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Kitűzték a tárgyalást a valutakoffer ügyében

Szántó Erik orgonamüuész
16.000 voltos árammal
Kivégezte magát szánts marton íiiamiitM!*  

tianak szörnyű tragedtaia
Szombaton éjszaka az -.utóbb) -.évek . teg- 

borzalmasabb és egyúttal legfantaszti.kusab’ 
bán kieszelt öngyilkosságát fedezték fel a 
Kamaraerdőnél, a vasúti sínek mentén. Az 
áldozat a pesti előkelő társaságok egyik 
Kedvelt és ismert tagja:

Szántó Márton ny. földmlvclésügyi 
államtitkár 20 esztendős Erik nevű fla, 
a Zeneművészeti Főiskola hallgatója, 
■ki 16.000 voltos árammal ölte meg ma

sát.

Szombaton este 6 óra tájban a biator 
bágyi állomásfönök telefonon jelentette 
Kelenföldről, hogy valahol a vonat mentén

földzárlat lehet.
a vezeték érinlkezhelik a földdel és ennek 
következtében zavar van a közlekedésben, 
tzen a vonalon vezette be ugyanis nem
régen az államvasutak igazgatósága kísérlet
képpen Budapest és Komárom közöli a vll- 
far) verő vei hajtott mozdonyokat. A vasút
hálózat felett van felszerelve a villanyvezc 
fék és idáig soha nem fordult elő panasz, 
mindig menetrendszerű pontossággal közle
kedtek a vonalok. Éppen ezért gyanúsnak 
tűnt fel a dolog és

csakhamar Intézkedések történtek, hogy 
megállapítsák, hol történt baja a vczc 

féknek.
Természetesen a sok feltevés között mind
járt elsőnek merült fel az a gyanú, hogy 
esetleg

.alaki mr«rnn«álta a vlllanyvri.MkH 
is azírl szükségesnek látta a kelenföldi íl- 
lon'-üs főnöke n rendőrségei Is értesíteni a 
szokatlan forgalmi akadályról.

A fökanllínvsíg delrtlIvW vasutasokkal 
és villamossági szakemberekkel együtt 

kólán .zere'-ényen Indullak eJ K',en' 
tőidről és vll’anvISmpük. fáklyák fénye 

melleit Járták be a vonalszakaszt.
Viliik eleién semmi gyanúsat nem fedezlek 
fel. ellenben amikor Budaörs közelében ár 
lak. a IŐ4-1BIS. szelvény közöli észrevették.

higy
r-v .IIHnvssHör. amelynek a ’ée* ” 
mény tadnr-h van. ur á-amveseló tele- 

jérc van hajítva.
t-essálll ,k a kodról é. fün le’i n «'k"* ’"ík 
ar egész környéket *r  .Ihnivoll hasas 
Jón pár lérésre u töltés "’f''"'1,.,, .

a hóban térllliolllestel találtak. 

Amiül Jobban megszemlélték a halottal, 

észrevették, hogy nyakára. Johbkarjóra 
és derekára vilianyzsinór van csavarva 
és ennek a zsinórnak a vége volt fel- 

bajllva az áramvezetékre.
A detektívek és kíséretük is megdöbbentek 
a különös látványra, mert mindenre gon
doltak, csak arra nem, hogy ilyen különös 
öngyilkosság lesz az oka a forgalmi zavar
nak.

Éjfél felé járt nz idő. amikor jelentették 
a borzalmas öngyilkosságot a főkapitányság 
központi ügyeletén. Rendőri bizottság szállt 
ki a helyszínre, s annak tagjai tüzetesen át
kutatták a helyszint és megnézték a halott 
zsebeit, hogy megálapitsák személyazonos 
ságát. A halott 18 - 2Ó évesnek látszó, jól
öltözött fiatalember volt. Ruhájának legna
gyobb része azonban már csak összeégve, 
foszlányokban volt rajta, a magasfeszült
ségű áram összcégette.

Testét is iszonyú égési sebek borították. 
Mielőtt hozzáfogtak volna u holttest tüze
tesebb megvizsgálásához, gondoskodtak ar
ról, hogy előbb a 16.000 voltos árammal 
telített villanyzsinórt eltávolítsák a halott
ról. Amikor ez megtörténi, a rendörorvos 
vizsgálta meg a fiatalembert.

Megállapította, hogy a halál körülbelül 
kél-három órával az öngyilkosság felfede
zése előtt következett be. Az életunt férfi,

Vasárnap elismerték Géniben a le- 
f egy vérzett államok egyenjogúságát 
.Anglia, Francia-, Német- és Olaszország ünnepélyesen megfogadták, 

hogy a jövőben nem kísérlik meg a vitás kérdések erőszakos megoldását"
Genf, december 11

(.1 Hétfői Napló tudósítójának leiefnnfe- 
lentése. Vasárnap délben döntő fordulat kö
vetkezet be a genfi tanácskozásokban Az 
öthatalmi értekezlet befejezte tanácskozó 
sait és
. nagyhatalmak kiküldöttei aláírták azt 
a formulái, amely lehetővé teszi, hogv 
Németország visszatérten Ismét a lesre 

relésl konferencia tanácskozásaira.

\ német birodalmi kormány nevében Neu- 
rath báró külügyminiszter irta alá a meg- 
egvezést A leszerelési főbizottsf legköze
lebbi ülésén

már megjelenik 
a német delegátus.

amípl a rendőrorvos rekonstruálta, mielőtt 
az öngyilkosságot elkövette,

levetkőzött és mezítelen derekára kö
tötte a vllhmyzsinór egyik végét, az
után felöltözött, a jobb csuklójára is 
villanyzsinórt kötött, majd egy több
méteres drótot felhajitolt az árcmvezc- 
tőre. Ebben a pillanatban a magas
feszültségű áram agyonsujlotta és hol

tan, összeégve zuhant a hóba.

Az öngyilkos zsebeiben egy fényképes in
dexet találtak és ebből állapították meg ki
létét. Az index Szántó Erik 20 esztendős 
zeneművészeti főiskolai hallgató részére volt 
kiállítva.

A szerencsétlen sorsú fiatalember 
édeaatyja. Szántó Márton, Darányi Ig
nác földművelésügyi miniszter mellett 

volt hosszabb ideig államtitkár.

Idős ember, feleségével és öt gyermekével, 
akik közül a legfiatalabb Erik volt, a Dob- 
renlei-utca 14- számú, házban lakik.

Amikor a szülők értesültek gyermekük 
végzetes tettéről, percekig nem hullák szó 
hoz jutni fájdalmukban.Azután zokogásba*  
törtek ki és fuldokló hangon érdeklő-1*-'*-  
történlek felől. Szántó Erik, darára fiatal 
korának, meglepően képzett volt ftimná 
ziuini tanulmányainak elvégzése ulán irat

Herriot francia, miniszterelnök a vasár
napi minisztertanácson Jelentette be genfi 
sikeres megegyezést és kijelentette, hogy 
CZZel

biztosítva van a leszerelési konferencia 
további ülésezésének ujrafrlvét. >.

A minisztertanácson elhatározták, hogy a 
Genfben időző Patti-Roncour hadügyminisz
ternek a sikeres tárgyalósok befejezéséért 
•»rat lóinak.

Miután n német blroda’ml kormány va- 
árnap reggel közölte a Genfben ld”zó k .1- 

ügyn»hii«zterrcl. hogv >» nagyhatalmak kép 
viselői állal kidolgozott tervezetet elfogadja, 
délben

a Be*u  RIvage-MÓI lóban aláírták as 

kozott be a Zeneművészeti Főiskolára és ’ 

orgonaművésznek készült.
Több alkalommal szerepelt is már s nyil
vánosság előtt s a hozzzáértök mind a leg
nagyobb elismeréssel nyilatkoztak kiváló 
zenei talentumáról. A zenei tanulmányt k 
mellett a tudomány minden ágazata érde
kelte és

minden szabad Idegét könyvek mellett 
töltötte.

Az utóbbi időben a szülők

búskomorság
jeleit vélték fölfedezni nála és amikor ér*  
deklödtek kedélyállapotának változása oká
ról, elpanaszolta, hogy azért vesztette el 
kedvét, mert nagyón

fájnak a lábai
és alig bir járni. Elvitték orvoshoz, aki 
megvizsgálta és megállapította, hogv vissz- 
eres lett a fiatalember lába. Azonkívül

a sok tanulás is megviselhette ideg
zetét,

nerl feltűnően ideges volt.
A pesti társaságokban ismert fiatalember 
(grenditö tragédiája mindenütt nagy rész

étet keltett.

egyenjogiiságl és biztonsági kérdés ren
dezéséről szóló zárónyilatkoratoL

A végleges egyezmény szövegét angol, fran
cia és német nyelven tették közzé.

Az egyezmény szövege a következő:
I. Az Egyesült királyság: Anglia, Franciaor

szág é*  Olaszország korín; nya kij< lentclte, hogy 
u leszerelési konferencia egyik alupelve abban 
all. hogv

Németország és a többi, szerződések úttal 
lefegyverzett állam egyenjogúságát el kell 

Ismerni
olyan rendszer keretében, rnrclv minden nem
zetnek egyforma bi-tonségnt nyújt és hogy

est az alapelvet kifejezésre kell j átlátni az 
egyezményben, amely tartalmazza a Icaiéra-
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alűvárosleaszGiiDgyöoyindOzele
Napi dl jak

klfrös szobákban .... S.— P-től
külön szobákban .... 11.- P-tői
■lülószcti Átalány dijak 166.*-  P-töl

Iónt konferencia határozatait.

Ez a nyilatkozat magában foglalja annak a meg 
állapításait is, hogy a lervbevctt leszerelés', 
egyezmény tartalmazni fogja az összes államok 
fegyverkezésének korlátozását. Az öl nagyhala 
lom képviselői egyetértenek óbban, hogy az 
egyenjogúság alkalmazásának módját a kőnk 
rencián megvitatják.

3. Ennek n nyilatkozatnak az alapján N< 
mctorszáy ki jelentet te, hogy hajlandó újból 
tésztvrnni n leszerelést értekezleten.

3. Az Egyesült királyság, Franciaország, Né
metország és Olaszország kormánya

hajlandó közösen ■ többi európai állammal 
finnepétveaen még egyszer megfogadni, 
hogy semmiképpen nem kísérli meg mostani 
vagy Jövőbeni vitás kérdéseknek erőszakkal 

való megoldását.
Ez a nyilatkozat nem akar elébe vágni a biz 
ionsági kérdés közelebbi megvitatásának.

4. Az Egyesült Államok, az Eggesült királyság, 
Franciaország, Nitnctország és Olaszország kor 
nnlnya kijelentik, hogy eltökélt szándékuk köz
reműködni a többi, a konferencián képviselt ál
lammal abból n célból, hogy haladéktalanul 
egyezmény jöjjön létre, amely a fegyverkezést 
lényegesen loszáll'fja és korlátozza ás egyidejű
leg terűbe veszi az egyezmény későbbi revízióját 
a fegyverkezés további leszállítása céljából.

Oenf. 11133 december II.
Az egyezményt Rnmsay Macdonuld angol 

miniszterelnök, Norman K. Danis amerikai 
megbízott, John Simon angol kíilögyminisz 
tor, Paul Roncotír francia hndügyminhz’cr. 
Neurath német külügyminiszter ó.» Aloisi 
olasz megbízott írták alá.

öRön
AZ EMBER ÉLETE, 
HA RENDES AZ EMÉi

POLITIKAI NAPLÓ
E héten kél főispáni beiktatás lesz és mind

két beiktatás alkalmával egyszersmind szervez
kedő gyűlést Is tart a Nemzeti Egység Pártja-

♦
Szerdán Hódmezővásárhelyen Farkas Béla 

csongródmegyci főispánt iktatják be n város 
főispáni tisztségébe.

Ezen a beiktatáson és ar azt követő szervez
kedő gyűlésen Lózár Andor igazságügyi és Fa
binyi Tihamér kereskedelmi miniszterek jelen
nek meg a kormány tagjai közül, de részt- 
vesznek azon még több képviselő kíséretében 
Sztranyavszky Sándor, a Nemzeti Egység Párt
jának elnöke és Magét János ny. földmlvelési 
miniszter is, aki tudvalevőleg képviselője volt 
Hódmezővásárhely városának.

