 
zet egy eldobott gyufa okozta a tüzvlzsgálat 
megállapítása szerint. A kereskedő kára meg-

— Felborult egy kocsi a Budakeszi-utón — 
négy sebesült. Súlyos szerencsétlenség történt 
vasárnap délután a Budakeszi-uton. Deutseh 
Ferenc 40 éves mészárosmester kétfogatu ko
csijával hajtatott le a lejtős utón. A kocsiban 
rajta kivül Deutseh Márkusáé, a sógornője és 
Löivy Mihály 15 éves unokaöccse ültek. Med- 
gyesfalvl Ferenc kocsis lefékezte a lejtőn szá
guldó lovakat. Majd a kéziféket is megrán
totta, azonban a fék eltörött és a kocsi négv 
utasával együtt felborult. A mentők Deutseh 
Márkusnét súlyos fejsebbel a Pajor-szanató* 
riumba szállították, a három férfit, akik csak' 
könnyebben sebesültek meg, • helyszínen hagy
ták.

— Uj egyetemi magántanár. A vallás- és 
közoktatásügyi miniszter dr. Csefkó Gyula ál
lami polgári iskolai tanárnak a Ferenc József 
tudományegyelem bölcsészet-, nyelv- és törté
nettudományi karán a „Magyar szó és szólás
történet'* cimü tárgykörből egyetemi magán
tanárrá történt képesítését jóváhagyólag tudo
másul vette és nevezettet ebben a minőségében 
megerősítette.

— Körmenden ínséget szenvedő nincsen. 
Körmend nagyközségben közel kétezren ré
szesültek karácsonykor ingyen étkezésben. 
Ezenkívül 100 métermázsa tüzelőfát és 104 
métermázsa lisztet osztottak ki az Ínségesek 
között s igy egyetlen éhező ínséges sem 
volt az ünnepek alatt Körmenden. Ez első- 
közeliti a hetvenháromezer pengőt.

Zálogcédulát,
aranyat, ezüstöt, brilllátuot hihetetlen magsa áron 
veszek. Iváncatos ékszerüzlet RAkóczl-nt 9. szám

— Falion) hangversenye. Sergio Failoni va
sárnap esti hangversenyén Weber „Oberon" 
nyitánya után Strauss Richard „Tiil Bulenspic- 
ger-jél és Beethoven „Erolca"-j&l vezényelte 
a Budapesti Hangversenyzenekar élén. Ott 
ahol Failoni — még néhány részlet elejtése 
árán is — lendületes egységbe foglalja össze a 
müvet, mint a Tlll Eulenspiegel-né], maradék
talanul meggyőző tud lenni. Mihelyt azonban a 
részletek elemzésébe merül, mint az Eroicct 
gyászindulójánál, túlzásba esik, aminek éppen 
a mű egysége vallja kárát. Failoni interpretá
ciója azonban mindenképpen egy nagy dirigens 
megnyilvánulás, akinek még a hagyományostól 
eltérő felfogását is az őszinte meggyőződés és 
belső átélés füti. (grigor)

— Éjszakai csendélet a téglagyárt kemence 
menhelyén. A Bohn-téglagyár Bécsi-ut 166. az. 
alatti telepén az éjszakai órákban állandóan 
több lakásnélküli egyén húzza meg magát a 
téglaégető kemencékben. Az időjárás viszontag
ságai elől húzzák meg magukat, akiknek nem 
telik lakásra. Az egyik ilyen szükséglakásban 
húzta meg magát már hosszabb ideje Straza 
János 33 éves és Práger János 25 éves nap
számos. Szombaton éjszaka valami miatt össze
szólalkoztak, mire Straza kést rántott és Prd- 
gert hasbaszurta. A szurkálót a szomszédos 
kemence lakói fogták le és adták át a rendőr
ségnek, mig Prágert súlyos állapotban a Margit- 
kórházba szállították.

— A Dante Ünnepi kiadványai. Karácsony és 
újév ünnepére egész csomó érdekes és értékes 
kiadvánnyal lépett ki a könyvpiacra a Dante 
könyvkiadóvállalat, amely nemcsak a felnőt- 
tekknek adott ünnepi ajándékot, hanem meg
örvendezteti a gyerekeket is. A kiadványok 
élén Kassák Lajos regényciklusának, az Égy 
élet regényének második része szerepel három 
kötetben, befejezve ezzel azt a hatalmas mun
kát, amely egy dolgozó iró, küzdő ember éle
tének pontos és hamisítatlan lükre, — csupa 
szubjektív élmény, amely az igen tehetséges 
Kassák Lajos egyéni, kimagasló művészetével 
íródott. Egy másik érdekes könyv a Dante so
rozatában Dallos Sándor Betegek cimü mun
kája, amely egy uj iró revelációját jelenti. 
Dallos Sándornak eddig még regénye nem je
lent meg, csak néhány novellája látott napvi
lágot. Negyvenkilenc tüdőbeteg egyetlen sab
lonos napja elevenedik meg Dallos uj regényé
ben, amely jelentős értéke nz uj magyar iroda
lomnak. Áz ifjúsági sorozat könyveit Gárdonyi 
Géza hires regényének, az Egri csillagoknak 
Illusztrált kiadása vezeti be. Ezt követi Dá
ntelné Lengyel Laura érdekes leányregénye, az 
Idegen leány, majd Dugó Dani kalandjainak 
legújabb sorozata* Dugó Dani Télorxzágban. Z. 
Tábori Piroska Dugó Dani kalandjainak nép
szerű mesélője most Is igen szórakoztató ho
zott az ifjúságnak, ugyanúgy, mint Majlényl 
György, aki két uj meséskönyvvel szerepel a 
Dante értékes újévi sorozatában. 

Zsoldos előkészít polgárt ós 
középiskolai macán- 
rlkngákm, érette*- 
glre. VIL DsMiy-

— 40 éves lelkész! Jubileum. Fülöp József 
református lelkész esperes, Körmenden decem
ber 25-én ünnepelte 40 éves lelkészt Jubileumát, 
mely alkalommal a körmendi ref. gyülekezet, 
valamint n község egész lakossága valláskülönb
ség nélkül meleg ünneplésben részesítette és 
ajándékokkal halmozta el lelkipásztorát.

— Tovább alhat negyedórát, mert a „Fül- 
gór" bőrőlválóviz pillanat alatt puhítja szakái-
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Megalakult a Magyar Kék Páva
Terstyánszky Józsi Jenő, a visszavonultságban élő iró 

faragta és festette a díszleteket és irta a műsorát
A többet és nemesebbet akaró magyar 

kabarészinészcknek és íróknak régi vágya, 
hogy a világhírű Kék Madár mintájára olyan 
stilizált magyar kabarét teremtsenek, amely 
hangsúlyozottan irodalmi jellegű. Ezen a 
regi ábrándon nem egy törekvés bukott 
meg, emlékezzünk csak néhai Hegedűs 
Gyula tervbevelt turnéjára, Békeffl László 
kísérletére, amely szintén fiaskóval végző
dött. Most végre egy kitűnő magyar írónak 
sikerült megvalósítani a régi tervet. Ter- 
styánszky Józsi Jenő, a magyar irodalom 
egyik legérdekesebb és legmarkánsabb alak
ja, akinek több színdarabja nagy sikerrel 
került színre, Magyar Kék Páva címen irt 
egy magasan irodalmi nívón mozgó kabaré
műsort és szervezett ahhoz való társulatot. 
A sokoldalú iró azonban ezzel nem elégedett 
meg, hanem — bizonyára szűkös anyagi vi

Zl végrehajtó mint fílmsztárjelölt
— Hollywood! ábrándok a Hunnla-filmgyár telepén —

Vasárnap délelőtt Ismét mozgalmas lett — 
hacsak rövid időre is — a Hunnia filmgyár 
alvó stúdiója, ötven Greta Garbó, vagy Lillán 
Harwcy-jelölt, ugyanennyi Ramon Novarro, il
letve Williy Fritsch-utód ostromolta a film
gyárban székelő zsűrit, amely abból a célból 
Íyiilt össze, hogy öt hölgyet és Öt urat jelöljön 
l a jövendő magyar filmgyártás sztárjainak. 

A „Színházt Élet" ugyanis fllmpályázatot irt ki 
a Hunnia filmgyárral együttesen, amely pályá
zat alaposan megmozgatta mindkét nembeli 
ifjúság ambícióit. Több mint négyezer fénykép 
közül válogattak ki ötven férfi és ötven női arc
képet, akiknek tulajdonosait személyes meg
jelenésre hívtak föl a Hunnia filmgyárba, ahol 
Pékár Gyula elnökletével dolgozó zsűri válo
gatta ki a tiz szerencsést.

Itt derült ki, hogy a hölgyek nemcsak at 
életben, hanem a fényképen is csalnak. Bi
zony, egész mást mutatott a valóság, mint a 
beküldött gyönyörű fotográfia. A hölgyeknél a 
művészet győzött, két fiatal színésznőt és két

Ma, hétfőn este negyed 8 órakor a ROYAL APOLLÓBAN
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Az ünnepi előadáson megjelenik a film világhírű rendezője:

Géza

Amikor a karmester nem enged ismétlést 
a primadonnának

Furcsa affér az Operaház színpadán
Azt hinné az ember, hogy a mai nehéz 

és küzdelmes világban lassanként kihalnak 
azok az átférek, amelyeknek főhősei a pesti 
színházi kódex szerint leginkább a karmes
terek és primadonnák szoktak lenni. E két 
örökké ellentétes pólus harca most olyan 
területre csapott át, amely eddig ismeretlen 
volt a hasonló botrányok számára Az 
Operáról van szó, ahova az operettel 
együtt bevonult a karmester- és primadonna
villongások műfaja is.

Walter Rózsi a héten énekelte először a 
„Mosoly országáénak női főszerepét. A ki
tűnő énekesnő volt annakidején a „Mosoly 
országá" nak kandidált primadonnája, de 
Walter Rózsi n szerepet nem vállalta. Nem 
tudott megegyezni anyagilag az Operaház
zal a nagykiállitásos darab ruhaköltségei

1LYES SZOMOKtJAM AÉZ Al,
aki még nem látta a BCSTER MINT CASANOVA dmtl Ilimet

FÓRUM

szonyai miatt —

maga faragta ■ színpad stilizált búto
rait és 6 festette a díszleteket is.

A kis társulat tagjai közé tartozik felesége, 
továbbá Tóth Böske és Vidor Ferike is.