•
Ssombaton Győr megye és Gyár város uj fő

ispánjának, felsőért Nagy Pálnak lesz az ünne
pélyes beiktatása. Ezen a beiktatáson és az azt 
követő nagygyűlésen résztvesznek Gömbös 
Gyula miniszterelnök. Keresztes-!ischer Ferenc 
belügyminiszter, Darányi Kálmán államtitkár. 
Sztranyavszky Sándor, a Nemzeti Egység Párt
jának elnöke és a volt fölspón, Huszár Aladár 
főpolgármester. Nagyon sok képviselő Is elkí
séri erre az útjára a miniszterelnököt,

De jut még a főispánt beiktatásokból * jövő 
hétre is. December 20-án iktatják he ugyanis 
Bárányt Tibort. Szeged város főispánját is. 
Erre a beiktatásra is leutazik Gömbös Gyula 
miniszterelnök, a kormány néhány tagja és 
számos képviselő kíséretében. A főlspánheiktatő 
közgyűlést Szegeden is párlszervezŐ nagygyűlés 
fogja követni.

A Városok kongresszusa ma, hétfőn délután 
öt órakor az Újvárosháza nagytermében Ülést 
tart, amelyen meg fog Jelenni Gömbös Gyula 
tnlnlsztervhtök is és megragadja az alkalmat, 
hogy • városok vezetőivel a kongresszuson köz
vetlenül érintkezésbe jusson. Hír szerint a mi- 
jdsztcrrlnök nagyobb beszédet mond, amelyben 
körvonalazni fogja a városok feladatait a nem- 
réti mnnkaferv végrehajtásában.

Stauííer parmezán
Háziasszonyok öröme 

Mindenütt kapható!

Ma premier! km rum - ««y műsori Ma először!

Izgalmas történet egy különös emberről.
3 SZEREP 1 SZÍNÉSZ

PALACE Előadások: 4, 5, tél 8 Os 10 órakor. 
A 4 órai előadáson tólbelyárakkal. PALACE

Engedjék meg, hogy termelvényeinkkel 
fizessük külföldi adósságainkat

— javasolta Somssich László gróf az OMGE vasárnapi 
közgyűlésén

Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 
vasárnap délelőtt székhózának dísztermében 
közgyűlést tartott, amelyen a nagyszámban 
megjelent tagokon kiviil ott volt a földmlvelési 
miniszter képviseletében Horváth Jenő minisz
teri tanácsos, a kereskedelmi miniszter képvl- 
sóletében pedig Pethő Kálmán miniszteri ősz- 
tálylanácsos. A közgyűlést

gróf Somnslcb László 
elnök nyitotta meg hatalmas beszédben, amely
ben a mezőgazdaság minden problémájával 
foglalkozott. Elsősorban arra mutatott rá, hogy 
az Idei búzatermést a rozsda és hüdés nemcsak 
mennyiségileg,

de minőségileg Is majdnem teljesen tönkre
tette.

A többi termény elég jó termést nyújtott, de 
ezek ujabb katasztrofális árzuhanás áldozatai 
lettek. A világgazdasági helyzettel foglalkozva, 
hangoztatta, hogy milyen vigasztalan képet 
nyújt a mai helyzet. Helyre kell Állítani — 
úgymond — a népek közti kölcsönös bizalmat, 
vissza kell térni múlhatatlanul a régi nemzet
közi árucsere/orgalomhoz.

Nem ujabb pénzbeli segítség kell nekünk, 
hisz ennek kamatait ugy sem tudnánk fi
zetni, hanem régi tartozásaink törlesztése 
és kamatfizetése terén adjanak lényeges 
könnyítéseket Mozdítsák elő lermelvé- 
nyelnk kivitelének lehetőségét, vagy fogad
ják el a terményeinkké! való fizetés 

módját
— A kormányt elismerés Illeti azokért a 

könnyítésekért, amelyeket az adósság! kama
tok tekintetében tett. A magyar mezőgazdaság

Calice gróf volt osztrák követ
Rendőrt vasárnap elhagyta Budapestet
fedezet mellett külön ivaggon vitte a követ bútorait

A budapesti diplomáciai karban röviddel ez
előtt tudvalévőén oz osztrák követség élén is 
változás állott be. A fővárosi társnsógok szim
patikus és közkedvelt tagját: Calice grófot 
áthelyezték és helyére báró Hennet Llpót volt 
földmivelésügyi minisztert küldték a magyar 
fővárosba. Calice gróf utódja néhány héttel 
ezelőtt meg is érkezett Budapestre és átvette 
a követség vezetését. Dollfuss kancellár buda
pesti látogatása' idején már ő tárgyalt az elő- 
zetes magyur—osztrák gazdasági megbeszélé
sek során. Calice gróf közben

buesulótogalósokat lett a kormányzónál, a 
uiiuisiicrclnökné!

és Budapestről való végleges távozásának idő
pontjául a tegnapi vasárnapot határozta meg. 
Ugyanakkor intézkedés történt, hogy a követ 
budapesti lakásberendezése és minden egyéb 
értéktárgya is becsomagollassék.

Vasárnap kora reggel
négy hatalmas teherkocsi

állott meg az osztrák követség Akadémia-ul-

Steinfeld Andor tőzsdés, 
a kofíeres vaiutaitgy egyik 
főszereplője január 2-án 

a bíróság elé kerül
Szekulesz Józsefet és Dauer Máriát tanúképpen 
fogják kihallgatni a szenzációs tárgyaláson

Hosszú, hetekig tartó vizsgálat, meglepő 
részletekben bővelkedő nyomozás után rö
videsen a bíróság elé kerül a kofferei va- 
hitaügy. Ezen a tárgyaláson még nem bon
takozott ki ugyan az egész ügykomplexum 
és nem Ítélkezik mindazok felett n bíróság, 
okik ebben a tantasztikus vaiutaüzérkedés 
ben szerepelnek.

A kolTerrs valutaügy kipattanása után az 
elsők között tartóztatta le a rendőrség 
Steinfeld Andor tőzsdebizományost. Az volt 
a gyanú, hogy

REX Csillárai - Díszműáruit - Ajándékok
IV Vád- ——_■■lOlcsű naov karácsonyt vasári

Repülő 
arany 

Vidám kalandortörtónct.
Főszereplő: KABOS GYULA

nehéz helyzetét fokozza az is, hogy egyes 
iparcikkek túlságosan drágák.

Reméljük, hogy a kereskedelmi miniszter 
vaskézzel fog belenyúlni a kartelek ár

kalkulációjába.
A vasúti szálitásl dijak is tulmagasak s nincse
nek arányban a szállítandó áruk értékével. 
Ezután a tejkérdéssel foglalkozva, kérte a 
földmivelésügyi minisztert, hogy ne ingadozzon 
a tejrendelet alapján teremtett helyzet erélyes 
megvédésében, mert ez biztosítja a gazdák 
túlnyomó többségének érdekeit. Ezután a 
nemzeti munkaterv mezőgazdasági vonatko
zású kérdéseiről beszélt, majd felszólalását 
ezzel fejezte be:

— Súlyos idők Járnak reánk, de kérdem 
Jött) lesz-e sorsunk, ha ölhetett kézzel várjuk 
a pusztulást, vagy

ha • legcsekélyebb reménysugarat sem le
kicsinyelve, szenvedve bár, de dolgozunk 

az ország pusztulása ellen.
Lelkes taps fogadta Somssich László gróf 

beszédét, majd az üdvözlések után Kégl János 
a mezőgazdaság fokozottabb megsegítésére, 
báró Malcomes Gyula a túlzott adóztatás meg 
szüntetésére és az adózási rendszer revízió
jára. Balogh Brúnó pedig a gabonakivitel nö 
velősére lett Indítványt. Hagyó Kovács Gyula 
Törley Bálint, Szlgethy Pál. gróf Teleki Jó
zsef, Farkast Géza, Liszka Károly és mások 
szólaltak még fel.

Ezután a közgyűlés Htitschenbachtr Emil és 
Matta Árpád előterjesztései alapján az OMGE 
belső ügyelt tárgyalta. Az OMGE közgyűlés 
után a Gazdasági Egyesületek Országos Szövet 

isége tartott közgyűlést

cal palotája előtt. Lehordták a hatszobás kö 
vétség! lakás minden berendezését és a ládák 
egész légiójába csomagolt könyveket és érték 
tárgyakat. Előzőleg megjelent a főkapitányság 
központi ügyeletén Kardos Arthur, a Kardos 
és Szántó butorszállitó cég egyik tulajdonosa 
és

bejelentette, hogy a távozó osztrák követ 
ma költözik el Budapestről,

A főkapitányságról detektiveket küldtek ki az 
Akadémia-utcai palotába éa az ő fedezetük 
mellett indult el azután a négy kocsi a pálya 
udvarra. A bútorokat és a ládákat külön teher 
kocsiba rakták és ezt a vagont csalolták az
után a menetrend szerinti déli gyorshoz, 
amelynek egyik elsőosztályu fülkéjében

eltávozott Budapestről Calice gróf éa fe
lesége.

Az osztrák követség tagjai, élükön Hennet Ll 
pót báróval klklsérték Calice grófot az állo
másra és a legszivélyesebb modorban, hatalmas 
virágcsokor kíséretében búcsúztak el tőle.

Steinfeld helyezett el Dauer Márta 
bőröndjébe 35—40.000 dollárt, 

amelyet azután — az ügyészség megállapi 
tása szerint — Szekulesz József és Nagy 
Pál, a hálókocsi áldotok ti yjcj elraboltak 
Dauer Máriától. Steinfddet néhány nappal 
ezelőtt szabadon bocsátotta az ügyészség, az 
eljárás azonban tovább folyt ellene s

■z ö ügyéi teljesen elkülönítették Sic*  
kuleszék bűnügyétől. 

Ilyenformán az ügyészség két részre osztotta
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Kihúzott szám:....................... 

ezt az érdekes bűnügyet. A vizsgálat rést*  
ben Szekulesz és Nagy Pál ellen folyik, aki
ket nem is valutaüzérkedés, hanem zsarolás 
elmén vonnak felelősségre. A vizsgálat má
sik része vaiutaüzérkedés miatt indult meg 
Steinfeld Andor és a Rockenstein-házaspár 
ellen. A Szekulesz-féle zsarolási ügyben 
ezen a héten érdekes esemény történik:

az ügyészségnek Szckuleaz ellen kiadott 
tizoldalaa vádirata a vádtanács elé 

került
miután dr. Golféin Sándor védő kifogásokat 
nyújtott be a vádirat ellen. A vádtanács e 
héten tartandó ülésén fog határozni arról, 
hogy helyt ad-e a kifogásoknak, vagy pedig 
vád alá helyezi-e Szekulesj Józsefet 
Amennyiben a vád alá helyezés megtörté
nik. a törvényszék megtartja a főtárgyalást 
Szekulesz zsarolási bűnügyében.

Ezt azonban a kofferes valutaügynek egy 
másik érdekes tárgyalása előzi meg:

Steinfeld Andor bűnügyében a büntet#- 
törvényszék máris kitűzte a fötárgya- 
lásl. Mint értesülünk, január 2-án tár
gyalja a büntetőtörvényszék Horváth- 

tanácsa Steinfeld ügyét,
aki ellen külföldi fizetőeszközökkel való 
visszaélés a vád. Így kerül már január 2-án 
a törvényszék elé a koflferes valutaügy első 
részlete. A rendkívül érdekesnek Ígérkező 
Tőtárgyaláson

tanúképpen fogják kihallgatni Dauer 
Máriát és Szekulesz Józsefet,

ezenkívül még számos tanúkihallgatás lesz 
■sí ügyben.