A Magyar Kék Páva előkelő miliőben fog 
bemutatkozni. A Vígszínház ugyanis felfi
gyelt Terstyánszky Józsi Jenő érdekes 
együttesére és felkérte a Magyar Kék Pávát, 
hogy a Vígszínház szilveszteri kabaréján 
részlvegycn. A szilveszteri kabaréval azon
ban nem záródik le a Magyar Kék Páva 
sorsa, mert a Vígszínház ezt a kabarét ren
des műsorába iktatja, hiszen sok idő kell 
még, amig legközelebbi darabjukat, Ernőd 
—Tőrök—Komjáti énekes vígjátékét szinre- 
hozhatják.

szininövendéket, közöttük
Szendrcy Júlia dédunokáját, Szendrey Ju
lin nevű szlnlakadémlal növendéket, majd 
pedig az egyik nagyáruház pénztárnoknő- 
jét tartották alkalmasnak a filmsztár nehéz, 

de fényes hivatására.
Az uraknak határozottabb szerencséjük volt, 
ök jobban föl voltak készülve az énekre, tánc
ra, mosolyra, sírásra és szavalásra, amelyet a 
zsűri elölt végig kellett játszanlok. Különösen 
feltűnt egy jelölt, dr. K. I. nevű fiatalember, 
aki — amig nem nyert — inkognitóját nem 
akarta levetni. A zsűri kérdésére csak ennyit 
felelt: mapdnró vagyok. Miután beválasztották 
a szerencsés öt férfi közé, már hajlandó volt 
nyilatkozni:

— Állami végrehajtó vagyok!
A nagyreményű fiatalember félt attól, hogy 

rosszabbul hangzik a foglalkozása a zsűri előtt, 
amely rajta fogja megbosszulni esetleg elszen
vedett keserveit.

miatt. Most, amikor — mint • Hétfői Napló 
már jelentelte — a „Mosoly országa” teljes 
előadásával Bécsbe megy vendégszerepelni,

Radnay Igazgató feltétlenül ragaszko
dott ahhoz, hogy Becsnek Walter Ró

zsit is bemutassa.
Hogy Radnainak mennyire Igaza volt, azt 
mulatják azok a kritikák, amelyek a legna
gyobb elismeréssel nyilatkoztak Walter 
Rózsi teljesítményéről. Azt azonban a kriti
kák nem említhették meg, hogy Walter 
Rózsinak mennyi küzdelmen kellett keresz
tülmennie, amíg a szerepet betanulhatta és 
el játszhatta. A „Mosoly országá”-nak eddigi 
primadonnái — mi sem természetesebb — 
nem nézhették jó szemmel az uj rivális be
vonulását és nz Opera egyik karmestere 

az előadáson furcsa módon adott kife
jezést a primadonnákkal való szolida

ritásának.
A közönség legnagyobb meglepetésére ugyan
is az történt, hogy amikor a nyílt színen 
egy-egy áriája után visszatapsolták a szín
padra IValtér Rózsit, aklnék — mivel ope
rettről van szó — ismételnie keltett volna az 
áriát,

a zenekar mindannyiszor bevágott és 
tovább folytatta az előadást.

Egyszer-kétszer megtörtént az, hogy a zene
kar harsogása és a közönség tenyerének 
különös szimfóniája adhatta meg csak az 
elismerést a primadonna teljesítményének.

Bár a közönség elölt eddig rejtély maradt 
az, hogy Walter Rózsi miért nem ismétel
hetett, amikor olyan nagy sikere volt, u 
szinház vezetősége rögtön átlátta a helyze
tet és miután

Walter Rózsi a szünetben erélyesen kl- 
klkértc magának a karmester furcsa 
bevágásait, Radnai Miklós, az Operaház 
igazgatója Is magához hivatta a kar
mestert és rosszalással jelentette ki

Express interjú Fejős Pállá!,
egy párisi stúdió reflefitorfényénefi árnyéftában

Pária, december 27.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Van benne 

valami gúnyos, fölényes, kétkedő, amint kér
déssel válaszol a kérdésemre:

— Hát azt hiszi, hogy Magyarországon 
bárkit Is érdekel, hogy én mit csinálok?

Fejős Pál, az Amerikába szakadt világhírű 
rendező mondja ezt, mialatt a párisi stúdió
ban egy filmjclenethez állítja be gépét az ope
ratőr.

Nincs időm megmagyarázni, hogy Magyar
ország igenis szániontartja idegenbe került, 
„beérkezett'* és a magvai névnek dicsőséget 
hozó fiait. Mert Féjős Pál máris ott hagy, ti
tokzatos

vlllanygépek, transzformátorok, kígyózó 
kábelek éa óriási reflektorok labirintusá

ban.
És már hallom is harsány hangját a felvevő
gép mellől, amint angolul kiabálja:

— Jöjjön be az égő gyertyával.
A „szín" régi kastély, ódon butorzatu, lakat

lan szobáját ábrázolja. A lakallnnságot az 
oszlopos ágy fájára telepedett és

hihetetlen hűséggel visszaadott pókháló
szövedék

még valószínűbbé teszi. Most felnyílik a gó
tikus ívű ajtó. A küszöbön megjelenik egy 
férfi. Égő gyertya van a kezében. Kísérteties 
csöndben csikordul a zár, a gyertyát ráállitja 
a kandalló mellett lévő kis asztalkára ...

— Well — mondja Fejős Pál — kérem Is
mételni újra.

Mialatt a jelenetet újra rögzitik, Fejős Pál 
magyarázza:

— A „Fantomast" rendezem. Ez ugyan nem 
Ismeretlen a közönség elölt, mert hisz eddig 
már kétféle kiadásban került vászonra. Ez lesz 
a harmadik és nemcsak azért fog tetszeni, 
mert Marc Állata „Fantomas"-* olyan nép
szerű figura volt, de remélem, ebben a rende
zésben szenzációsan újnak fog hatni.

— Talán elárulna valamit a rendezés meg
lepetéseiből? És általában van-e technikailag 
uj ötlete?

— Sokat nem beszélhetek a filmről. Talán 
azt, hogy egy jelenetet a Monthérly-I aitto- 
dromban vettünk fel. Itt Lord Bentham, a 
„Nemzetek Kupájáért** versenyez.

200 kilométer sebességgel száguld as
autó.

természetesen elkerülhetetlen a katasztrófa, ki
siklás, lángbaborulás, halói! Egy kis izgalom
fűszer kell a közönségnckl — Különben, hogy 
vannak-e uj ötleteim?...

A „Magány” és a ,,Big House" (Embe.rek o 
rácsok mögött) világhírű rendezőjétől nem le
het kívánni, hogy nyugodt miliőben, a társal
gási szabályoknak megfelelő beszélgetést foly
tasson.

Négy-öt oldalról szólnak hozrá egyszerre.
A tolmács — egy fiatal szökő hölgy — ciga
rettával a szájában fordít ja le franciára Fejős 
utasításait, ar operatőr kéri véleményét, vala
honnan egy láthatatlan hang ordít: „tizenöt 
centivel feljebb azt a mikrofont és Fejős Pál. 
amerikai flegmával áll a felvevőgép mellé. 
Jobb kezében revolver. Most felemeli • fegy
vert ...

A színen a gyertyálvlvö férfi körülnéz. Ab

RADIUS

Gyönyörű, elsőrendű kivitelű la 
Perzsával diszkett

>Rabi ion
még eddig nem létezett

olcsó árakon
Különféle modellek min
den elfogadható áron.

kabAíapeclalístn
Szervita-tér 4. szám. 
tv Az udvarban

előtte, hogy az ilyesmit nem tűrheti az 
ország első dalszínházában.

Ezzel ugyanis még pincs vége az átférnek 
és kíváncsian várják Walter Rózsi további 
szereplését a „Mosoly órszágá“-ban, amely 
— a hírek szerint — más karmesterrel fog 
bekövetkezni.

ban • percben revolverdörrenés haitik. (Fejős 
Pál elsüti a fegyvert.) A férfi összerezzen. (De 
ml is.) Majd izgatott léptekkel az ajtóhoz ro
han: de n zár nem enged. Kétségbeesés.

Fejős Pál mosolyogva folytatja velem a be
szélgetést.

— Hát igaz, az ötleteim? Ha nem lennének, 
nem szerződtetnének.

Kicsit amerikai magabiztossággal mondja 
ezt.

— Ml adja az uj ötleteket? Nem tudom. Egy
szer a tömeg, n mozgás, egy futólag látott arc, 
egy elsuhanó felhő . . .

Már megint félbeszakítják. Fejős Pál. aki a 
titokzatos revolverlövéseket adja le, az isinét- 
lendő jelenethez megint felkészül. Készeidéi
ben áll, jobb kezében a felhúzott fegyver.

Érdekes Jelenség így ő maga Is.
Hátrafésült dús haja alól sokbarázdásan ug
rik elő a homloka és alatta a szeme kéken, 
figyelőén, szinte távolbanézőn dominálja az 
egész arcot. Jószabásu, kicsit bő, láthatóan 
amerikai konyhából került ki nz egyszínű, vi
lágos bnrna öltönye, amit bordó-fehérmintás 
nyakkendő élénkít.

Mikor a „jelenetnek" vége és a körülöttünk 
ide-oda száguldó mechanikusok, operatőrök, 
színészek és statiszták között újra felvehetjük 
a beszélgetést, megkérdem Fejős Pált, mi n 
véleménye nz orosz filmről? Most Párisban 
ugyanis több alknlommnl mutattak be órifyi.lf 
siker mellett orosz filmeket.

— Bevallom, egyet sem láttam — feleli Fe- 
jős — nem mintha nem érdekelne, de nincs 
egy pillanatnyi szabad időm. Átmenetileg va
gyok Itt,

szerződésem visszaszólít Amerikába.
Párlsból fiát vajmi keveset kaptam.

Fejős megemlíti, hogy a 9 év alatt, amióta 
Amerikában él, annyira magáévá tette nz an
gol nyelvel, hogy gondolatait itt Párisban csak 
tolmács utján tudja közvetíteni.

— És Magyarország irodalmi produkciói 
érdeklik?

Egy sietős: „Igen, hogyne..." de Fejős Pált 
most már végérvényesen clbástyázza egy ha
talmas filmfelvevőgép és a további gondolatai
val, a „magyar" vonatkozásokat illetőleg, adós 
maradt.

Mándy Ilona. 