Vasárnapi gyűlések
A Krisztus Király egyházközség vasárnap 

missziós propagandaflnnepélyt rendezett, ame
lyen megjelent Anna főhercegasszony is. As 
üdvözlőbe szédek után Zadravecz István püspök 
tartott nagyhatású beszédet. A« ünnepség dr. 
Vargyas Tivadar plébános záróbeszédével ért 
véget

Az ország ügyvédi kamarájának kiküldöttel 
vasárnap az Ügyvédi Kamara székházában Ber- 
czelli Jenő államtitkár elnöklésével ülést tar
tottak, amelyen dr. Kölcsey Sándort, a debre
ceni kamara elnökét választották meg az ügy
védeket képviselő egyik felsőházi taggá. A vá- 
asztást erős küzdelem előzte meg, miután ez 
-lektorok egy része ismét Széli Gyulát akarta 
beküldeni a felsőházba. Felsőházi póttag Náray- 
Szabó László, a szombathelyi kamara elnöke 
Ott.

Zemplén vármegye törvényhatóságának utolsó 
évi közgyűlésén, amelynek egyik tárgya a 
felsőházi tagválasztás volt, rendes tagnak id. 
Metzncr Béla volt főispánt, póttagnak pedig 
larthos Tivadar cs. és kir. kamarás, nyugal- 
nazott államtitkárt választották meg.

A Magyar Hadviseltek Országos Gazdaság- 
politikai Pártja vasárnap délelőtt Hűvös Iván 
országos elnök elnöklete mellett látogatott ér
tekezletet tartott, melyen Kovács József alelnők 
s Köves János szegedi csoport-alelnök, majd 
még többen szólaltak fel a revízió érdekében, 
majd üdvözlő táviratot küldtek Gömbös Gyula 
niniszteralnöknek.

Vasárnap reggel folytatódott a magántisztvi
selők rendkívüli kongresszusa, melynek tanács
kozásait Pollák Ferenc alelnök nyitotta meg. 
A vidék részéről vasárnap Szeged, Szolnok éa 
Békéscsaba küldöttei szólallak fel. Aa elhang. 
zott felszólalásokra és javaslatokra Kertész 
Miklós főtitkár, orsz. képviselő reflektált, aki 
bejelentette, bog a segélyalapok törvényes ren
delkezésére javaslatot dolgoz ki a magántiszt- 
viselők szövetsége, a hatféle adó helyébe egy
séges alkalmazotti béradót kérnek, o lélauni- 
műm megállapításával éa valódi progesszióval. 
A kongresszus kéri a záróratörvény országos 
rendezéséi éa szigorú végrehajtását és végül azt 
kór! a kongresszus, hogy a közsrállitásokbó! 
zárják ki azokat a munkaadókat, akik a mi
niszterelnök felhívása óta alkalmazottakat el-
elbocsátottak, vagy fizetéseket redukáltak.

— Rozgonyl-fénykép 3 drb 8 P. Calvtn-tér B.
— Szenzációt okoz ma karácsonyi áruival: 

Kozma-kalap 10 pengőért, nehéz selyem nyak
kendők 8 pengőért, pettyes divatsál |0 pengőért- 
Külföldi márkás keménykalapok nagy válasz
téka, Károly-körut 3, a sarkon.
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Franciaország 20 millió dollár 
adósságot december 15-én 

megfizet Amerikának
A vasárnapi párisi minisztertanács nagy eseménye

Párls, december 11.
Herriot miniszterelnök előterjesztése után 

• vasárnapi minisztertanács egyhangúan 
hozzájárult ahhoz, hogy Franciaország 
bizonyos fentartások kikötésével meg
fizesse az Egyesült Államokkal szem
ben fennálló, december 15-én esedékes, 
húszmillió dolláros háborús tartozását.

Hétfőn kormánytanúcs ül össze, amely vég
legesen jóváhagyja ezt a tervei és délután

Letartóztatták a kasszafurót, 
aki öngyilkosságot kísérelt 
meg a főkapitányságon

Külföldön „dolgozott", de hazahozta a honvágy
Vasárnap délelőtt a rabkórházból átkisérték 

a főkapitányságra Jurányi István 31 éves laka
tossegédet, akit a betörővilágban mint hires 
kasszafurót ismertek. Jurányi két hétlel ez- 
ejölt két társával együtt falbontás utján be
hatolt a Gönczy Pál-ulcában egy déligvümölcs- 
krreákedésbe és ott

hozzáláttak a kassza megfúrásához.
Két rendőr, aki at üzlet előtt ment el, bené
zett a redőnyön lévő nyíláson és észrevette a 
betörőket. Bementek az üzletbe,

elfogták a három betörőt
és összekötözve bekísérték őket a főkapitány

Megjelent az első karácsonyfa a pesti utcán

■ kamara plénuma elé terjesztik a kormány 
Javaslatát.

Ilerriot miniszterelnök vasárnap délelőtt 
fogadta Lord Tyrrell angol na^vkövetet, 
akivel közölte a francia kormány határoza
tát a háborús tartozások kérdésében. Te
reli az angol követségre való visszatérése 
után azonnal telefonon közölte az angol 
kormánnyal a francia kormány állásfogla
lását.

ságra. Jurányi egy óvatlan pillanatban elővette 
zsebkését és

balkarján két helyen fölvágta az ereit.
A mentők szállították a rabkórházba és most, 
miután felgyógyult, átkisérték a főkapitány
ságra, ahol a detektívek kihallgatták.

Jurányi, aki már többször szerepelt betöré
sekkel, kasszafurásokkal kapcsolatban, egy- 
ideig

külföldön ^dolgozott**,  de visszahozta a 
honvágy.

Alig kezdte meg azonban a fővárosban műkö
dését, máris tetten kapták. Bünlajstroma ösz- 
szeállitása után átkisérik az ügyészségre.

Fél es nagyadótól ?

kifogástalan külföldvételt biztosit
az óriásadó üzembebeiyezése 
után is. Elegáns külseje vala
mint utólérheietlen hangszi 
nezeie folytán kategóriáidban 
versenyen kivüi All. Az állo
másokat nem kell keresni, 
hanem egyezetüen beállítani.

további fogva tartása életveszélyt jelent
a számára.

A törvényszék elrendelte, hogv Heidlberg 
Vilmost a törvényszéki orvosszakértők ve
gyék megfigyelés alá. Minich Károly dr. 
egyetemi tanárt, a kiváló orvosprofesszort, 
bízták meg a vizsgálattal. Minich professzor 
napokon át vizsgálta Heidlberg Vilmost és 
tegnap

beterjesztette szakértői véleményét a 
bíróság elé.

Az uzsorabiróság most tanulmányozza a 
szakértői véleményt és előreláthatóan

holnap vagy holnapután hoz döntést ar
ról, szabadlábra helyezi-e HeWIbergct, 

vagy továbbra is fogva tartja.
Az ügyészség intézkedésére ezalatt meg

kezdődött a Heldtberg-bnnkház könyveinek 
felülvizsgálása. A Nemzeti Bank két revi
zorát bízták meg a munka elvégzésével.

A revizorok napról napra megjelennek 
a Eeidlberg-hankház helyiségében és 
ott a helyszínen tanulmányozzák a 

könyveket.

A szakértőkre óriási munkát ró ez a fel
adat, hiszen bonyolult, bankszerű könyve
lési tételek mögül kell kihámozniok az 
esetleges valutavisszaélési bűncselekmény 
nyomát. A bankszerü üzletek kivizsgálása 
nagyjából befejeződött már és éppen

tegnap fogtak bozzá a büniigy másik. 
Igen jelentős részének, a terményüzle

tek bonyodalmainak kivizsgálásához.
A könyvszakértők fokozott tempóval dol
goznak és előreláthatóan

még decemberben elkészülnek jelenté
sükkel,

amelyet azután a királyi ügyészség elé ter
jesztenek. Kotsis Miklós dr. ügyészségi el
einek, a valutaügyek referense, közismert 
arról, hogy nagy precizitással és körül
tekintéssel, de gyorsan és energikusan dol
gozik, úgyhogy ha megkapja a könyvszak
értők jelentését, rövidesen elkészíti a vád
iratot s ebben az esetben már

január elején főtárgyalásra kerül
Heidlberg Vilmos és négy társának kompU 
kált biinpöre.

Az Élelmiszer-Nagyvásártelepcn már árusítják a karácsonyfákat.

M.D.Cs. Máriás harisnvánKOan 
fóron minden hölgv

mely tökéletesen pótolja a legdrágább selyemharisnyát

Diszkről fényű Sima yisaosal Fin fiz ornvitas 17n 
szép fis iar.ös fiarisnyáíiH i narisnyanü i

) párja................ P Q párja.............P ■

Csak tiszlaszálú, garantáltan hibamentes harisnyákat tartunk

Heidelberg Vilmos bankházában 
gyors tempóban folyik a 
Nemzeti Bank revizorainak 
kÖnyVViZSgálata Életveszélyes

betegség címén Heidelberg szabadlábrahelyezését kérték 
a védők - Elkészült az orvosszakértői vélemény

Heidlberg Vilmos és társai nagyszabású 
valutaügye a nyilvánosság előtt mintha el.- 
csöndesedet t volna, de ez a csönd csak lát
szólagos, mert a hatóságok nagy erellyel 
folytatják a vizsgálatot a milliós valuta- 
bünügyben ______ ____

Heidlberg Vilmost és négy társát — mint 
ismeretes — az ügyészség szintén fogva tar
totta. A védők fel folyamodással éltek az 
uzsorabirósághoz, de még mielőtt a tanács 
döntést hozhatott volna, visszavonták a 
felfolvamodást és ezzel

belenyugodtak abba, hogy a vádlottak 
a főtárgyalásig fogva maradjanak.

Közben azonban beadványt intéztek a bíró
sághoz és ebben azt kérték, hogy a hatvan
éves Heidlberg Vilmost betegség címén he
lyezzék szabadlábra, mert

wtí/n

sulyos gyomorbajos, neuraszlénláa és

1 dobon Tft
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ezüut, bruttó «|j kg *" ■ “
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Kettes ratrógtflikosság
Baius LoiarOK rsmlene szászváros melleit

Marosvásárhely, december 11.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Szombat

iról vasárnapra virradó éjjel borzalmas ket
tős gyilkosság történt a Szászvárostól nein 
messze fekvő Kőboldoyfalvdn.

Vasárnap reggel a község lakói megle
pődve vették észre, hogv a falu jómódú 
kereskedője, Drazsa Miklós nem nyitotta 
ki üzletét Gyanút fogtak és bejelentették 
az esetet a csendőrségen, honnan nyomban 
kiszálllak a helyszínre és behatoltak a ke
reskedő lakásába.

Borzalmas kép tárult a belépő csendőrök 
elé a lakásban. A szobákban teljesen fel 
▼olt dúlva minden és az egyik szobában 
megrémülve bukkantak rá

■ kereskedőnek éa feleségének Agyban 
fekvő, fejszecanpásoktól telis mer he tét 

lenséglg ösmmncsolt bullájára.
Nyomozásuk során megállapították, hogy 
a gyilkosok a házőrző kutyát, mielőtt be 
hatollak a lakásba.

mérgezett hússal megölték.
Az ismeretlen tettesek a kereskedőnek és 
feleségének meggyilkolása után

teljesen kifosztották n lakást.
Az elrabolt értékek összegét még nem si

került megállapítani, de valószínű, hogy a 
banditák többszázezer lei értékű holmit ra
boltak cl.

Z/ Hasznos tudni,
hogy s derűs hangulat, a |& kttxftWvS minői 
a gyomor és belek kifogástalan működésétől fügj

______ ___ w__ , _ ____________mindig 
a gyomor és belek kifogástalan működésétől függ

Szorulásbon szenvedőknél. 
amSSXfSSl hiányoknál pedig

Schmldtheuer I BL4| | ipj I TI ■ | 
természetes

kasevavlsa vólik ka lantokban.

Vasárnap délelőtt
József tőherceg leplezte le 
a hős vasutasok emléktábláját

amikor a csomag tartalma keaerves sírás
sal adott életjelt mugáróL Egy kis cse
csemő volt félig már megfagyva a lakodal

mas ház küszöbén.
A kis újszülöttet bevitték a meleg szobába, 
nagynehezen magához térítették és a lakodal
mas nép mind azt találgatta, hogy honnan 
kerülhetett a kis poronty az uj férj küszöbére.

Meggyesy László, a fiatal férj sejtette, hogy 
honnan jutott ehhez az „ajándékhoz**  és ami
kor előkerült a csendörőrs parancsnoka, ki Is 
fejezte azt a gyanúját, bogy a kisgyereket Ve
rsen Etel oltani gazdaleány tehette ki.

A cscndőrség elővette tehát elsősorban Ve- 
cseg Ételi, aki nem is tagadott egy pillanatig 
sem és kijelentette,

hogy Meggyesy László neki hosszú Ideig a 
szeretője volt, úgy volt, hogy cl Is veszi 

feleségül, tőle született a kisgyerek 

és most, hogy Meggyesy László lakodalmát 
tartotta, ő nem tudott szebb nászajándékot 
juttatni neki, mint a saját kisgyermekét, akit 
nem tud eltartani.

A csendőrség megtette Jelentését n különös 
esetről a debreceni királyi ügyészségnek.

„A vasutasok a magyar egység utolsó mentsvárai"

Ab emléktábla.

Fényes külsőségek között leplezték le vasár
nap délelőtt a .VÁV Andrdsxg-utl palotájának 
falán elhelyezett vasutas-emléktáblát, amely

a világháborúban hőst halált balt vasuta
sok emlékét örökíti meg.

József főherceggel az élén a társadalmi elő
kelőségek egész sora Jelent meg az emléktábla 
leleplezésén.

A Himnusz elhangzása után Samarjay Lajos 
MÁV elnőkigazgató ismertette az emléktábla 
történetét, hangsúlyozva, hogy azt a vasutasok 
áldozatkészsége hozta létre. Az avatóbeszédet 
ezután József főherceg tartotta — kiméivé azt 
a nagy hősiességet, amellyel a vasutasok a vi
lágháború minden frontján derekasan megál
lották helyüket

A magyar állam vasutasainak sorsdöntő 
volt a szerepe a világháborúban — mon
dotta a főherceg — s ma ia ők a magyar 

egység Utolsó mentsvárai.

A mozgósítás során bevonult több mint húsz
ezer vasutasból háromezer őrökre ottmaradt a 
csatatereken. A vasutas hősi halottak között 
van Wolff István főfelügyelő fia: Wolfl Ferenc 
Is, aki annak ellenére, hogy mint vasutast fel
mentették, önként bevonult és mint a 39. gya
logezred zászlósa hősi halált halt. Halála után 
arany vltézségi éremmel tüntették ki, később 
pedig a kormányzó vitézzé avatta.

Ar emlékmű megkoszorúzása során József 
főherceg után Fabinyi Tihamér kereskedelmi 
miniszter, báró Szalag Gábor, a posta vezér
igazgatója, vitéz Hajnóczy Béla, a Vitézi Szék 
képviseletében, Mándoky Sándor tábori fóes- 
peres tette le koszorúját, utánuk a különböző 
vasutas egyesületek képviselői következtek.

„Keveset írtam, de többet unom
— hazugság lett volna"

mondja az ötvenéves Kodály Zoltán
Ai egész ország meleg ünnepléssel köszönti e 

héten Kodály Zoltánt ötvenedik születésnapja 
alkalmából. A modern zenei törekvésnek nagy 
magyar mestere, akinek jellegzetes Krisztus
szakállas feje csak olykor-olykor tűnik fel va
lamely hangversenyterem nézőterén, roppant ...------ .. -------------- ----------

sze-
zárkózott, visszavonult, önmagába merülő 
tel él. A nyilvánosság előtt csak müveivel
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Hajsza az uj nődaraboló gyilkos után
Vasárnap Bécsben fontos nyomra akadtak

repel, a nagyközönség alig tud valamit Kodály
ról az emberről.

Kodály huzódzkodása a nyilvánosságtól nem 
tettetett álszerénység. A befelé néző alkotó
művész irtózása ez a fórum piaci lármájától.

Mifelénk úgyis nagyon beszédesek az embe
rek — mondja —, én pedig ismerem a hallga
tás nagy értékeit.

ötvenedik születésnapja beköszöntésekor 
megkértük, mondjon valamit életéről, munká
járól, terveiről, gondolatairól.

— Azt hiszem — kezdi —, az ember különö
sebb fájdalom néiküi megy át az ötvenedik 
évén. Ha ezen a caiurán megállók egy pilla
natra, azt kell mondanom, hogy az

elért eredményeimmel meg vagyok elé
gedve. Többet nem la lehetett volna elérni.

Ha körülnézek, egy zeneszerzőt sem találok, 
aki oly kevés müvei ért volna el annyit, mint 
én. Elismerem a Jogosultságát annak a meg
állapításnak, hogy

keveset írtam, de többet írnom hazugság 
tett volna.

Ha ma kezdeném pályámul, ma is csak igy

csinálnám. A harcot mindig kerültem, mert a 
harc beszéd nélkül elképzelhetetlen. Már pe
dig én Maeterlinck „A szegények kincse" cimü 
müvének első fejezetével érlek egyet. Ez a fe
jezet a hallgatásról szól. 4 támadások, amelyek 
müveimet és engem értek, nem hatottak mélyre, 
mert nem érintették a lényeget. Kicsinyes, sze
mélyes támadások voltak. A jóhlszemüeket 
pedig nem vettem zokon, mert mindenkinek 
joga van őszinte meggyőződését szabadon ki
fejteni és nyilvánítani.

— Sokat vitatott probléma, hogy n mai irány 
a szív, vagy az agy muzsikája-e? Egy biztos: 
melódia mindig lesz a földön, amíg emberek 
lesznek. Ha különböző időkben más és más is 
ez a melódia. De

Igazi zene csak az, amely a szív és az agy 
számára egyforma munkát éa élvezetet ad, 

amely az egész ember érdeklődését fel tadja 
kelteni és le tudja kötni. Ez a jövő zenéje —• 
fejezi be Kodály fejtegetéseit.

Készülő munkáiról Kodály nem beszél, mert 
„nincsenek még olyan előrehaladott állapot
ban, hogy beszélni lehetne róluk", a magyar 
népdalgyűjtés hátralévő munkáját pedig sze
retné, ha a fiatalok vennék át és végeznék be. 
A születésnapja atkalmáhól rendezett hangver
senyek lezajlása után Kodály Zoltán a Scala 
meghívására Milanóba utazik, hogy részt 
vegyen a „Székelyfonó" ottani bemutatóján.

Grégór Vilmos

— Modern kort étünk, amelynek az Iramához 
már gyermekeinket ia idejekorán hozzá kel! 
szoktatnunk, ötletességre, kombinációs képes
ségre, mechanikai tudásra és főleg önállóságra 
nevelik az ifjúságot azok a tanulságos és szép 
játékok, amelyek Kiéin Dezső látszerésznél. 
Kecskeméti-utca 14, a karácsonyi játékvásár 
keretében kaphatók.

—- Leendő anyáknak kellő figyelmet kell for
dítandók arra, hogy bélmüködésük rendben le
gyen, ez pedig a természetes „Ferenc József*  
keserüviz használata által érhető el.

Porsonynál, mint ismeretes, éles tárggyal 
tőből levágott női balkezet fogtak ki a Du
nából. A kéz a rendőrségi orvosok megálla 
pitúsa szerint 3—4 napja lehetett a Duná
ban. Egyik ujján drága aranygyűrű volt.

A levágott kar ápoltságáról én ■ mani
kűrözött ujjúkról arra következtetnek, 
hogy R meggyilkolt és földnrMholt nő 

jobbmódu osztályhoz tartozhatott.
Miután valószínű, hogy az újabb nődara

boló rémtett az osztrák fővárosban törléuk, 
■ béc^i rendőrség lázas nyomozásba kéz 
dett

!s egé'.r nap lázas tevékenység 
volt a bécsi rendőrigazgalóságon. Sorra vet

ték azoknak a nőknek az ügyét, akik az 
utóbbi időben eltűntek és hír szerint meg 
bizhatónak látszó nyomra akadtak. Állító
lag

kinyomoztak egy ékszerészt, akitől ■ 
levágott kézen levő aranygyűrűt vásá

rolták néhány hónappal ezelőtt
Ha ez a nyom nem bizonyul tévesnek, 

akkor órák kérdése, hogy a gyilkos szemé 
lyét megállapítsák és esetleg a földarabolt 
nő törzsére éa többi részeire ráakadjanak. 
A nyomozásban a pozsonyi rendőrség de 
tektivjeinek egész serege vesz részt A Du
nából kifogott női kezet hétfőn Bécsbt*  
viszik.

Mélységes fájdalommal jelentjük, hogy társaságunk választ
mányának elnöke .« hosszú éveken át clnök-vczérigazgatója

ormúdi Ormody uiimos UP

Élő nászajándék
a lakodalmas ház küszöbén

Debrecen, december 11.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen 

tété.) Meggyesy László dnneshórni gazdálkodó 
szombaton tartotta esküvőjét, estére össze
gyűlt a násznép és vidáman mulatozott a In-

kodnlmi vacsorán.
Néhányon a lakodalmi vendégek közül éjfél 

felé haza akarlak menni. A küszöbön bele
botlottak egy csomagba, egyik-másik talán 
kissé rá is taposott.

-I MII l’ll'.IVI \lll Kt'l \ / I\ll

ARVE Rt SI \| ii/f iá( SARNOIv V
TStbwWlöi S7 SU.

UH. MTIUNn auoo 
ÁRVERÉSEI folyamatban vannak és 

december 23-álg d. u. 4 órától, 
folytatólagosan tartanak. 

Vasárnapokon nincs árverés. 
ARVERF.SRR KERÜLNEK: Möb-ciS telimé 
oyek s>ohmk. ráírok, norceliánnk keleti 
szflnvesek, mOvésti és kAibasználsira ssénl 
botoruk, ékszerek, kézimunkák. keleiAzsisi 

tárgyak és könyvek.

KatatofM a helysiíoea t-M P-ért kapható. I

a volt főrendiház tagja, a Fertne József rend nagykeresztese, 
az olasz koronarend parancsnoka, a román cMllagrend 
lovagja, a Magyar-Franczla Biztosító R.-T, a Nemzeti Baleset
biztosító R.-T. és a Pannónia Magyar Viszontbiztosító Intézet 
elnöke, a Magyar Földhitelintézet felügy előblzoftságának 
tagja, az Osztrák Szövetségi Országok Biztosítóintézete R.-T. 
alelnüke, a Phőnlx Általános Biztosit*  Társaság IgazMatósáMÍ 

tagja stb., stb.

ma 94 éves korában elhunyt.

A Megboldogult 1858-ban lépett társaságunk szolgálatába és 
pályáján gyorsan emelkedett. Az 1898 március lé ikén megtartott 
közgyűlés alkalmával vezérigazgatóvá neveztetett ki. Amidőn 
1922-ben a tényleges szolgálatból kivált, közgyűlésünk a választ
mányi elnök tisztségére választotta meg, amely tisztséget haláláig 
rendületlen tetterővel látott el.

Az Elköltözött llyképpen teljes, Isten különös kegyelméből ki
vételesen hosszú életét, páratlan alkotóképességét, kiváló tehetségeit 
és izzó lelkesedését társaságunk és a köréje csoportosult vállalatok
nak szentelte s maradandó teljesítményeivel és sikereivel örök 
időkre szóló emléket állított magának.

Meggyőződésteljes, odaadó munkássága magyar gazdasági 
életűnk keretein túlmenően az egész biztosítási Intézmény javát 
szolgálta, kiváló tettel, tartalmas alkotásai pedig úgy a belföldi, 
mint a külföldi szakkörök osztatlan elismerését vívták ki.

Elhunytéval kivételes személyiség szállott sirba, aki mind
azokat, akik megismerhették, varázskörébe vonla.

Emlékét soha el nem múló kegyelettel őrizzük!

Budapest, 1932 december 6.

AZ ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ TÁRSASÁG 
választmánya, Igazgatósága, felügyelő bizottsága 

és tisztikara.
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Az orvosi kamara mellett döntött 
az orvosok vasárnapi kongresszusa 

Gömbös miniszterelnök nagy beszéde az érdek
képviseleti rendszerről és a tehetségek érvényesüléséről

A Vagyat Országos Orvosszövetség vasárnap 
délelőtt a Vigadó nagytermében rendkívüli 
kongresszust rendezett, amely iránt igen nagy 
érdeklődés mutatkozott meg. Fokozta az ér
deklődést az Is, hogy Gömbös Gyula miniszter
elnök, Antal István dr. miniszterelnökségi sajtó
főnök kíséretében megjelent a kongresszuson, 
amelynek döntenie kellett az orvosi kamara 
felállításáról.