Premier után
A KÉNYES VÁLÓPÖR. Kitűnő francia 

műhelyből került ki a Vígszínház újdon
sága, a modern szindarabtcchnika minden 
vívmányaival felszerelve. Érteni alatta azt a 
kitűnő mixermüvészetet, amelyben a fran
ciák — ugy italban, mint színdarabban — 
az elsők. Minden benne van: a grandc co- 
cotte, oki végigszereti ezúttal igazságszol* 
gáltalási ágon Párizs összes férfiúit, a bű* 
nözőtől, az ügyvédtől kezdve, a törvény
széki elnökön át az igazságügyminiszterig, 
a női kenyérkereső, a pajkos após és a- 
hülye barát (szerencse, hogy Törzs embert 
csinált belőle), no meg a szemtelen inas- 
szobalány-pár. A francia szerző, mindegy, 
akárki, jól összerázta ezt nz Halt. Stella 
Adorján, a magyar átdolgozó, ízlésesen 
szervírozta, a közönség pedig — mit tehe
tett egyebet: — szürcsölgette. Titkos Ilona 
remek színésznő, nadrágszoknyája első
rangú. Makay Margit púrizsias izt hozott, 
Sulyok Mária pedig remekül beszél. Rajnai 
Gábor talán valamelyes érzést is vitt szere
pébe. Elismerő szavunk Csortosnak, ennek 
a remek komédiásnak, Maklárynak és Peti
nek, • két korrekt karikaturistának szól.

(8. Z.)

keverve valódi Franck kivé-
Uesitövel igen jóizil és amel
lett 01{4Ólj
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A legolcsóbb szilveszteri mulatság a 

BETHLEV - TÉRI SZÍNPAD 3S5T 
zilvesztere!

Este fél 9 órakor: a DRÓTOSTÓT és az uj kabarémüsor. Éjjel fél 12 órakor; 
Ut^unéptével RÓZSAHEGYI KÁLMÁN “ « X'ész0

k

SZÍNHÁZI napló
Színházak hétfői műsora

NEMZETI SZÍNHÁZI P»er Gjrnt (%•.) 
KAMARASZÍNHÁZ: Nem élhetek munlkmó nélkQI (%8) 
VÍGSZÍNHÁZ: Kényei rílópör (8.)
BELVÁROSI SZINHAZi iororkól raenjii-ionj. 
TÓVÁROSI OPERETTSZÍNHÁZI Maya (8.) 
KIRÁLY SZÍNHÁZ: fehér ló (8.)
MAGYAR SZÍNHÁZ: Ceókpraleaaaur (8.)
UJ SZINHAZi Buldogok Béla (8.) 
ANDRÁSSYUTI SZÍNHÁZ: Aa Igul aiuooy (0.) 
TERÍZKORUTI SZÍNPAD: Llpluakája (I.) 
BETHLEN TÉRI SZÍNPADI Dróloatót (I.) 
IIOVAL ORFEUM: decemberi nagy mOtor CAS, Vil.)

Szomorú, de igy van: elmaradtak az idén 
a brllliánsokkal ékesített arany pezsgő

keverő k és arany pezsgősvödrők, bundák, 
meg a teljes mozigépek is. A: intiinpisták 
már hazudni sem merik ezeket az ajándéko
kat, amelyek tavalyig minden valamirevaló 
primadonna karácsonyfája alatt heverész- 
tek. A Hétfői Napló krónikása, aki a törté
neti hűség kedvéért az ünnepek alatt vé- 
gigkérdezrtt néhány primadonnát, bizony 
legtöbbször kitérő választ kapott. Elmúlt 
hát a primadonnák és görlök konjunktúrája 
és egy-egy jobb autótura, egy kis üveg C ha
ltéi, vagy néhány hamis collier, esetleg es
télyi ruha pótolta a tavalyt kincseket. Nem 
kell tehát a mai Csik képviselő urnák inter
pellálni a képviselőházban az arany pezsgő
keverő tárgyában, már csak azért sem, mert 
c főúri ajándékozó lakásán ismételten ko
pogtatott a végrehajtó.
IW’ghatóan szép Karácsony-délutánja volt a 
• Szent István-kórház betegeinek. Bencze 
tanár három kitűnő színészt kért fel arra, 
hogy humorukkal és tehetségükkel járuljanak 
hozzá a kórház könnyebb betegeinek jó kará
csonyához. Pártos Gusztáv, Keleti László és 
Juslli Gyula egész délután kacagtató jelenetek
kel és magánszámokkal szórakoztatták a bete
geket, akik nem győztek eléggé hálálkodni 
ezért az őrömért.
Trisebb affér: Fodor László és Gaál Fran- 

A- ctska között. Fodor megküldte Buda
pestre a Roulette cimü darabját, amely 
Pécsben került először színre. A Vígszínház 
elfogadta előadásra és Koboz igazgató Gaál 
Franciskát kérte fel a főszerep eljátszására. 
Gaál Franciska, akinek Ítéletére mérget le
het venni, átolvasta a darabot és nem akarta 
eljátszani. Fodor László erre leutazott Bu
dapestre, hogy Gaál Francival a módosító
tokat megbeszélje. .4 vonaton azonban lebe
szélték erről az előre megbeszélt látogatás
ról és Gaál Franciska hiába várta Fodor 
Lászlót. A pointl A darab más színházban, 
más főszereplővel fog Budapesten bemuta
tásra kerülni.
TZ arácsonyi vendégeink között érkezett haza 
** Berlinből, de végleg Budapesten marad 
Csathó Gitta, a Belvárosi Színház volt művész
nője is, nki hosszabb ideje külföldön tartózko
dott. Hazajött és már szerepet is kapott, az Uj 
Színház legközelebbi darabjának női főszere
pében fog bemutatkozni. Csathó Gitta annak
idején Zilahy Lajos „Jégcsap' cimü darabjá
nak egyik főszerepét játszotta, amely darabot 
most ujitják fel a Nemzeti Színház szilveszteri 
előadásában.

A karácsonyi előadások közűi különösen ki- 
emelkedett a Zenekakadémla vidám kará

csonyi délutánja, amelyet Pest komikusai ren
deztek. Nagy sikere kapcsán kell megemlékezni 
Szász lláról, aki szinészutánzásaival és néhány 
vj számával szerepelt.
7 sarsa tele tervekkel és munkavággyal jött 

haza. Két filmet akar készíteni, az egyiket 
— mint a Hétfőt Napló múlt héten már jelen
telte — az Okos mamából, a másikat pedig 
Bús Fekete László egyik kész darabjából, 
amely azonban még nem került színre. Az uj 
Bús Fekete-darab cime: „A királyné táltosa", 
amely előbb hangosfilm lesz és csak azután 
lesz színdarab. Zsuzsa első budapesti fellépte a 
Városi Színházban lesz. Szilveszter estéjén a Ci
gányszerelem egyik főszerepét játssza el.

A Vígszínház legújabb tagja, Somogyi Nusi, 
a kitűnő szubrett-primadonna, akit Török 

Rezső—Ernőd—Komjáti-darab egyik főszere
pére szerződtetett a színház. Somogyi Nusival 
a „rumba" is bevonul a Vígszínház színpadára. 
Somogyi Nusi Kubos Gyulával fog rumbdzni.

a Városi Színház társulata Szilveszter estén 
és újévkor négy ünnepi előadást ren

dez. Szilveszter estén hosszú szünet után fellép 
Fedák Sári a Cigányszerelem operettben és 
a harmadik felvonás mulató-jelenetében Is éne
kel. Ezen ar ünnepi előadáson közreműköd
nek még: Kőszegi Teréz, Szedő Miklós és Szabó 
László. .4 Ciydnyszerelem előadását megelő
zően esti 7 órakor a llárom a kislány című 
operett kerül színre. Január hó 1-én este ul 
betanulással és szereposztásban Lehár Ferenc 
rég nem adott világhírű operettjét, a Drótos- 
tőtől adják elő.

fl’igy a színházak nem szerződtetnek teljes 
társulatot, hanem csak egy-egy darabra 

alkalmilag toboroznak szereplőket, ennek 
káros hatása most a Mayával kapcsolatban 
fog megmutatkozni. A Mayának ugyanis 
nagyobb sikere van, mint ahogy azt a szín
ház igazgatósága a színészekkel való szerző
dés megkötésekor előrelátta. A színészek 
viszont, akik egy-egy darabra vannak szer
ződtetve, kénytelenek voltak megélhetésük
kel kapcsolatban a Maya utáni időkre is 
gondoskodni, ezért január közepe utánra 
egymásután más színházakkal kötöttek szer
ződéseket. Igy Sziklay József, a Maya sike
rének egyik főtényezője is kénytelen lesz 
nemsokára kiválni a Mayából, mert a Király 
Színház Havat cimü operettjében vállalt 
főszerepet. A Hawai premierje után Sziklai 
szerepét Gycrgyai veszi át. Somogyi Nusi a 
Vígszínházban fog játszani a Török—Ernőd 
—Komjáti darabban, igy ő is kénytelen meg
válni a Mayától, D'Arrigo Kornél pedig egy 
szkeccset vállalt, amelyet január közepén 
kell megkezdenie.

Bolváry Géza, a kiváló magyar filmrendező, 
világhírű filmsikerek alkotója, felesége 

Maltyasovszky Ilona, a kiváló fllmprlmadonna 
társaságában a karácsonyi ünnepeket Budapes
ten töltötte. Tiszteletére a Magyar Filmklub 
ma, hétfőn, este tíz órakor társasvacsorát ren
dez, amelyen a magyar film- és mozlszakma 
tagjai igen nagy számban vesznek részt.
T aurtstn Lajos ur, a magyar királyt Opera- 

■*** ház tagja, ügyvédi felszólítást küldött a 
rovatnak a november 30-iki számban megje
lent azon közleménye miatt, hogy „Laurisin 
Lajos, az Operaház tagja valaha nőtlenségl fo
gadalmat tett: azelőtt katolikus pap volt", nem 
felel meg a valóságnak, mert Laurisin csak 
papnővendék és nem felszentelt pap volt. 
Ezennel helyreigazítjuk „nagy" hibánkat.
IZ -ildor Boriska, az ismert kitűnő táncosnő 

**■ aki hosszabb ideje most már külföldön 
vendégszerepel, legutóbb pedig Brüsszelben lé
pett fel nagy sikerrel, január elsejétől ismét 
Pesten lesz és a fíoyal-Orfeumban fogja tán
caival szórakoztatni a közönséget.
1\Joah Beery ismét az idegenlégióban van. 