Közel másfélezer orvos előtt nyitotta meg a 
kongresszust

Csllléry András
elnök és kifejtette, hogy a magyar orvosok 
mennyire átérezték a miniszterelnök nemzeti 
munkatervébe való bekapcsolódás szükségessé
gót.

Az elnöki megnyitó után általános figyelem 
közepette

GÖMBÖS GYULA mlnlsztereluök 
emelkedett szólásra és a következőket mon-

gozó társadalmat. A hatóságoknak is jobb, ha 
"'gy .fejjel, egy elnökséggel tárgyalnak, mintha 
állandóan a fókuszában áll a gyűlölködésnek, 
talán az irigységnek is és amikor nem a hiva
tottak, hanem a hívatlanok azok, akik képvi 
selni akarják az érdekeket és az eszméket.

A miniszterelnök kijelentette, hogy áttekin
tette az orvosi kamara felállítására kidolgozott 
tervezetet és annak alapgnodolatával egyetért 
Beszédét azzal fejezte be, hogy

Magyarország a szervezetlenség és ■ rend
szertelenség országa.

Túlsók nálunk az egyéniség, ha egy uj ideát 
felvetünk, akkor százfelé boncolják, végül nem 
lesz belőle semmi. Rendszertelen, fegyelmezetlen 
és szervezetien a mi intelligenciánk, az után
pótlás pedig nincs arányban a szükséglettel.

Egészséges szelekcióra van szükség,
mert akkor nem lesz olyan konkurrencia az

Rákóczi-úti fióküzletünk

megmaradt árukészletét
most
CS 3 k királyutcai üzletünltben

dömpingárban árusítjuk I

'ffőmbőz beszél az Orvosszövetség vasárnapi kongresszusán. (Balról-jobbra): Szabó Géza dr, 
Antal István dr. sajtófőnök, Huszár Aladár dr. főpolgármester. Gömbös miniszterelnök, Csil
léig András dr. elnök, Scholtz Kornél állam titkár, Sarbó Arthur dr, Téglássy Béla dr.

férfidivat 
Kemény kolnp rifltnpiBjfrt 

írem ís Cdlne síls’iX.. Gamtisni klttlDÓ fiiéból... - 

Rövid nadrág. 
.öppernatírug Sfe*.  

ia üuniinmg gallérral... „ 

Zefirng kílfla rali érni _ 
Férii hálóing íX, _ 
Farfizakm _ Pizsama kitftaó flsaellből ...

7.25
4.95
1.75
1.952 88
5.80
3.75
3.90

.95
5.45

NŐI divat
Pongyola t>4r»o«yflasallbót 3-98 
Harisnya i-saTéli harisnya an troliéért.. -.95 
üli sráltl nadrág “X,... 185 Kombinzií1'"3 25 
Pongyola láraonyf1 -><«llból 5.50 
Trikó női ruha ’asónok 9.50 KötöttnólruhaSxt“28.
Meleg nadrág bólén 2 18 
Ház! CIPÓ Ü",X—rt .. 3.45

Gőíya
áruház

gatnl kezdte a megrémült asszonyt
A trafikosnö éles sikoltozása fölverte az 

elhagyott utca csöndjét. Az erős asszony 
valósággal élet-halálharcot vívott a földön 
fetrengve a merénylővel, aki

mikor nem boldogult a traflkosnővel, 
revolvert rántott elő éa a homlokának 

szegezte.
Abban a pillanatban értek oda a fapiac 

felől a sikoltozásra figyelmessé vált járó
kelők és

Méteráru
Kelengyegyolcs
Lepedogyo.es !!.«?.. _ Mosott s fon ModaolcaA 
Bársonyflanel
Gyapjú tu'eedkelme _ 
Kunuvász 
Tweeúkeime
Kívéikesziel —— _
Étkészlet kltfisA riimuet _

Jacki fiuöltöny Xl"“

-.88
1.75 
-.98
1.18
2.75 
-.70
1.18
9.80
9.80
4.80

NAI kabátokat télárban 
kiárusítjuk I

CSak Király-utca 52

lefogták a revolvere® rablót.
Bevitték a rendőrségre és vasárnap reggel 

megkezdték a kihallgatását. A revolveres 
útonálló zsebeiben semmiféle írást nem ta
láltak és a késő estig tartó vallatás során 

személyéről nem volt hajlandó felvilá
gosítást adnL

Csak annyit állapítottak meg róla, hogy 
nem Sopronba való.

A rendőrség erélyesen kutat a titokzatos 
merénylő személyazonossága után.

dotta:
—- Az én idejövetelemnek az a célja, hogy Itt 

te politikát csináljak. Nem napipolitikát, hanem 
nemzeti politikát. Amikor megállapítottam, 
hogy mindenki eszköz a nemzet szolgálatában, 
ez a megállapítás érvényes az orvosi társada
lomra is.

— Nálunk sok tekintetben szervezetlenül él- 
JSI életünket sok tekintetben nem az Igazi, 
hanem az álértékek érvényesültek. Ezek propa- 
gandisztikus munkája jelentkezett minduntalan 
« közéletben és az orvosok és a népegészségügy 
kérdésében.

— Sokan megijedtek attól a gondolattól, 
amelyet a nemzeti munkaterv egyik pontja fog
lal magában és amely pont

az érdekképviseletekről azóL
Ax érdekképviseleti rendszer bevezetésével hi
vatalosan meg akarom szervezni a magyar dől-

orvostársadalom tagjai közt, amely nem egé
szen helyes és az etika szabályai szerint bo
nyolódik . lé. A nemzeti Öncéluság politikája a 
tehetségét keresi s azokat istápolja.

Az Igazi embert az Igazi helyre kell tenni,
hogy mindenki nyugodtan érezze, hogy akik 
vezetik, azok a helyzet magaslatán állanak.

Nagy .taps fogadta Gömbös Gyula beszédét, 
Ezután Téglássy Gyula országgyűlési képviselő 
és még számosán szólaltak fel. A további fel
szólalások

izgalmas hangulatban zajlottak le.
mert a kongresszus részvtevőinek egyik cso
portja azt kívánta, hogy az orvosi kamara lé 
tesitésére vonatkozó előterjesztést vegyék le a 
napirendről. Végül is a kongresszus ugy dön 
tött, hogy az előterjesztést általános tárgyalás 
alapjául elfogadja.

uiabb ualufaUgy a rendbrsbgen: 
rezsas&izo- nbgy embert előállítottak 

a WkaDitányságra 
és szakács doiiarügyo

A rendőrség vasárnap njabb valutaügy 
ben indított vizsgálatot A valutaügyek el 
lenőrzésével foglalkozó detektivesoport em
berei

dollárüzérkedéa
nyomára bukkantak.

Napokig tartó munka után a vizsgálat 
vasárnapra arra az eredményre vezetett, 
hogy az ügy további tisztázása céljából

négy személy
előállítása vált szükségessé. A detektívek 
előállították Francit Izsó tőzsdebizományost, 
Fleischmann Zsigmond ékszerészt, valamint 
a fivérét, Fleischmann Lipót posztókvreske- 
dőt, azonkívül Schtvarz Frigyes szakácsot.

Az előállított személyek részletes k hall
gatását hétfőn reggel kezdi meg a rendőr
ség.

A Dunába ugrott a Vámpalotánál 
Kállay Ferenc nagykőrösi tanár

Trafikosnö és rablótámadó 
élethalál harca az elhagyott utcában

Ki lehet a revolveres útonálló?

Vasárnap délután a Vámpalota mellett a 
Dunába ugrott egy jól öltözött férfi. A rend
őrségi motoros őrség emberei

kimentették és a partra vitték,
ahol már várakoztak az időközben értesített 
mentők, akik első segítségben részesitetlék 
és a /főlus-kórházba vitték.

Az öngyilkosjelölt csak annyit mondott: 
Kállay Ferenc a neve, harmincéves 

nagyköröst polgári iskolai tanár. 
Rokonlátogatóba jött Budapestre. Mikor 
megkérdezték, miért akart meghalni, nem 
adott választ. Hiába faggatták, nem volt haj
landó megmondani az öngyilkossági kísérlet 
okát.

Sopron, december 11.
(A Hétfői Napló tudósitójától.) Szomba

ton este vakmerő revolveres rablótámadás 
történt a soproni fapiachoz vezető mellék
utcák egyikében. Tremmel Józsefné 48 éves 
trafikosnö igyekezett zárás után haza a fa
piacon levő trafikjából a lakásába. A heti

bevételt — 850 pengőt —• kézitáskájában 
vitte magával.

Egyszerre az egyik sötét kapualjból egy 
jól öltözött fiatalember rohant rá a trafikos 
nőre és el akarta ragadni tőle a kézitáskát. 
Az asszony kétségbeesve védekezett, mire

a ralilrttámadó földreteperte éa fojtó-

Belvárosi színház
Pénteken, december 16-án 

alő&xör :

MAGAS CÉ
LAKATOS LÁSZLÓ vígjátéki 

HONTHY HANNA 
Murát! Lili, Harsány!, 

Págcr, Berczv

„CIT KOSAI?6 
íZu. citromos, kiírtai?.*,  mertenier*  Űrt*  
be I •<» na znalatt*n  a Irtzs cltrtim érzetet kelti, 
rwuiti megun i üe,8!! Olt*11

Csalt eredeti (Rezekben: 98 fillér 
Mlndenfltt kaphatói 

Ktrmpel Mzpnnt: MTHALV OTTÓ tn'-zyAm- 
naitykt-re-kedós VI., « o lmamczlty utca 4S.

Péntekig minden este:

87—90. előadás

a magyar és francia szakácsmuvószet 
remek eteleT és pompás leveskülön- 
legessége*  frissen készítve kaphatók*

Lepedogyo.es
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Karom lesivar borzalmas 
gyilkos moranyieie

MaroaváMírhely, december 11.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Szómba- 

tón egy kőt övvel ezelőtt törtönt borznltnas 
gyilkOMág tetteseit fogta el a rnarosvótár- 
belyl rendőrség.

A napokban az üvegcsflri kncsmáros ar
ról tett jelentőst a marosvásárhelyi ügyész
ségen, hogy n verekedéseiről hírhedt há
rom Jakab testvér, András, Lajos és Mihály 
mulatozás közben gyanús beszélgetést foly
tatott. Szavaikból azt vette ki, hogy a kél 
évvel ezelőtt eltűnt

Gíllga János erdőfelügyelőt Ők gyilkol
ták meg.

A bejelentés alapján a csendörség nyom
ban házkutatást turtott a Jakab testvérek 
lakásán, ahol tényleg

megtalálták ■ meggyilkolt erdőfeliigyelő 
ruháit.

A súlyos bizonyítékok láttára a gyilkosok 
megtörtek és beismerték, hogy tényleg ők 
ölték meg nz erdőfeliigyelő!. Fát gyűjtöt
tek az erdőben és hazafelé indultak, mikor 
az erdőőr megpillantotta a fával megrakott 
Jakab Andrást és Lajos. Revolvert szege
zett rájuk és megállásra kényszerilettc 
őket, majd azt követelte, hogy az össze
gyűjtött fát, mint lopott jószágot, szolgál-

Fslszmei osszsdarsDoitM 
es elásták az ardoisiugyeiot 

tassák neki át
Akkor bukkant elő a harmadik Jakab 

testvér, Jakab Mihály és látva fivéreinek 
szorongatott helyzetét

hátulról rávetette magát ai erdőőrre*  
akinek kezéből rövid dulakodás után ki 
csavarta a fegyvert.

A három Jakab ezután munkához látott. 
Levetkőztették a felügyelőt, elszedték 
minden holmiját, majd

fejszével azétdarabolták testét.
A folyótól nem messze egy bükkfa aljában 
gödröt ástak, ahová az erdőör borzalmasan 
szétdarabolt testrészeit elföldelték.

Ezután a három Jakab testvér nyugodtan 
hazatért. A kirendelt csendőrosztagok hiába 
keresték nz eltűnt erdöfelügyelőt, hosszas 
kutatásuk során semmi eredményt sem tud
tak elérni. Gillgát hiába várta kétségbe
esetten családja, nem tért többé vissza 
utolsó útjáról.