Noah Beery, a kiváló amerikai filmszí
nész, a Halállégió című film őrmesterének fő
szerepében szerzett magának világhírt. Az em
lékezetes film óta Noah Beery a legdrágább 
amerikai filmszínészek egyike lett. Világsikere 
most meg fog ismétlődni. A négy renegát cimü 
hangosfilmmel, amely szintén az idegenlégió 
titokzatos és Izgalmas életéből vette témáját. A 
másik két szerepet Warner Baxter és Mirna 
Loy játsszák.
Tegyen valami karácsonyi pletyka is. Az 

ismert primadonna karácsonyesti ügyet
lensége miatt (vagy talán más miatt is) el
bocsátottá szobalányát, akinek — a régi 
recept szerint — első dolga az volt, hogy 
sorra járja őnagysága „barátnőit", hogy 
szigorúan bizalmas dolgokat pletykáljon el 
a primadonnáról. A művésznő hamarosan 
értesült a dologról és erre (nem jelentette 
feli) — dupla fizetéssel visszavette az élel
mes szobacicát, aki igy Pesten is megismé
telte Clara Bou> és titkárnőjének botrány
perét — de tárgyalás nélkül._______________

A kis lord
nagysikerű ifjúsági- és gyermekelőadását Is
métli meg a Fővárosi Operett Színház Sebes
tyén Géza felléptével Újév délutánján, 4 órai 

kezdettel. Rendkívül mérsékelt helyftrák.

Filmpremierek
BUSTER MINT CASANOVA 

karácsonyi hőt kedven meglepetése volt as 
' * ellenállhatatlan komikust

A ______
uj Buster-fllm. Az ____ __ ______ ________
egy véletlen folytán veszedelmes nöhőditónnk 
hiszik és ez annyi bonyodalomra éa humoros 
helyzetre ad alkalmat, hogy a közönség ki 
nem fogy a kacagásból. A legkedvesebb, legöt
letesebb és leghumorosabb Buster-íllm ez, amit 
n legutóbbi időben láttunk. Értékét emeli, 
hogy németül beszél. A Fórum- és a Radius- 
filmszínházak zsúfolt ház elölt játsszák be
mutatójától kezdve.

A BÁL
A Kamara-filmszínház, amely egymás

után mutatta be a német filmgyártás leg- 
remekebb 
finom és 
amelyet a 
hat cl 
Thicle, ez 
zinkut és a Mesék az Írógépről cimü filmek 
rendezésével tette Ismertté és európaszerte 
becsültté a nevét, A bál cimü filmmel koro
nát tett eddigi működésére. Hangulatosabb, 
kedvesebb, derűsebb filmet ritkán láttunk. 
A film slágere természetesen Dolly Haas, 
ez a bűbájos, pompás kis szubrett, aki a 
Kadettkisasszonnyal egyszeriben a legelső 
sztárok egyikévé nőtte ki magát.

alkotásait, ezúttal egy olyan 
elragadó filmmel kedveskedik, 
pesti közönség nyugodtan fogad- 
ünnepi ajándékul. Wilhelm 

a zseniális rendező, aki a Ben-

Pátria Mától

Fészek

HÉTFŐI SPORTHOPLÖ
Két „zoológiái együttes" döntetlen játéka

Csikók-Fecskék 3:3 (0:2)
Amióta oktalan divat lett a futballisták 

egy-egy csoportjának az állatvilágból nevet 
adui és a magyar futball fiataljai a „csikók** 
néven rugdalják a labdát, azóta sok meg
próbáltatáson, de örömön is átestünk. Az 
„istálló** alaposan nekilátott a feladatúnak 
s merthogy jobbára ifjak a csikók, nem is
merték az nrany középutat: vagy nagyon 
győztek, vagy nagyon kikaptak.

Különösen hatalmas feladat előtt állott a 
csikók csapata, amikor Hollandia válogatott 
futballistáival szemben (akik időközben szin-

Magyar — Markos, Kovács, Teleki, Brun- 
ccker, Belkó 

együttessel léptek a pályára. Nagy éljenzés, de 
még sáro&abb és mélyebb talaj fogadta őket.

Boekmann biró sípjelére elindult a játék. A 
„talajvízzel" ismerős hollandusok pompás len
dülettel törtettek előre és fölénybe kerültek. A 
22. percben Mól egyéni akcióból bevágja az 
első gólt. 1 tO. A Fecskék fölénye egyre tart, de 
tart n Csikók védelmének n szusszá is. így 
azután csak a 45. percben tud Kolhaas ismét 
eredményes lenni. 2:0.

A Csikók játéka szép, de eredménytelen volt

HÁROM CSIKÓ — HÁROM GÓL

Brunecker Teleki Belkó

lén zoológia! gyűjtőnévre tettek szert éi a 
fecskék névre hallgatnak) kellett tanúságot 
tenni a magykr virtusról. Hollandia felké
szülten várta a csikókat és már-már fölé
nyesen győzött, amikor a dac az utolsó per
cekben elsöpörte az ellenfél előnyét. Az ér
dekes mérkőzésről zzóló tudósítást alább 
adjuk?

Amsterdam, december 27.
(A Hétfői Napló tudósítójának távirati je

lentése.) A nehéz, esős idő vasárnapra engedett 
s igy 30 ezer főnyi néző hatalmas koszorúja 
figyelte a két ország futballjának összecsapását.

A Csikók eredeti összeállításukban:
Bír! — Weroer, Bíró — Vámos, Moóré,

az első félidőben. A „csatornák országúban** 
csak a futballpályók nincsenek jól csatornázva 
s igy ragadt a labda.

Szünet után nagy röaael lendülnek előre a
Csikók és a 4. percben Brunecker csikó 

szép lövése hálót ér. 2:L ■
A 14. percben nagy rumli kerekedik a magyar 
kapu előtt, amelyben Bírt megsérül i igy Lan- 
gendaal kényelmesen lövi as újabb gólt 3:1.

Erélyes magyar támadások következnek, de 
az eredmény egyre késik. Végre a 40. percben 

Teleki-csikó (hm!) körültekint a sík me
zőn és hirtelen góH lő, 8:2.

A sikeres támadás után nagy ostromba fognak 
csikóink. A 45. perc előtt néhány másodperccel 
Belkó dühödt lövése végül is utat talál a háló
ba. 3:3. Sikerült az egyenlítés.

A madridi bikaviadalon Mandl,gladiátor* 
jobbhalf volt

Madrid válogatott—Hungária 3:0 (2:0)

Mandl

Madrid, december M. 
(A Hétfőt Napló tu

dósítójának távirati je
lentése.) 15.000 főnyi kö
zönség előtt a következő 
szenzációs összeállítás
ban állt a Hungária po
rondra:

UJváry — Nagy, Ko
csis — Mandl, Kié
ber, Sebes — Koszta, 
Ilaar, Skvarek, Cseh, 

Hirzer.
Kalmár még sínyli a 

zágrábi meccsen szenvedett sérülését, de köz
ben megbetegedett VJ éber is s ezért • kénysze- 
rült a vezetőség a csapni szokatlan felforca- 
tására.

A spanyolok rendkívül durva Játékkal lep
ték meg a Hungáriát, 

amely nam volt hajlandó ezt a stílust átvenni. 
A spanyolok a ö-lk percben, majd Ujváry hi
bájából a 20-ikban lőtték a félidő góljait. Szü
net után ismét a 20. perc hozott szerencsét a 
— torreador-csapatnak.

Mandl aehogysetn találta helyét, úgyhogy 
félidőben kiállt, helyette az amatőr Kovács 

állt be, 
aki remekül játszott. A csatársor gólképtelen
ségén, no meg a biró arcátlan csalásain ez az 
örvendetes tény sem tudott segíteni, úgyhogy 
kénytelen volt a kék fehér csapat a vereséget 
elszenvedni. A spanyol csapat különben nagyon 
tud, úgyhogy az adóit körülmények közt ez a 
vereség még csak súlyosnak sem mondható.

R. O.

Újpest 0; 4-ről egyenlített 
az olasz bajnok ellen

Atnbrosiana
Milánó, december 20.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje
lentése.) Nehéz feladat előtt állt az Újpest 
kitűnő legénysége, amikor a tavalyi olasz 
bajnokcsapattal kellett megküzdenie an
nak saját otthonában. Emlékezetesek még 
a Középeurópai Kupa küzdelmei során vi
vőit Újpest—Ambrosiana-meccsek, amikor 
csak a negyedik találkozó hozott döntést a 
végnélkülinek látszó harcban.

Ezúttal egymástól két teljesen különálló 
részből állott n meccs. Mintha nem is egy 
napon játszották volna.

Az első félidőben az olaszok nagy fö
lényben voltak a szdrnyaszegett lilák

kal szemben,
akiknél Szalay betegen játszott s Dudást ez 
annyira indiszponálttá tette, hogy élete leg
gyengébb játékát mutatta. Acht Is fájlalta 
vállát, úgyhogy Visentin, Scarone és ismét 
Visentin lövései kerülnek a magyar bajnok
csapat hálójába. Sőt szünet után Demarla 
behelyezi a negyedik gólt is. Már-már Új
pest katasztrófális vereségére fente fogát az

Újpest 4:4 (3:0)
örömében ujjongó közönség, amikor Új
pest minden erejét összeszedve, hatalmas 
cllenofTenzlvába kezdett. A félidőben Vig
yél cserélt, Szalay helyén nem tátongott 
mar ür, Dudás is régi fényében tündöklőit 
s Acht sem hibázott többé, .iucr pedig cen
terbe ment és mesteri irányítása mellett a

25. percben ö maga, öt perc múlva ugyan
csak Auer, majd Spitz és végű ,smét Auer. 
lő gólt, úgyhogy remek huazáraltakknl sike
rült 0:4-ről kicgyenlilcni. A 12.000 néző me
leg ünneplésben részesítette a csodás telje
sítményt nyújtó magyar fiukat. G. E.

F O X BANGÓM ATTRAKCIÓ

NOAH BERRY
MIRNA LOY
WARNER BAXTER
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Gázzal 
pénz! 

és idűt 
takarít

Csodás játék — rekord közönség: a Fradi elemében volt
Ferencváros—FC Saarbriicken 6:1 (3:0)

Saarbrdcken dec. 20.
(Á Hétföl Napló tudó

sítójának távirati jelen
tése.) A zöld-fehérek 
nagyszerű kondícióban 
álltak ki a saarbrückeni 
kerület bajnokcsapata el
len s végig nagy fölény
ben, tökéletes technikai 
iskolázottsággal biztosan 
és megérdemelten győz
tek Rekordot jelentő 
10.000 néző előtt a kö-

Túrái
iiveu r-irru a Kö

vetkező összeállításban játszott a Ferencváros:
h paPP-Lyu«, Sárosi, 

Lázár—Táncos, Takács II., Tural, Toldi. 
Kohut.