A gyilkos testvérek vallomása alapján a 
hatóságok kiszálltak .1 helyszínre, ahol a 
megjelölt bükkfa alatt

meg Is találták az erdőfelügyelő 
csontjait.

A váratlanul kipattant gyilkosság híre ál
talános megdöbbenést keltett Marosvásár
helyen.

Az öngyilkos kaszírnő magával 
Borzalma*  vitte a halálba a meg*  

mentésére siető katonát
Passau, december 11.

(A Hétfőt Napló tudósítójától.) Az elmúlt 
éjszakán borzalmas szerencsétlenség játszó
dott le Passanban az Inn-folyó partján. Az 
egyik partmenti vendéglő fiatal kaszirnője, 
« huszonkéléves Else Hermcs összeveszett 
gazdójával és elkeseredésében

öngyilkosságra határozta el magát.
Szándékáról többen tudomást szereztek és 
nmikor a fiatal leány kiszaladt a kerten át 
a folyó partjára, hogy a vízbe vesse magát, 
az egyik vendég utdnarohant és vissza
rántotta. A leány el is indult a férfivel ez 
után a kertajtó felé, hogy visszatérjenek 
a házba, az utolsó pillanatban azonb..n 
mégis meggondolta a dolgot és

kitépte magát megmentője karjai közül,

újból a folyó partjára rohant
Ezutal már sikerült az öngyilkossági kisér 
let — hangos sikollyal beleugrott a vízbe 
Éppen arra járt egy tizen kilencéves osztrák 
honvéd: Josef Gregor, aki, ugy ahogv 
voit.

teljes felszedéssel a lány után vetette 
magát.

A fuldokló és a mentésére siető között két 
ségbeesett küzdelem játszódott le a folyó 
közepén, mire azonban csónakkal a segít 
ségükre siettek, mindketten elmerültek. Az 
életéért viaskodó lány oly görcsösen ka 
paszkodott a katonába, hogy az egyetlen 
uszómozdulatot sem tudott tenni s

a lánnyal együtt eltűnt a habokban. 
Holttestüket még nem találták meg.

Éva, a táncosnő
különös gyermektartási pere Nem lörtén
semmi, csak táncoltunk - védekezett a táncosnő perbefogott oartnerc

Feltűnő és minden részletében páratlan 
érdekességü gyermektartási-perben hozol! 
Ítéletet szombaton Mézéig dr. járásbiró. A

Minden szivet felderít

A 
boldogság 
muzslhála 

mert 

E6GERIH MÁRTA 
magyarul énekel.

Hans Bra usewotter, 
Georg Alexander és 
Slezák Leó gondoskod
nak a jókedvről s mert 
a történet egy mézeshe 
tes ifjú párt leplez le — 
kissé indiszkréten.

e
HOLNAP!

DÉCSROHiniA^GOIISO

perben W. Éva, egy csinos, feketehaju tán
cosnő állt szemben Sillinger Rudolf, az 
Unió-büfé cégvezetőjével, akitől azon a cí
men követelt tartásdijat, hogy ez év ápri 
Hsában megszületett gyermekének az apja.

A táncosnő a tárgyalóterem nagy megle
petésére előadta, hogy

Silllngerrel benső viszonya sohasem 
volt.

A büfében ismerkedett meg a jómegjelenésü 
cégvezetővel, akit egy alkalommal megláto
gatott lakásán.

— Itt gramofon zenére, hiányos öltözet
ben táncoltunk — mondotta kissé elpirulva 
a csinos táncosnő. — Hogy

ml türtönhetett, arra nem emlékszem*  
tény azonban, hogy a kritikus idő eltelté 
vei megszültem gyermekemet.

Silllnger tagadta részességét <» történtek 
ben. Kijelentette, hogy IV. Évával soha 
benső kapcsolata nem volt.

—- Éva állandóan üldözött szerelmével
• a leglehetetlenebb ürügyekkel hatolt

be lakásomba
—- mondotta. Én azonban takarítónőm 
ind mindannyiszor kiutasíttattam. Tanuk 
nélkül soha még csak nem is beszélgettünk, 
de nem is táncoltunk.

Ezután felvonultak a tanuk. Szitányi 
Géza dr., pénzügyi tanácsos,

• cégvezető lakótársa nem emlékezett
W. Évára.

BETHLEt-TÉR! 
SZÍNPAD TUDÓSA

se ha nem 
látott sikert

'"“SISt"” Sallert Ulu i

Bodor Károlyné takarítónő azt vallja, hogy 
mindig a szobában tartózkodott, valahány
szor az agresszíven viselkedő lány megláto
gatta gardáját. Kárpáthg Oszkár zeneszerző, 
Gyenes Lajos tánctanár a leány életviszo
nyai felől tettek tanúvallomást. Nagy Im- 
réné, Silllnger unokanövére

zárt tárgyalást kért, ahol az ominózus 
táncjelenet körülményeiről vallott.

As Hóiét nagy meglepetéssel szolgált. A 
biró elutasította Vajda Benő dr., Sillinger 
ügyvédjének azt az indítványát, hogy ezt

a páratlan orvosi esetet az igazságügyi 
orvosi tanács vizsgálja meg

és Sillingert havi 24 pengő gyermektartás- 
dij és 75 pengő babakciengyeköltség meg
fizetésében marasztalta.

Sillinger fellebbezése folytán még a felső

bíróságokat is foglalkoztatni fogja ez a pá
ratlan különlegességü probléma, hogyan le
hetett a tánc egy uj élet rügyfakasztója.

Frigyes főherceg magyaróvár! 
erdőségében véres tüzharcc t 
vívtak a vadőrök és vadorzók

Magyaróvár, december 11.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Izgalmas 

éjszakai ütközet volt szombaton Frigyes fő
herceg magyaróvári erdőségében vadőrök és 
vadorzók között.

Öt vadorzó: Gál István, Gól András, Hu
szár István, Huszár Márton és Berki József 
voltak lesen. A vadőrök rajtuk Ütöttek, de 
az eleszánt vadorzók sortüzzel fogadták 
őket, amit a vadőrök viszonoztak.

Hosszabb Ideig tartó tűzharc fejlődött 
kl az erdő sűrűjében. Az ütközet azzal 
végződött, hogy Berki József, az egyik 

vadorzó, halálosan megsebesült

A többi vadorzó erre megfutott de több 
sebből vérző társukat magukkal vitték. A

csendőrség vasárnap korán reggel megkezdte 
u nyomozásL Az erdőben,

a frissen esett havou megtalálták a vér
nyomokat.

így jutottak el Berki József házáig. A ha- 

Amig Ön alszik, 
a Darmol dolgozik. 
lálosan megsérült ember ágya mellett ott 
találták a másik négy vadorzót, amint ép
pen társuk ápolásával foglalkoztak. A 
csendörök letartóztatták őket, Berkit pedig 
kórházba vitették, de aligha marad életben.

500 psnsfi! 
ingyen

Nagyszabású készpénz
nyer eményversenyii n k 

elsőhetes nyeremény számai: 
1553, 2545, 2841, 3218, 4449

A szsrencsSs nyertesek Jelentkezzenek dijaikért rt. u. 3-0 között a kladöhan
Ezen a héten megfejendő öt számot dr. Horváth 

Kamilló kir. közjegyző az 1—6000-ig terjedő sorszámból 
újból kihúzta és olvasatlanul borítékba zárta.

Találjon ki és a szelvényen küldjön be közülük egyet,

nyer 50 pengőt,
ha a kihúzott öt szám bármelyikét sorrendben közvetlenül 
megelőző vagy követő számot küldi be a szelvényen, nyer

5 pengőt
ha a kihúzott öt szám bármelyikének számjegyeiből ösz- 
szváílitütt számot küid be a szelvényen, bár a számok 
sorrendje eltérő, nyer.

3 pengőt
A megfejtést tartalmazó szelvényt (lásd mai számunk 

2. oldalán) december 17-én, szombaton dél’g kell kizárólag 
nyílt levelezőlapon, vagy más lapra ragasztva postán 
vagy levélszekrényünkbe dobva beküldeni.

Egy szelvényen csak egy szám küldhető be.
A sorsolást ugyancsak december 17-én, szombaton 

%1 órakor tartjuk meg dr. Horváth Kamilló közjegyző ur 
közbejöttével.

A versenyt négy héten át folytatjuk és az a szeren
csés olvasónk, aki

négy héten át folytatott rejtvényakciónk 
során a hetenként kisorsolt öt szám közül 
legalább egyet, összesen tehát négy hét 
alatt négy számot ténylegesen megfejt, 

500 pengő 
jutalomban részesül.
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VILÁGHÍRNEVET
a daráló védjegyű valódi
Franck pótkávé nem reklám*  
mai, hanem csakis kiváló mi
nőségével szerezte meg.

Ili BEK
— Óriási sikerrel járt nyereményverse- 

nyiink első hete. A nugyszabásu készpénz- 
nyereményverseny, amelyet négy héten át 
rendezünk, páratlanul nagy eredménnyel 
indult cl elsőhetes utján. Olvasóink hatal
mas tábora nagy érdeklődéssel és lelkese
déssel vett részt a versenyben, sok-sokezren 
kiildötték be hozzánk számjeggyel kitöltött 
szelvényeiket és — ami előre volt lúthntó 
— közülük Igen sokaknak kedvezett a sze
rencse. Több mint száz megfejtő pályázott 
sikeres eredménnyel a versenyben és több- 
fizáz pengőt osztottunk ki az elmúlt héten 
h győztesek között. Ez az eredmény azt 
bizonyltja, hogy a feludat, amelynek meg
oldását magas készpénzdijakkal jutalmaz
zuk, eléggé könnyU ahhoz, hogy mindenki 
kedvvel és a siker biztos reményével vehes
sen részt ötletes versenyünkben. Várjuk 
tehát kedves olvasóink szelvénnyel fel
szerelt levélkéit ezen a héten Is és biztosan 
hisszük, most is alkalmunk lesz többeknek 
értékes készpénznycreménnyel kedveskedni.

— Mérsékelt hideg Idő lesz. Vasárnapra 
napsütéses száraz idő váltotta fel a hétvégi 
havazást. A MeteoroIogiai Intézet prognó
zisa a következő: Változó felhőzet, északi 
és északkeleti légáramlás, mérsékelt hideg 
idő várható.

— Harmincéves lelkészt Jubileum. Vasár
nap ünnepelték az óbudai református lel
kész, Kontra Aladár lelkészkedésének har
mincéves és óbudai papságának negyed
százados jubileumát a Korona-Vigadó zsú
folásig megtelt nagytermében. Az óbudaiak 
a hála minden jelével elárasztották az agg 
lelkészt, aki kijelentette, hogy mint ed 
dtg, továbbra Is a szeretet igéjével ajkán, 
fog küzdeni az elhagyottakért és szegé
nyekért.

— A sármelléki tllzkatasztrófa bűnügyét ■ 
helyszínen tárgyalja a törvényszék. Nagykani
zsáról jelentik: A Hétfői Napló hirt adott arról 
a borzalmas tüzkatasztrófáról, amely 27 házat 
pusztított cl Sármellék községben. Az Ügyészség 
gyújtogatás címén vádiratot adott Kiss Vargha 
Sándor gazdálkodó és felesége ellen, akiknek 
ügyét csütörtökön Sármelléken tárgyalja a bíró
ság, mivel mintegy hetven falubeli tanút kell 
kihallgatni.

— Ifalálos szerencsétlenség érdőlrtás közben. 
Nagynknlzsáról jelentik: Az alsómándl erdőlr- 
tásnál halálos szerencsétlenség történt. Trotdr 
János 35 éves munkásra rázuhant egy hatalmas 
fa, amely a szerencsétlen embert súlyosan meg
sebesítette. Miközben kórházba szállították, meg
halt. A vizsgálat megindult.

— Máral Sándor előadása. Vasárnap délelőtt 
érdekes előadást tartott Márai Sándor az Om- 
nla filmszínházban Az előadás tárgya a háború 
utáni irodalom volt Mára! hosszú és mindvégig 
érdekes felolvasósában beszámolt az elmúlt 
tizennégy esztendő szellemi áramlatairól. Az 
érdekes előadást hálás tapsokkal honorálta a 
közönség.

— Lopásért letartóztattak egy kenyereslányt. 
Az Utazók Egyesületének főpincéro följelentést 
tett a főkapitányságon és előadta, hogy szek
rényét ismeretlen tettes több alkalommal ál- 
ki’lccsal felnyitotta és onnan trafikárut, azon
kívül pénzt vitt el. A nyomozás csakhamar 
megállapította, hogy a lopósokat Jeneg Ilona 
35 éves kenyereslány követte el. Előállították a 
főkapitányságra, ahol beismerő vallomás után 
letartóztatták.

— A háztulajdonosok csak a tónylegea bér
jövedelem után akarnak adót fizetni. A Ház
tulajdonosok Országos Szövetsége vasárnap dr. 
Németh Béla elnöklésévcl rendkívüli közgyű
lést tartott, amelyen elhatározták, hogy az 
egyesület címét „Háztulajdonosok Országos 
Szövetsége, mint Országos Lakásgazdasági 
Testület"™ változtatják át, hogy így dombo
rítsák ki a lakósgnzdaság ügyének fontosságát. 
Elhatározta a rendkívüli közgyűlés azt is, 
komi fogja a kormánytól, hogy a háztulaj
donosok az adót a tényleges bérjövedelem után 
fizessék és visszamenőleg vegyék revízió alá az 
adóalapot az év közben lényegesen csökkent 
bérek alap|án. Végül adjon a kormány adó- 
részletfizetési kedvezményt a háztulajdonosok
nak.

— Gál Jenő a politikai helyzetről. Kedden este 
8 órakor Gál Jenő őrsi, képviselő a Lipótváros! 
Demokrata Körben foglalkozik a miniszterelnök 
Nagykőrösön és Szolnokon kifejt It programié
val és a mai politikai helyzettel. A fővárosi de- 
makrata szervezetek testületileg jelennek meg es 
alkalommal n lipótvárosi körhelylséghen.

Újpesti suhancok fosztogató bandáját 
leplezte le a rendőrség 
Riasztópisztolyok és kalandos tervek

Újpesten az utóbbi hetekben (Öbh kirakat 
fosztogatás történt, azonkívül élelmiszerüzle
tek ajtajába kirakott holmikat is lopkodtak. 
A rendőrség meginditotta a nyomozást és kide
rült, hogy

a kirakatfosztogatásokat és üzleti lopáso
kat fiatal suhantok követték el.

Az újpesti kapitányság detektivjei tegnap tet- 
tenértek egy tizenhatéves lakatosinast, mert 
éppen egy fiiszertizlet kirakatát feszegette. El
fogták és előállították a kapitányságra. Rövi
desen bevallotta, bogy tagja egy négy főből

álló bűnszövetkezetnek,
valamennyien fiatal suhantok,,

ők követték el a kirakatfosztogatásokat. Meg
nevezte bűntársait is, akiket azután a detektí
vek ugyancsak elfogtak. A suhancoknál

riasztópisztolyokat
találtak. Állítólag azzal a tervvel foglalkoztak, 
hogy a lopásokon szerzett holmikat eladják és 
az Igy szerzett pénzzel kalandos külföldi útra 
indulnak. Valamcnnyiüket átadják a fiatalko
rúak bíróságának.

I Modern mesevilág a kirakatban: játékok, melyek a ma 
kornak megfelelnek; ami tanulságos és szép, az itt mina 
megtalálható. Ne mulassza sl megtekinteni kirakatalmai

■  Árjegyzék ingyen!
, lAtaxeréni
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A pápa felbontotta Obolenszkij 
herceg és a milliárdos 

dS^ÍrS^ngmNI'6 Astor leány házasságát
Róma, december 11.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Az olasz fő
városban ma kerüli nyilvánosságra hivutalos 
jelentés alapján az a nagy feltűnést keltett hir, 
hogy

a pápa felbontotta Szergej Obolenszkij her
cegnék Allce Muriét Astorral kötött házas

ságát
A fiatal asszony a multimilliárdos Asfor-familiú- 
ból származik,

édesapja: John Astor 1912-ben a „Tltanlc**  
katasztrófája alkalmával pusztult el.

A hatalmas vagyont Allce és Willtam bátyj

örökölték — mindkettőjüknek négyszázötven 
millió dollár jutott.

Allce Murid Astor és Obolenszkij Szergej a 
háború alatt kötöttek házasságot, a fiatal asz- 
szony akkor a katolikus hitre tért át Obo- 
lenszkij herceg egyike a legelőkelőbb orosz 
arisztokratáknak,

a cár közvetlen környezetéhez tartozott 
és felbecsülhetetlen értékű földbirtokaik voltak 
Oroszlengyclországban és Galíciában. Még’ ma 
is igen gazdag a család.

A házasság érvénytelenítésének okairól semmi 
a hir nem szivárgott ki.

Véres botrány a debreceni
Hajnali hangiratban tévedésből ^ranybstífl e.Őtt 
inzultált egy uriasszonyt Hang O4vér dr. kamarai titkár

Debrecen, december 11,
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Debrecen város társadalmát kí
nos eset foglalkoztatja.

Szombaton éjszaka Hang Olivér dr., a 
hajdumegyei mezőgazdasági kamara tit 
kára az Aranybikában mulatozott.

Már pirkadni kezdett, amikor befejezte 
a mulatozást, kijött a vendéglőből. Előtte 
egy úri házaspár haladt.

Hang Olivér egyszerűen a hölgy háta 
mögé lopózott, átölelte és magához 

szorította.
Az uriasszony rémülten felsikoltotl, mire a 
társaságában lévő férje nekirontott Hang 
Olivér dr.-nak és a sző szoros értelmében

véresre pofozta
az Ittas mezőgazdasági kamarai titkárt. Elő
került a rendőr is, aki igazoltatta Hang 
Olivér dr.-t, majd bekísérte a rendőrségre, 
ahol azzal védekezett, bogy egy kissé illu- 
minált állapotban volt,

a hölgyei összetévesztette egy Intim Iá

merösével, 
tehát tévedés történt.

Az inzultált hölgy térje természetesen 
lovaglás útra terelte a do'got, de ettől füg
getlenül folyik nz eljárás utcai botrányoko
zásért Hang Olivér dr. ellen.

márkás 
csokoládéból

KarácM>u>!a lyüriiCRkék. 1 csomag Dr. Orlker fék 
kuglófnnyagot 1H dkg zsírral, kevés reszeli citrom- 
héjjal. 1 dkg tőrt fahéjjal s 3 kanéi hideg <főtt) teá
val jól eldolgozunk, utána lehetőleg vékonyra ki
sodorjuk. gyűrűkre kiszaggatjuk s nem nagyon forró 
sütőben megsüljük s még mielőtt teljesen 'ihúlt. 
óvatosan leszedjük. Igen ízletes és mutatós kis sűte 
mények melyek karácsonyfadísznek is alkalmazhatók.

— Gágern báró Ügyében Ítélet lesz. Watt- 
dorf ügyében elnapolják ■ tárgyalást. A 
büntető törvényszéken ma délelőtt hirdet 
Ítéletet dr. Raád Illés törvényszéki egyes- 
biró Gágern János báró bűnügyében. A 
legutóbbi tárgyaláson befejeződtek a perbe
szédek és Raád biró mára tűzte ki az íté
lethirdetést, amelyet igen nagy érdeklődés 
előz meg. Ugyanakkor, amikor Gágern báró 
felett ítéletet hirdet a törvényszék, Raád 
biró szobájának szomszédságában, Várad! 
Brenner Alajos tanácselnök tárgyalótermé
ben Walzdorf Konrád báró százezer pengős 
vállócsalási ügyében is tárgyalást tűztek ki. 
Ez a tárgyalás azonban értesülésünk szerint 
elmarad, miután Esterházy Tamás gróf, a 
per koronatanúja, újból kimentette magát 
s ezért a bíróság kénytelen megint csak 
elnapolni a főlárgvalást.

— Beiktatták ■ református egyház ni fó*  
gondnokát. Vasárnap este a Hold-utcai német 
ref. templomban iktatták be hivatalába Cili- 
léry Béla dr. miniszteri tanácsost, a budapest 
—belsőlipót—terézvárosi ref egyház község uj 
főgondnokát. A bevezető istentiszteleten tartolt 
programm-adó beszédében kifejtette, hogy a 
szociális gondoskodás, a szegények tstápoiúsa 
egyik vezető eszméje lesz.

—• Vasárnap megválasztották Pápa vár<*  uj 
képviselőtestületét. Pápáról flclentik: Vasárnap 
választották meg a város uj képviselőtestület! 
tagjait. Képviselőtestületi tagok lettek: dr. Su
lyok Dezső, Németh József apátplébános, fíöhm 
Samu, Kőrös Endre, dr. Nagy György, Hajnóczkk 
Ferenc, Jilek Ferenc, Kovács Sándor, Köttet 
Nándor és Keresztes Gyula. Az uj képviselőtes
tület január elején választja meg Pápa város uj 
polgármesterét.

Blnatuiiií
a bálmüködés 
természetes 
szabá.yozó.a.
Kanható minden 
gyógyszertárban.

________________________________ Ara P 2.90

— A cserkészlányok karácsonyfa ünne
pélye. Vasárnap délután rendezték a Ma
gyar cserkészlányok -karácsonyfa ünnepé
lyüket. A megjelent előkelőségek, élükön 
József Ferenc főherceggel és Gömbös Gyu- 
lánéval jelentős ajándékokkal járultak 
hozzá a szegény anyák megsegítéséhez. A 
vendégeket Lindenmcyer Antónia orsz. el
nök Üdvözölte és mondott köszönetét az 
adományozóknak. Az ünnepély az ajándá 
kok kiosztásával nyert befejezést.

— Vasárnapi öngyilkosok. Minarik István 24 
esztendős lakalossegéd Lujza-utca 27 alatti la
kásán aszpirinnel meginéraezte magát. — A 
.w'AV-telep 24. számú barakjában Ladányi Já
nos 21 éves vaskereskedő segéd lamináltai meg
mérgezte magát.

A túlsók evésnél, vagy túlzott IvásnáL
„IGMÁNDI" gyógyvízből már félpohár használt

Száraz láb = egészség l

OKMA 
gumitalp 

megvéd átázás, hideg, csúszás ellen.

Ez az új

PALIM gyártmány
kényelmes, könnyű, rugalmas.

Korlátlanul lartts.
Okma talpaltot kérjen clpésiétő!
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Fenyegető rSncédtilákat 
ragasztoltak vasárnap gazdag 
budapesti emberek házénak a 
falaira TObb ragasztó suhancot elfogtak

ember 
hangú röp- 

ragasztottak. A röpcédulák azt 
az illetőkőtől, hogy bizonyos

Vasárnap több gazdag budapesti 
házának a falára fenyegető 
cédulákat 
követelik 
célra

Turchányi Egon kisgazdapárti papképvi- 
selöt kellemetlen baleset érle. Késő este 
hazafelé tartott a póriból, az utcán rosszul 
lelt és összeesett. A mentők vitték a laká
sára. Ilusmérgezést konstatáltak nála. A 
kitűnő pap-képviselő még fekvő beteg, de 
tíz állapota jobbra fordult.

II
Báró Skcrlecz loánné. délibábutcai villá

jában römiversenyt rendezett egy előkelő 
társaság számára. Harmincán vettek részt a 
tornán. Győztes lett Tér ff y Béláné. Egy szép 
altmien-porcellán volt a jutalom.

Hl.
A gazdasági válság a kaszinók életében is 

érezteti hatását. Ugylátszik, ezzel lehet ősz- 
szefüggésbe hozni, hogy az Országos Ka
szinó tagjai közül legújabban tizen 
tették be kilépésüket.

TV.
.4 terézköruti Rég egér-mulatót 

Pesten" jelszóval átalakították. A 
párisi jeleneteket ábrázoló képek díszítik,

nagy összeget adjanak,

esetben meggyűlik a bajuk velük, 
a mozgalomnak, 

amelynek a nevében fenyegetödznek semmi 
köze nincs a dologhoz és kétségtelen hogy 
éretlen suhancok gonosz csinyjéről van 
szó, amellyel

ellenkező
Természetesen annak

durva módon és lelketlenül zavart 
akarnak kelteni.