ToMc. IT. mlír ai 5. percben megindítja a 
gólok sorát, majd a 23. percben hamisítatlan

Mannhelm válogatott

meg!
Bérelje melegvízszolgáltató 

készülékeinket.

Mannhelm. dec. 26.
(A Hétfői Napló tudó

diójának távirati jelen
léte.) Karácsony máso
dik iiapjún Mannheim- 
>an játszott a Ferenc
város és

nagy balszerencsével 
kílzdve elvesztette 
második németországi 

turameccsét.
Az előzőnapi csapatban 
változás állott be, ameny- 
nviben Lázár és Tural 

helyén Berkessy játszott, az

HagyvizmeiegitonK
(fali fürdőkályhánk) per- 
cenkint 10 liter forró vizet 
ad. Bérleti díj havi 1 pengő

tKbbl --........... ................. .................
utóbbit pedig Sie.llacflk helyettesítette.

Nagy fölényben kezdett a Ferencváros s 
Toldi a 15-lk percben meg is szerezte a 

vezető gólt (1:0),

Kis vízmelegítőnk 
percenkint 3—4 liter forró 
vizet szolgáltat. Bérleti dija 
havi 60 flIl.Háztart ásókban, 
üzletekben nélkülözhetet
len, minden vízvezetéki 
csapra felszerelhető.

Forroviztaroioim
100 liter 80 85 fokos forró
vizet tárol. Bérleti dij havi 
4 pengő 50 fillér.

Fali gaz-
tutoHaivnanKkai 
olcsón fütheti helyiségeit 
Bérleti dij havi 40 fillér.

V

o

Kohut-botnba következik (2:0), a 30. percben 
újra Takács eredményes (3:0).

Szünet után a 2. percben a vendéglátók kor
úért érnek el s az ebből keletkezett kapuelőtti 
kavarodást kihasználva, szerezték meg egyetlen 
góljukat.

Gyönyörű Iskola
játékba fogott ezután 

a Ferencváros
25 percben Toldias _. r_____  ____

fejes-gólja, majd Túrái 
és közvetlen a befejezés 
előtt újra Túrái góllal 
pecsételik meg a szép 
győzelmet. A Aőzőjisép 

fineplésben részesí
tette a magyar együttest. 
A kornerarány 10:2 volt. 
A mérkőzést Urnau helyi 
bíró vezette. Takács II.

(P-)
Ferencváros 3:2 (2:1)
de 20 perc múlva a mannheimiek két 
belül két gólt szereztek. Az utóbbit

Amsei elnézte (2:1).
Szünet után a 10-ik percben a németek 
csak rz indiszponált Amsei 
gólhoz jutottak, amit Toldi 
Jal követtek s ezzel zá
rult az eredmény, mi
után

Szedlacsik két gólját 
nem érvényesítette

Frltz mannhelmi 
biró.

németek harmadikA ... ________
gólja is kirívó offszájd 
volt. A
2:7 volt a 
Javára. — 
12.000 néző

kornerarány 
Ferencváros 
A meccsen 

▼olt jelen.

percen

a németek agyan- 
JóvoItAból ujabb 

és Szedlacsik 661-

Szedlaextk

A Rapid háromnapos tornája nem termett babért 
a Nemzeti számára

Hakoah-Nemzeti 4:2 (3:1)
Slovan -Nemzeti 5:1 (4:1) 
Rapid—Nemzeti 4:0 (3:0)

Bíu, ecember 27. ,
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

tése.) A Rapid karácsonyi futbalitornájáru 
meghívást kapott az őszi szezónban gyengén 
szereplő Nemzeti Is, amely Bécsben sem tudott 
őszi formáján felülemelkedni és három vere
séggel tarsolyában, mint a Rapid tornájának 
utolsó helyezettje voll kénytelen elhagyni az 
excsásxárvárost. A Hútteldorfban megtartott 
első meccsen 3000 néző előtt játszott a Nemzeti 
a Hakoah csapatával a következő öszeállilás- 
ban: Gallina — Flóra, Török — Vadas, Ger
gely, Belesik — Kovács, Kautzky, Opata, Bt- 
hámy, Czétényi.

A Hakoahban is jólismert nevek szerepeltek.
A sokszoros magyar válogatott EIseulmíTcr, 

nemkülönben Budai, remekelt.
A Hakoah góljait XVdskopf, Budai, Eisenhoffer 
és Mausner lőtte, a Nemzetiét Czétényi és a 
II. félidőben a Kautzky helyére beálló Szenes.

A második napon
a Nemzett a Slovdnt kapta ellenfelül, amely 
már lényegesen erősebb ellenfélnek bizonyult. 
A meccsen 4000 néző fagyoskodott. A Nemzett 
az előző napi csapatát lényegesen felforgatta 
s helyet szorított Szendrőnek és Vanlcseknek 
is, de viszont

nem játszott Tőrök, Kautzky éa Czétényi. 
A Nemzeti érte el az első gólt Szenes lövé
séből a 3-ik percben, amit kevéssel később 
Kadletz egyenlített. A további gólok szerzője 
Llstopad, Janauschek, Viplacit és Flala.

A Nemzeti ezúttal Is rendkívül gyengén 
szerepelt, eaak Gallina kitűnő védései 
mentették meg a még súlyosabb vereségtől.

,;yéh .íú-f 
A harmadik napon, 

vasárnap játszotta harmadik mérkőzését 
Nemzett a sokszoros bajnok, R * ' "

Harmadik nap: A Slovan a jó kezdet után 
a harmadik napon letört és a Hakoah pompás 
lendületét nem tudta átvenni. Győzött a Hakoah 
4:1 arányban.
A

Felvilágosításért és tanácsért 
forduljon

Budapest
Székesfőváros
Gázmüveinek

városi irodáihoz

Nemzeti a sokszoros bajnok, Rapid ellen, amely 
aránylag könnyedén győzött 4:0 (3:0)

< arányban a fekete-fehérek ellen,
amelyek csapatában Huza a középfedezet he
lyén nagy indiszpozicióval játszott. A Nemzeti 
közvetlen védelme:

Gallina, Flóra és Török pompás formá
ról tett tanúságot s az 6 érdemük, hogy 

a vereség nein két számjegyű lett.
A Rapid vezető gólját Wcsselick lőtte a 26-lk 
percben, majd a következő percben Klrbes 
szerezte a második gólt i ujabb 3 perc múlva 
ugyancsak Wessclick beállította a félidő ered
ményét. A második félidő egyetlen góljának 
ismét Weselick volt a szerzője 11-esböl, melyet 
a biró Flóra hendsze mlült ítélt meg.

A TORNA EGYÉB EREDMÉNYEI:
Első nap: A Hakoah—Nemzeti mérkőzés után

a Rapid, a torna favoritja futott a porondra, 
hogy a Slovannal játsssék. Nagy meglepetésre

VU., Rákóczi út 18.
Telefon 46-1-66

II., Margit körút 77.
Telelőn 531 - 06

Újpest, Árpád út 21.
Telolon 0-16-61

a végeredmény 2:2 lett a a Slovan félidőben 
még 2:0era vezetett.

Második nap. A paprikás hangulatban Játszó 
Rapid alaposan elintézte a Jlakoah-t. A ka- 
•asztrófn már a félidőben fenyegetett, amikor 
a Rapid 6:1 arányban vezetett. Szünet utón a 
bécsi zöldfehérek még jobban rákapcsoltak s 
igy lett az eredmény 12:1.

Mielíítt zá’O(|céduiaját. arany Ait,

RAPID KARÁCSONYI futballtorná já- 
janak végső állása:

t. Rapid, 18:3 gólarány, 5 pont
2. Hakoah, 9:16 gólarány, 4 pont.
3. Slovan, 8:7 gőlnrány% 3 pont.
4. Nemzeti, 3:13 gólarány, 0 pont!

A magyar futballbirák nem 
szerepelnek a nemzetközi 

játékvezetők listáján
A nemzetköz! futballszövetség most hozta 

nyilvánosságra az egyes nemzeti szövetségek 
bejelentése alapján ama bírák névsorát, akiket 
nemzetközi válogatott mérkőzfSsek vezetésére 
alkalmasnak nyilvánítottak. Ez a lista ’ tulaj
donképpen nem egyéb, mint

• futbitllblrák luternacionális értékmérője. 
Éppen ezért a magyar játékbirák izgatottan 
várták a lista nyilvánosságra hozatalát. A vá
rakozás azonban hiábavaló volt, mert a név
sorból — bizonyára adminisztratív természetű 
mulasztás folytán —

a magyar bírák az olaszokkal és a jugo- 
szlüvokkal egyetemben kimaradtak.

A lista a következő neveket tartalmazza:
Ausztria: Retschurg, Frankenstein, Mles, Pru- 

schina, Beck.
Belgium: Langenus, van Praag, Baert, De- 

got te.
Csehország: Cejnar, Stepanovski, Chrlst, Ze

nlsek, Biclk, Brüll.
Finnország: Mlckstrőm, Alto, Kuhlberg, Pt- 

konen, Tuhkunen.
Franciaország: Conrle, Raguin, Leclerg.
Németország: Bauwens dr., Birlem, Fuchs, 

Weinharter.
Görögország: Nlkolaidisz, Leonatridisz, Ham- 

pouropoulosz.

Lettország: Redtchs, Krumlns, Lazdins. 
Litvánia: Balclnnas, Knobel.
Norvégia: Andersen, Chrlstiansen, Jvharueiu 
Hollandia: Mutters, Elmert, Boeckmann.
Lengyelország: Grabovsky, Rutkovsky, A'au- 

reckl.
Portugália: Rosmonino. Figuerido.
Románia: Radulescu, Morar dr., Istrali. 
Svájc: Ruoff, Mércét.

A Kispest tovább veri 
a franciákat

KISPEST—UC RENNES 3:2 (2:0) 
Itennes, dec. 26.

(A Hétfői Napló tudó- 
silójánál: távirati jelen
tése ) Kispest együttese 
kiválóan szerepel Fran
ciaországban s győzelmi 
sorozatát ezúttal is foly
tatta. A rennesi egyetemi 
klub volt ezúttal n kis
pestiek ellenfele, mely 
ellen a következő össze
állításban vették fel a 
küzdelmet: Dénes—Rőt-
gonyi, Hungler IL—Rás-
kai, Purczeld, Keresztes—Paczolay, Dormos, 
Kormos, Csendes, Steiner.

A 27. percben Steiner lőtte n piros-feketék 
első gólját, majd befejezés előtt Dormos a má- 
sodiknt. Szünet után Steiner góljával már 
3:0-ra vezetett Kispest, amikor egy offszájd és 
egy kézzel beütött góllal szépítettek a franciák 
a súlyosabb vereségen.
Hádát Frankiúriban feleltették

Frankfurt, december 27.
fA Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) A Ferencváros tartalék kapusa csapatá
val utazott Németországba s az credeli utasítás 
szerint Frankfurtban kellett volna csatlakoz
nia a „Csikók" csapatához, azonban a csapat 
nem azzal a gyorsvonattal utazott el, amelyik
hez Hádának ki kellett mennie, hanem már 
néhány órával előbb keresztülrobogott Frank
furton, úgyhogy

Háda egyedül maradt a frankfurti állo
máson.

A Ferencváros vezetősége és a túrázó „Csikók" 
vezetősége közt azonnal megindult a telefon- 
öszeköttetés, azonban Hádát már nem lehetett 
a mérkőzésre Hágába utaztatni, minthogy nem 
volt holland vízuma és az ünnepek alatt art 
már nem lehetett beszerezni.

Számok, apróságok a budapesti 
cserk ész-jamboreeröl

1933-ban magyar földön, Gödöllőn tartják 
meg a cserkészek világtáborozúsát, az úgyne
vezett jamboree! (ejtsd: dzsembori).

A magyar cserkészvilág Nagy Sándor-utcai 
főhadiszállásán hatalmas körvonalakban bonta
koznak már ki a tervek, amelyeknek alapján a 
Jamboree óriási hadseregét fogják irányítani.

Mi a jamboree!... Milyen nyelven ejtik ki 
ezt a régebben ismeretlen szót. Hát bizony ezt 
aligha találjuk meg egyetlen szótárban, mert 
a jamboree szót maga a cserkészvilág koroná
zatlan fejedelme, Baden-Powell ezredes, a világ 
főcserkésze találta ki, umint azt ő muga is nem 
egyszer kifejezésre Juttatta.

A magyar cserkésznapok szervezési munká.4 
latai során már eddig is érdekes számok aln4 
knltak ki. Az egyes nemzeteket előzetes jelent
kezésre hívták föl. A határidő február elsején 
jár le és igy eddig csupán néhány külföldi cser* 
készszövetségnek állott módjában jelentkeznie. 
Jelentkezett eddig: Ausztriából 700, Angliából 
és gyarmatairól 2500, Jugoszláviából 300. Japán
ból 20, Svédországból 500, Finnországból 200, 
Sziámbái 6, Luxemburgból 50 és Hollandiából 
100 cserkész. Külön jelentkezett nz osztrák 
katolikus cserkészszövetség részéről 300 eser- 
kószflu.

Miután n gödöllői vilúgcserkésztábor körül
belül 30.000 főből fog állanl, a rendező magyar 
cserkészszövetség nngy súlyt helyez arra, hogy 
lehetőleg minden egyes vendég a saját anya* 
nyelvén tudjon tájékozódni. Országszerte meg
indult már * mozgalom a cserkészek nyelv- 
ismereteinek gyarapításéra. Az egyes cserkész
csapatoknak be kellett Jelenteniük a szövetség
nek, hogy ■ cserkészfluk milyen nyelveken be
szélnek. Kiderült, hogy németi!/ kitünően beszél 
023 cserkész, angolul 63, frandául 79. A többi 
nyelveken összesen 9t cserkész beszél és pedig: 
8 holland, 5 orosz, 6 lengyel, 10 flamand, 19 
liorvát, 42 szerb, 27 román, 10 cseh, 98 tót, l 
finn, 4 tőrök, 1 svéd, 1 dán, 1 norvég, 1 arab 
és 1 bolgár nyelven beszélő van.

ÜNNEPI HANGULATOT
KRISTÁLYTISZTA MUZSIKÁT 
VISZ OTTHONÁBA A

TUNGSRAM
BÁRIUMCSŐ
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Tóth Ilonka a MUE versenyén igazolta, hogy ma 
ö a legjobb hölgyuszónk

A MUE hagyományos karácsonyi uszóver- 
Senye a nagyegyekületek által nem részesült 
a kellő támogatásban, ennek ellenére mindkét 
napon nivós, érdekes eseményeknek lehetett 
tanúja a közönség. Különösen hölgyuszólnk 
tettek ki magukért, akik egymással rivalizálva, 
bebizonyították, hogy kitűnő formájuk most 
már állandósult.

Tóth Ilonka szombaton a 200 méteres hölgy- 
egorsuszásban egyéni rekorddal győzte le Sípos 
Mancit.

A karácsonyi vizlpólókupát egyébként ■ 
Beáikért csapata nyerte meg a BEAC és az 

NSC ellen.
’A verseny mindkét nap simán pergett le s e|> 
ben telfes dicséret illeti a MUE agilis vezető
ségét, akik közül különösen Schubert Alfréd. 
Schubert József, Ónodi József, Stampfcr Sán
dor és László Endre nevét lehet mcgemliloni. 
A kétnapos viadal részletes eredményeit az 
alábbiakban adjuk:

SZOMBAT:
200 méteres hölgy mellúszás: 1. Szép Klára 

JII. kér. TVE 3 p. 35 mp. 2. Bosnyákovits Etel 
HL kér. TVE .3 p. 66 mp. 3. Bécsi Klára III. 
kér. TVE. Brcíer Erzsi negyedik lelt.

100 méteres gyorsuszás: 1. Kánássy Gyula 
MAC 1:04.6 mp. 2. Sehnlicr István Beszkárt 
1:05.6 mp. 3. Jakab János UTE 1:08.6 mp.

200 méteres ifjúsági mellúszás: 1. Pázinán 
Ferenc BSE 3:10 mp.

100 méteres hölgy hátuszás: 1. Mailász Gitta 
FTC 1:33 mp. 2. Komáromy Bözsi UTE 1:41.8 
mp. 3. Kovács Erzsi MUE 1:42 mp.

200 méteres hölgy gyorsuszás: 1. Tóth Ilonka 
MUE 2:52.8 mp. 2. Sípos Manci FTC f ' 
mp. 3. Csányl Boriskn FTC 3:11.6 inp.

100 méteres mellúszás; 1. Forrni József 
1:23.8 mp. 2. Merev Ferenc Bcszkárt 1:24 
8. Fiedler Béla BEAC 1.24 mp.

3X60 2/3 m. hölgy gyorsuszó-staféta: 1. 1 
(Báróny. Midiász, Sípos) 2:27 mp. 2. MUE 
mp. 3. FTC B-csapatn 2:46.4 mp.

68 2/3—100—200 m-es ifjúsági staféta: 1. 
MAC 4:33.5 mp. 2 FTC, 3. MTK.

3:03.4

FTC 
mp.

FTC
2:28

Huszonnyolc tengerentúli futballcsíllagot 
importált eddig Olaszország

Róma, december 27.
CA Hétfői Napló tudósítójától.) Az elmúlt 

héten egyik berlini lap hozta hírül azt az érde
kes hirt, hogy Scarone-t, nz Olaszországba im
portált egyik uruguayi csatári, katonai szolgá
latra hívták be Uruguayija, bizonyítékául an
nak, hogy

Olaszország válogatóit mérkőzésein sza
bálytalanul szerepeltet külföldi állampolgá

rokat.
Miután a torinói magyar-olasz mérkőzésen nem 
kevesebb, mint három délamerikai játékost sze
repeltetett ellenünk Olaszország. Budapesten ar 
az ötlet merült fel. hogy a lejátszott Európa 
kupamérkőzés sikeresen megóvható.

A karácsonyi ünnepek nlatt alkalmunk volt 
beszélni az olasz futbnllsport egyik vezető 
tényezőjével, aki n következőket mondotta:

— A magyar fulballszövetséguck a turini 
mérkőzés ellen beadandó esetleges óvása aligha 
Járna sikerrel.

Nagyvárad—Paris várositözí mérkőzés a láthatáron
Párizs, dec. 27.

(A Hétfői Napló párizsi szerkesztőségétől.) 
Az 1024-es Olimpiúszon való dicstelen szerep
lés óta (amikor is 6:0-ra kaplak ki Hollandiá
tól) egyetlen román futballcsapat sem járt 
Nyugateurőpa tájékán.

Igazi sportszenzációszámha megy tehát, 
hogy Románia egyik legkiválóbb együttese,

■ kilenc válogatottal rendelkező NAC-nak, 
sikerült francia furát lekiitnle.

A Jugoszláv csapatoknak a pesti és bécsi 
klubok ellen aratóit meglepő győzelmei amúgy 
is alaposan felvidék a balkáni 
igy hát kétszeres érdeklődéssel 
Jrdn Kupa''-győztes országának 
tatkozását.

futball jóhiréi, 
várják a „Bal
párizsi bemu-

A budaiak szép győzelemmel 
kezdték mes» olasz túrájukat

■ BlDAl II—Ft: CATANIA 512 (4:1).
Catanla, dec. 27.

(A Hétfőt Napló tudósítójának távirati jelen
tése.) A budaiak Olaszországján tarázó együt
tese vasárnap játszotta le a c.ataniai kerület 
bajnokcsapata, nz FC Catanla ellen az első 
mérkőzését és nagy technikai és taktikai fö
lényben 5.’2 (i I) aránya biztos győzelmet ara
tuti. A budaiak góljai közül Polgár és Tárnok 
kettőt-kettőt, Czumpft pedig egyet lőtt.

A Kísnest Marseilleben is győzött
KISPEST—OLYMP1QUE 1:0 (0:0)

Marseille, dec. 27.
(A Ih'lföi Napló tudósítójának távirati jelen

tése.) Kispest csapata vasárnap is győzelemmel 
folytatta franciaországi túráját. A csapat eddig 
minden mérkőzését n»- ’*e s még döntetlen
nel sem kellett inegciég*....... ••’vetlen esetben 
•em. Vasárnap a nrirscillel OiyiMl.*;ue csapata 
ellen is biztos fölényben játszottak a piros* 
feketék s 0.0 filii’i után 1:0 arányban győztek. 
A kispe»iick egyetlen géljót Stciner lőtte.

NYOMATOTT A GLÓBUS NYOMDAI MCINTEZET R. T. KORFORGÖGÉPEIN, BUDAPEST, VI, ARADI UCCA 8. — NYOMDAIGAZGATÓ: HAVAS H.

1/3 m.: 1. Sárosi Imre FTC
UTE 23.8 mp. 3. Nagy MTK

oszt. gyorsuszás: 1. Rajki 
mp. 2. Jakab UTE 5:38 mp.

1:44.6

István 
(FTC) 
mp.

Búvárúszás: 33
23.2 mp. 2. Buzós
24 mp.

M)0 méteres II. 
Lajos MTK 5:37.2 
3. Bőnk Bcszkárt.

VASÁRNAP:
100 m. ifjúsági gyorsuszds. 1. Mihó (FTC) 

1 ^6.2 mp. 2. Pauer Ödön (MAC) 1:06.8 mp. 3. 
Zólyomi Endre (MUE) 1:08 rnp.

661/t m. I. o. hölgy gyorsuszás: 1. Tófh Ilonka 
(MUE) 46.6 mp. 2. Maliász Gitta (FTC) 46.8 
mp. 3. Sípos Manci (FTC) 47 mp. Pompás ver
seny, amelyben a három jeles hölgyuszó elke
seredett harcot vív, végül is Tóth Ilonka bizto
san és megérdemelten győz.

100 m. II. o. hölgy mellúszás: 1. Szép Klári 
(HL kér. TVEt 1:38.8 mp. 2. Csukay Livin 
(FTC) 1:43.8 mp. 3. Zsoldos lm (FTC) ' “ 
mp.

100 m. I. o. hátuszás: 1. Schaller 
(Beszkárt) 1619.6 mp. 2. Hunyadi László 
1:21.1 mp. 3. Ulrich János (UTE) 1:22.2 .

400 m. ifjúsági gyorsuszás: 1. Gyárfás Miklós 
(UTE) 5:44.8 mp. 2. Szmuk László (FTC) 6:29.2 
mu. 3 Prém Zoltán (FTC) 6:35 mp.

Tányérkeresés (két kísérettel): 1. Búzás Mi
hály (UTE) 17 tányérral, 2—5. Nagy Endre 
(MI K). Sárosi Imre (FTC), Lakó Ferenc (MUE), 
Brém Ernő (MAC) 15 tányérral.

JX®6*7s »’• I- n hölgy vegyes staféta: 1. FTC 
A-csapata 2:49.8 mp. 2. MUE A-csapata 2:50.8 
mp. 3. FTC B-csnpnta 3:03 mp.

A két nap vizipóló programmja a kővetkező 
eredményeket hozta: Beszkárt—MUE 3:0 (1:0). 
Bíró: Beleznay dr. Közepes nívójú mérkőzés, 
amelyen a MUE n kapu előtt határozatlannak 
mutatkozott. Mindhárom gólt Vékony I. dobta. 
—NSC—Beszkárt. 3:2 (1:2). Biró: Belezni dr. A 
favorit Bcszkárt-csapat szünetig biztosan tar
totta kezében a meccs sorsát, de helycsere után 
az NSC nagyobb lelkesedéssel váratlan győzel
met aratott. — BEAC—MUE 3:0 (1.-0). Biró: 
Homonnai Márton. A BEAC megérdemelten 
győzött. A közönség sokszor tüntetett Homon
nai biráskodása ellen.

Az olasz egyesületekben eddig huszonnyolc 
(létamerikai klaszls Játékos fszerepel, akiket 
egyesületeik Uruguayból, Argentínából és 

Brazíliából szereztek.
Eddig a turini Juventus, az FC Torino, 
milánói Ambrosluna. a firenzei Fiorentlna,

a
...............   n 

római Lazio és h Genova szerepeltetik ezeket 
n játékosokat, akik valamennyien az idevonat 
kozó nemzetközi szabályok betartásával iga
zoltattak le egyesületeikhez, még pedig nem a 
latin fajrokonság alapján — mint általában 
hiszik — hanem a szabályok szemmeltartá 
sóval.

A válogatott játékosok: Combi, Prato, o- 
lnntc, Fantoni, Monti, ■" 
glotto, Petrone, Menzza, Scarone. Orsi —• 
olasz szülők gyermekei és mint ilyenek, 

teljes jogú olasz állampolgárok.
Tudósilónk jelentéséhez csupán annyit fü

zünk. hogy az MLSz már a magyar-olasz sport
barátság kedvéért sem fogja bolygatni ezt a 
kérdést.

Cczarlnl, Cerna-

.4 túra előreláthatólag 6—8 meccsből fog 
állani. Első álomásuk Párizs lesz, ahol január 
23-án mérkőznek a félelmetes hirü „fíacing" 
ellen.

Monsieur J. Ilimet, a francia és nemzetközi 
futballszövetség elnöke szimpátiával fogadta a 
románoknak Franciaországba jövő csapatának 
hírét és személyesen interveniált, hogy

a túra keretében esetleg egy „Nagyvárad— 
Párizs** városok közötti mérkőzésre Is sor 

kerüljön.
Most már csak az érdekelt játékosokon áll, 

hogy sikeres szereplésükkel a két ország kö
zötti sportérlntkezést kimélyitsék.

Mándy Ilona

Úszóink és vizipólózóink útja 
Losan^elestöl—Newyorkig

Az uszószövclségben örömmel fogadták o 
MUSz amerikai szálláscsinálójának táviratát, 
amely közli, hogy úszóink és vizipólózóink 
turaprogramja annak eredeti őszeállitásában 
véglegesnek tekintendő.

A magyar olimpiai uszóexpedteiő utfa tehát 
Los Angéláitól Nem Yorkig a következőképpen 
alakul:

Augusztus
Augusztus
Augusztus
Augusztus

parkban.
Augusztus
Augusztus 
Augusztus 
Augusztus
Egy szép kirándulási

15-én. Indulás Los Angelesből. 
18-ón: Mérkőzés Portlandban.
20- án: Mérkőzés Scattleban.
21— 22-én: Pihenő a Jellowstone-

24-én: Mérkőzés Sao Pauloban. 
26-4n: Mérkőzés Chicagóban. 
28-őn: Mérkőzés Clevelandban. 
30-&n: Érkezés Netv Yorkba.

Ainszlerdnmhan a holtan* 
ros válogatottjaival mérkőzött, 
arányban legyőzött. 

Giaslitfppers volt a

X a holland válogatóit karácsonyi szereplé
sei. Amszterdamból jelentik: Szombaton

rdnmbnn a holland válogatott Köln vá- 
................. ... * — amelyet 3:2 

Vasárnap a zürichi 
____ ,r, _......................holland reprczentatlrok 
tiéningportnerc. amely a svájciaktól 6:2 arányú 
súlyos vereséget szenvedett.

He mén v Róbert RódlóOzeme 
■■ Javítás, csóró, eladás

VILÁGSZEMLE
A ÜSSEM CILLY ELINDULT HAZAFELÉ, DE 

VALPARAISÓBAN KÓRHÁZBA KERÜLT
(A Hétfői Napló távirati tudósítása.) Aussem 

Cilly’, a német tenniszbajnoknő útban hazafelé 
megbetegedett és most a valparaisói kórházban 
ápolják.

A SOMOGY ELINDULT GÖRÖGORSZÁGI 
TÚRÁJÁRA

Kaposvárról jelentik: A Somogy csapata va
sárnap elindult a görögországi túrájára, amely
nek állomásai a következők: december 31-én: 
Athén. Gudl-Airomitos kombinált ellen; január 
1-én: Athén. Apollón ellen; január 4-én: Patras 
válogatottjai ellen; január 6-ón: Pirgos, He- 
rakles ellen.

A túra esetleg még néhány mérkőzéssel bő
vülni fog, úgyhogy a kaposvári fiuk valószínű
leg csak január közepe után térnek vissza.

A BÉCSI CSAPATOK VÉGIGVERTÉK 
NÉMETORSZÁGOT

Berlinből jelentik: A hármas karácsonyi ün- 
a 

Né
ni iu-

népén a bécsi csapatok közül az 
Vienna, h WAC és a Cricketter 
metországban. Valamennyi bécsi 
den mérkőzését megnyerte.

Az Austrla Münchenben a Teutonia 
Wacker kombinált jót győzte le 5d)-ra, 
másnap a stuttgarti Vib-et 3:0-ra. 
Münchenben a Bayern legénységét 
tette megadásra, miután könnyedén 
reséget mért rá. A WAC Fürtíi-ben 
verclnigung Fürth-öl verte meg

Austrla, 
túrázott 

csapat

és a 
majd 

A Vienna 
kényszeri- 
3:l-es ve- 
a Spiel- 

.., -------- -- ------ .—o 3:l-re, a
Cricketter pedig Kreeféld-ben az Unión csapata 
fölött aratott 4:1 arányú diadalt.

A harmadik napon a Vienna Stuttgartban a 
Kickerst győzte le 3:2 arányban, az Austria 
pedig az FC Sehuteinfurt együttesét verte 
7:3-ra. A WAC Würzburgban 5:l-re győzött a 
kerület bajuokegyfittese ellen.

EGY ISMERETLEN MAGYAR ÖKÖLVI- 
VÖT DISZKVAI.1FIKÁLTAK PÁRISBAN
Párisból jelentik: Benedek magyar ököl

vívó vasárnap Slmonde francia boxbajnok 
ellenfele volt egy nemzetközi boxestélycn, 
amely alkalommal Benedeket a döntőbíró a 
harmadik menetben, állítólagos szabályta
lan ütés miatt diszkvalifikálta.

(Érdeklődtünk a MÖSz-nél a diszkvalifi
kált, ismeretlen nevű magyar versenyző sze
mélyére vonatkozóan és azt a választ kap
tuk, hogy az illetőt nem ismerik, a profistá
tusban pedig egyáltalán nem szerepel a 
neve.)

25 ÓRÁS PÁROS KERÉKPÁRVERSENY
Boroszlóból jelentik: Hetedizben rendezték 

meg Boroszlóban a 25 órás páros kerékpárver
senyt, amely a Slegel—Thlerbach-p&r győzel
mivel végződött.
A JÉGHOKKI-VII.ÁGBA.INOK GYŐZELME 

LENGYELORSZÁGBAN
Kattoivitzbál jelentik: Ottaina, Kanada 

sokszoros hokki-bajnokcsapata, amely azo
nos a világbajnok együttessel is, vasárnap 
8000 főnyi közönség előtt mint Kanada vá
logatottja, Lengyelország válogatott csapa
tával mérkőzött és 3:0 arányban könnyű 
győzelmet aratott. A részidők; 2:0, 1:0, 0:0 
voltak.

AMSZTERDAM SÚLYOS VERESÉGE 
DUISRURGBAN

Dulsburgból jelentik: Vasárnap tartották meg 
a Duisburg—Amszterdam városok közötti mér
kőzést, melyet a németek 6:2 (4:1) arányban 
fölényesen nyertek. A hollandok érthetetlenül 
gyengén játszottak és vereségük teljesen meg
érdemelt.
A FRANCIA—SVÁJCI KERÉKPÁRMÉRKÖZÉS.

Bűzeiből jelentik: A téli pályán rendezett 
kerékpárverseny legérdekesebb száma a fran
cia—svájci kerékpármérkőzés volt, amelyet a 
H. Lemolne, Raynaud és Gerardinból álló fran
cia válogatott csapat nyert meg 9 ponttal a 
svájci legénység ellen. (Richll, Büchler és Din- 
kenkamp 12 pont). A hosszutávu versenyzők 
téli bajnoki mérkőzésén a 13.5 km. hosszú tá
von mindhárom futamban Gilgen győzött 
Laeuppi és Ruegg előtt.

JUGOSZLÁV EREDMÉNYEK:
Zenta: ZAG—Gradjanski 2:0 (1:0.).
Zágráb: Gradjanski—IIASK 2:0 (1:0), 

janskl—HASK 4:2 (3:1), másnap
Bclgrád: Sloga—Jcdinstvo 2:1 (1:0).

VASÁRNAPI

Grad-

SPORTHÍREK
X Siflist slMzaamalörlzálJa n jugoszláv szö

vetség. Szabadkáról jelentik: Siflist, a volt 
ferencvárosi, jelenleg újpesti tnrtalékkapus, a 
karácsonyi szabadságát Szabadkán tölti. A 
kittinő kapuvédet több belgrádi egyesület ve
zetője megkörnyékezte » arra akarja bírni, 
hogy térjen vissza Jugoszláviába, amikor is 
vissznnmntörizólják s résztvehet a jugoszláv 
válogatott csapat mérkőzésein. Siflis egyelőre 
niég nem döntőit, de valószínűnek tartják, 
hogy a mostani tétlenség helyett szívesebben 
ölti magára a jugoszláv válogatott dreszt

X A Dunántúl plng-pong-bajnokságal. Tapol
cáról jelenti tudósítónk: A MOATSz karácsony
kor rendezte a Bunántul asztali tenniszbajnok- 
ságait. A Geist-kupával díjazott zónaközi döntő 
során Tapolca asztali tennistesői k.-1-re győz- 

I tel; Pécs város válogatott fai ellen.

X Aa Újpest csapata hazaérkeaett. A Illa
fehér együttes milánói mérkőzése után szom
baton este háromnegyed tiz órákor megérke
zett a déllvasuti pályaudvaira, ahol nagyszámú 
újpesti drukker várta a bajnokcsapatot • me
leg ünneplésben részesítette. A milánói meccsen 
senki lem sérült meg, úgyhogy a csapat most 
Szilveszterig itthon pihenhet ■ zavartalanul 
töltheti uzt a néhány napi szabadságot, amely 
a németországi túrára való Indulásig rendel
kezésére áll A csapat január 6-án játssza 
Németországban a következő mérkőzését, me
lyet 9-én és 10-én ujabb meccs követ.

X Tapolcán vannak a legjobb dunántúli 
boxnlók. Tapolcáról jelentik: A MÖSz rendezé
sében karácsony két ünnepnapján bonyolítot
ták le a Dunántúl ökölvivbajnokl versenyeit. 
A csapatbajnokságot és az erre kitűzött Bat- 
thány-serleget a Tapolcai Ifjak Atlétikai Klubja 
nyerte Szombathely és Kaposvár ökölvívóival 
szemben. A Dunántúl uj boxolóbajnokai a kö
vetkezők: Légsuly: Varga (Tapolca). Bantam- 
súly: Nagy (Tapolca).Könnyüsuly: Ligeti (Ta
polca). Weltersuly; Mohár (Kaposvár). Közép
súly: Boda (Szombathely). Klsnehézsuly: Bene- 
dcttl (Győr). Nehézsúly: Karácsonyi d r. (Ta
polca).

X Favorltokat vert a „Duna**. Magyarország 
asztali tenniszcsapatbajnokságának során ko
rültek szembe a Duna Sport Klub és az NSC 
asztali tenniszszől. A Duna SC helyiségében 
játszott mérkőzés a szakértők meglepetésére a 
Duna SC győzelmével végződött és a Bellák— 
Glancz—Müller együttessel megerősített Nem
zeti-csapat 19:7-re kapott ki. A győztes csapat 
tagjai közül Vermes 5, Földi II. 4, Földi I. 
Szegedi és Kardos 3—3, Burger 1 győzelmet 
aratott.

X Eötvös Zoltán és Hlmmerllng az élen. A 
BKE vasárnap délelőtti gyorskorcsolyázóverse
nyének eredményei: 1000 zn. handlcap: 1, 
Grantner 1:45.1 mp. (előny 9 mp.). 2. Oszterer 
1:46.6 mp. (5 mp.). 3. Rotzki 1:48.2 mp.
scratch. — 1500 m. nyilt verseny: 1. Eötvös 
2'37.2 mp. 2. Kimmerling 2:37.4 mp. 3. Vita 
2:38.1 mp. 4. Hídvégi 2:40.3 mp. 5. Sógor 
2:41.3 mp. 6. Vida 2:42.5 mp. — 5000 m. házi 
verseny: 1. Kimmerling 9:43 mp. 2. Vita 9:45.1 
mp. 3. Hídvégi 9:46.6 mp. 4. Wintner 9:47.4 
mp. 5. Erdélyi 9:47.6 mp. 6. Masánszky 9:48 
mp. — A BBTE 1:1 arányban végzett Jégholi- 
mérkőzésén a Magyar Hockey Clubbal.

LÓSPORT
Budapesti íigetőverspnyek

A karácsonyi ünnepek alatt befejezte az 
ügetősport idei azezónját. A zárónapokon * 
közönség nemcsak jól szórakozott, de a foga
dók is jól jártak, mert nagyobb részben a 
favoritok nyerlek. A részletes eredmény a 
következő:

PÉNTEK. I. FUTAM. 1 Pamukl ménes Bu- 
felejtő (1%) Feiser, 2. Sólyom (lj'í) Maszár 
I. F. m. Udinc, Marokkó, Feri O., Áruló. 
Tót.: 10:25. 14, 20. Olasz: 39. — IL FUTAM.
I. Nagybánhegyesl ménes Mimosa (4) Mnr- 
schall, 2. Ürgevár (6) Kovács F., 3. Egerlin- 
derin (2) Feiser. F. m.: Hárpia, Libertás, Sacy, 
Melinda, Milike, Iwa. Tót.: 10:123. 20, 36, 12. 
Olasz: 115. — Hl. FUTAM. 1. Weber M. Dárda 
(fogadás nélkül) Wíesner, 2. Fregoli (pari) 
Dózsa, 3. Gitana II. (4) HofTinann, 4. Delirium 
(4) Kallinka. F. m.: Kedves, Brutüs, Conrad. 
Bessie. Tót.: 10:30 (Fregoli). 14, 21, 21. Olasz: 
72 (Gitana II.). — IV. FUTAM. Első rész. 1. 
Pamukl ménes LUi of Pannik (2) Haas, 2. 
Suhanc B. (lj-í) Wiesncr, 3. Dolly (6) Kovács
II. F. m.: Generális (mint 2-lk diszkv., Eliász 
(mint 3-ik diszkv.), Norma (fog. n.), Ali Baba. 
Tót.: 10:32. 16, 13. Olasz: 29. — IV. FUTAM. 
Második rés/,. 1. Kistoldi ménes Tündérlány 
IL (2% reá) Haas, 2. Győző (6) Kovács J., 3. 
Zorica (4) Maszár J. F. m.: Babona (mint 3-ik 
diszkv.), Nincs tovább, Balaton, Anny. Tót.: 
10:17. 11, 11, 14 Olasz: 31. — V. FUTAM. 1. 
Baranyai J. Evviva (1% reá) Ifj. Baranyai. 2. 
Hi (1 Vá) Laudon. F. m.: Eszter II., Jeles O. S. 
Tót.: 10:17. Olasz: 19.

VASÁRNAP. I. FUTAM. 1. Körmendi ménes 
Florlka (4 reál ZwiUinger, 2. Favorité (4) Top- 
lichar. F. m.: Kópé, Poganac. Tót.: 10:13. 
Olasz: 23. — II. FUTAM. 1. Steinitz M. Erpress 
{!%) Feiser, 2. Szerető (lJí) Marschall, 3 
Jeles O. S. (10) Hauptmann. F. m.: Melinda, 
Bonny, Saperlot. Dante. Tót.: 10:35. 15, 17, 20. 
Olasz: 54. — 111. FUTAM. 1. Salamon J. Darlna 
(ljí reá) ifj. Kolbenscfrlag, 2. Gitana II. (6) 
HofTmann, 3. Iwa (10) Fried. F. m.: Brutu*. 
Lord Ida, Éber B., Conrad, Nurmi. Tót.: 10:19, 
14. 23, 43. Olasz: 55. — IV. FUTAM. Első rész. 
Béllé Alliance-ist. Vlnkő (2 reá) Feiser. 2. 
Anny (2) Fiszter, 3. Dolly (6) Kovács II. 
F. m.: Ali Baba, Sony Boy II., Láva, Óbester 
(f. n.). Tót.: 10:18. 14, 13. Olasz: 19. — IV. 
FUTAM. Második rész. 1. Körmendi m. Elláss 
(1%) ZwiUinger, 2. Guardlan Cnis (2) Feiser, 

.3. Bahona (4) Gruber. F. m.: Balaton, Libán, 
Rikkancs, Generális, Norma (f. n.). Tót.: 10:17, 
------ ' “ FUTAM. Bella
Alliance-ist. Rccéce (6) Marschal). 2. Hajnalka 
(2), Kallinka, .3. Szertelen (3) Jónás. F. m.: 
Egeria, Több sincs, Fényes, Sátán, Áruló. Hul
lám, Hortobágy. Tót.: 10:154. 30, 20, 50.
Olasz: 47.

12. 14, 15. Olasz: 46. — V.

A szerkesztésért és kiadásért felel: 
Dr. ELEK Ht’GÖ