A rendőrség több suhancot elfogott. Ezek 
azt mondották,

ismeretlen emberektől kapták a röp
cédulákat.

azzal a megbízással hogy ötpengős napidij 
ellenében ragasszák ki megjelölt házakra. 
A rendőrség eljárást indított a röpcédula- 
ragasztók ellen, a gonosz és rosszindulata 
felbujtókat pedig keresi.

Lutter Valéria 
budapesti gyógyszerésznő 

megmérgezte magát Bécsbeu
Kokainos tragédia

jelen-

„Pdrh- 
falakat 

a 
táncosnők apacslánynak öltözködtek. Hogy 
a hatás tőkéiét es legyen, megkapták a paran
csot: vasárnaptól kezdve mindenki köteles 
franciául tanulni. Ha már Pórit — legyen 
Páris

Bécs, december 11.
Egyik bécsi szállodában szombaton éj

szaka
öngyilkosságot követett el Lutter Va

léria budapesti gyógyszerésznő.
A 25 éves leány 

nagymennyiségű kokaint vett be 
és sulyos állapotban szállították őt a kór

házba. A gyógyszerésznő december 9-én ér
kezett Bécsbe. Hátrahagyott leveleiből kide
rült, hogy a mérget budapesti alkalmazta- 
tási helyén szerezte és

az öngyilkosságot anyagi gondok miatt 
követte el.

Állítólag édesapjának sulyos üzleti kelle
metlenségei támadtak és ez keseritette el.

V.
Hcrtelendg Andor, a londoni magyar kö

vetség titkára, feleségével együtt letette Lon
donban a pilótavizsgát. Utána vásárolt egy 
Pfiss-Mouth tipusii kis repülőgépet. A jövő 
héten Belgiumon át hazaröpülnek Buda
pestre látogatóba. A gépet Hertelendyné 
vezeti.

VI.
Szem- és fültantik beszélik. Van a Váei- 

uton egy kis kávéház, ahol olyan fiatal
emberek forgolódnak, akik igen elegánsan 
öltöznek és nem vélik meg a púdert és a 
rúzst. Ebből a kávéházból jött ki tegnap haj 
nalban az ismert bohémbankár, akit már 
máskor Is láttak ebben a lokálban. Annak 
rendje és módja szerint el volt ázva. Nem 
egyedül volt: kart-karba fűzve jött ki egy 
feltűnően lányosképü fiatalemberrel és a 
hajnali hangulatban nekibusult, boldog oda
adással dalolta partnere fülébe:

—- Csak egy kislány van a világon...

VII.
Teleki Tibor gróf felsőházi tag vadászatot 

rendezett győmrői birtokán. A vendégek 
között ott volt Teleki Béla gróf, Széchenyi 
Gábor gróf, Hoyos Béla gróf, Teleki József 
gróf és Meskó Rudolf főbíró.

Vili.
.4 Hungária Automobil Club hétfőn 

Bristol különtermében klubvacsorát rendez. 
Az asztal főt a klub diszvédnökének, József 
Ferenc főhercegnek tartották fenn.

IX.
A nagynevű Iparvezér fia e hét derekán 

szokott társaságában találkozott az irju 
színésznővel, akit sokszor láttak már a tár
saságában. Másnap a lapokban megjelent a 
kis hír: az Iparvezér fia megtartotta eljegy
zését. Nem a színésznővel. A színésznő azon
ban, „v 
mert még ezen a napon horgonyt veteti a 
háza előtt egy gyönyörű vörös autó, amely
bő légy másik iparvezér fia, az ismert fiatal 
báró szállt ki.

FERFITELIKABAT mérték szerint 35 - P 
Vállalatunk kiváló készítményeinek megismertetése céllából soha 
eddig nem létezett, példátlanul olcsó propaganda-vásárt tartunk 
folyó hó 17-ig bezárólag! Férfitéllkabát vagy férfiöltöny mérték 
szarln! 35 — pinjö, Jómlnöségű szövetek, kitűnő hozzvalók, 
remek munka, többszöri próba.
Ruhakereskedelmi Vállalat, IX., Ferenc-körut 39. sz., !. emelet.

— Bágyadt, levert, dolgozni képtelen 
egyéneknél a természetes „Ferenc József*  
keserüvíz szabaddá teszi a vérkeringést él 
emeli a gondolkodó- és mun ka képességet. 
Beható kórházi kísérletek folyamán bebizo. 
nyúlt, hogy a Ferenc József víz szellemi 
munkásoknál, neurasztérdás embereknél és 
betegeskedő asszonyoknál rendkívül jóté« 
kony hatású gyomor- és béiiisztító szer, 
A Ferenc József keserűvíz gyógyszertárak
ban, drogériákban és fűszerüzletekben 
kapható.

Kohn József 67 éves 
kereskedő tragédiája 
' Dunába ugrott, kimentették, 
de nem lehetett segíteni rajta 
ás a kórházban kiszenvedett

életuntat és a 
szállították. A 
megállapították,

esztendős ke-

Rejtéjycs öngyilkosság ügyében folytat nyo
mozást a főkapitányság. Két nappal ezelőtt a 
Tutaj-utca irányában

a Dunába vetette magát egy jól öltözött 
Idősebb férfi.

A mentőőrség kimentette az 
mentők a Rókus-kórházba 
zsebében talált iratokból 
hogy

Kohn Józsefnek hívják, 67 
reskedő.

Amikor eszméletre tért, ki akarták hallgatni 
öngyilkosságának oka felöl, de az idős ember 
megtagadta a fölvilágositást. Röviden csak 
ennyit válaszolt:

— Ne érdekeljen senkit, ne kutassanak utána, 
mert ez az én titkom.

Kohn József ezután elvesztette eszméletét 
és többé vissza sem nyerte. Vasárnap reggel 
a Rókus-kórház értesítette a főkapitányságot, 
hogy az életunt kereskedő

az éjszaka meghalt
A rendőri nyomozás lesz hivatva megállapí
tani az idős kereskedő öngyilkosságának okát

Un ceNUCQ szakorvos
111 _ ilIIilŰ vér-, bór-cem<b* ‘teí!*>t
XÍÍÍwbÜbmLSbiSrZ Dek rend<l efíé’z

f{ak<>czi*ui  82. I. rm. t. Róknmsi üzemben

— Képklálllfás. Kedvesen hangulatos, színes 
kis képkiállitás nyílt meg tegnap délelőtt a Ma
dách Imre gimnázium rajztermében. Az iskola 
tanárai, Bundsuch Ottó és Oloffson Gusztáv, 
Demeckyné, Wolff Irmával együtt, m!nt minden 
évben, most is megrendezték, ezúttal IX. kará
csonyi kiállításukat. Az ügyes pastellek, aqűa- 
reilek és olajfestmények között több szeren
csés kom pozíciójú, megkapóan érdekes színe
zésű, értékes munkát találunk.

— Meghalt Károly király háziorvosa. Béri
ből jelentik: Vasárnap délután, hosszas szen
vedés után meghalt dr. Eisenmeng'el Viktor 
egyetemi tanár, udvari tanácsos, aki hosszú 
időn keresztül volt Ferenc Ferdinánd, később 
pedig Károly király háziorvosa.

— Hirtelen halál az utcán. Vasárnap dél
után a Szerb-utca 9. számú ház előtt hirtelen 
összeesett és meghalt Töreky Jánosné 46 éves 
háztartásbeli asszony. Szivszélhüdés ölte meg.

— Ubát tűrte vódllzás közbeji. Vasárnap 
volt az idei télisportszezón premierje- Az első 
nap meghozta az első ródliszerencsétlenségct 
is. A meredek Budaörsi utón nagyobb társaság
gal siklott ie a lejtőn dr. Huszár Emilné, ny. 
•'illami tisztviselő 5.9 éves felesége. A ródli a 
k'úroZy-laktanyával szemben felborult Húszát 
Emilné olyan szerencsétlenül esett az úttestre, 
>hgy ballábát törte. A mentők a Rókus-kór
házba szállították.

— (tömbös Gyula magas osztrák kitünte
tést kap. Bécsből jelentik éjjel 12 órakor: 
Osztrák politikai körökben ma este az a 
hír terjedt el, hogy Gömbös Gyula minisz
terelnököt, az osztrák-magyar kereskedelmi 
tárgyalások sikeres befejezése 
valamint a két ország közötti 
összeköttetés dokumentálására 
köztársaság legmagasabb 
nagy aranyéremmel tüntetik ki.

— Az Eiffrl-crntenná- 
rlum. Csütörtökön, decem
ber 15-én lesz száz esz
tendeje annak, hogy Au- 
gust Eiffel, a világhírű 
francia mérnök megszü
letett. A hivatalos Fran
ciaország ennek az em
lékezetes centennárium- 
nak megünneplésére
nagyszabású emlékün
nepségeket tervez, bár az 
energiájáról és fantáziá

járól világhírű francia mérnök emlékét min 
dennél szebben és maradandóbban hirdeti élete 
nagy müve: az Eiffel torony. A Szajna partján 
égnekszaladó karcsú vastorony minden emlék
beszédnél többet beszél a nagy alkotóról—

— A Horthy Miklós-kollégium jubihírls 
ünnepe. A Horthy Miklós-kollégium vasár
nap ünnepelte alapításának tízéves jubileu
mát. Az ünnepségen Hóman Bálint kultusz
miniszter, Szily Kálmán államtitkár, Slpőcz 
Jenő polgármester, Rohringer Sándor egye
temi tanár és Csorna Kálmán igazgató 
beszéltek.

ugylátszik. megvigasztalódik majd.

.Y.
Veress László máltai lovag, a társaság 

kedvelt és szimpatikus tagja, pénzügyi za
varok közé került. A nyilvánosság előtt is 
szellőztetni kezdték egy különben jelenték 
felen ügyét, egy suszterszámla bonyodal
mait. Az önérzetes Veress László erre meg
jelent a máltai lovagrend kerületi parancs
nokánál és benyújtotta lemondását. Maga 
ez ügy azonban olyan kicsiség, hogy lemon 
dúsát nem is fogadták el, hanem további 
állásfoglalás céljából a lovagrend feje elé 
terjesztik a dolgot.

XT.
Batthyány Ilona grófnőt a vértanú minisz

terelnök unokáját eljegyezte Pallaviclni 
A Ifréd őrgróf.— aágl—

A szabóipar csodája
ff!ör:en szeriül P™".
Ó vatos 'fr.'tOitOnvt *|n  n
TálífaDaiot bArsonv-allerm1 r-írt
Msiülsk. 2S íms -arsstto am. ti (ni skUa

.WBrsen»szai>öság’L'^r;i"i'.e-.

alkalmából, 
barátságos 
az osztrák 

rendjelével: a

— Hltlér-párt válsá
ga. Nemcsak Német
ország, hanem az egész 
világ is felügyelt arra 
az érdekes eseményre, 
amely egyben a Hitler- 
párt legkomolyabb vál
ságát jelenti. A német 
nemzeti szocialista párt 
vezére: Hitler Adolf, 
ugyanis három heti 
„szabadságra" küldte

... , , jobbkezét és a pártnak
eddig legtekintélyesebb alakját: Grcgor 
Strassert és mindenki tudja, hogy a szabad
ságolt mar többet nem tér vissza igen fon
tos pozíciójába. Strasscr távozásával meg
indult a bomlás folyamata a 7/fWer-pártban.
mert a nemzeti szoci
alisták vezérkari főnöke 
nem egyedül ment — 
követték őt igen 
számban hívei is. 
pedig Hitler rendeletére 
„betegszabadságra" 
ment egy másik náci
vezér: Gotl fried Feder 
is. Ö a párt gazdasági 
ügyeit intézte — két 
igen exponált állás üre
sedett meg egyik pilla
natról a másikra a náciknál. A berlini Je
lentések szerint Hitler vesztesége nagyon 
érzékeny s ezt a Vezér is érzi, mert kétség- 
u .... , .. a bomlás látszatát

Csak ma és holnap!
Fé'fie&ibó termemben rendé ésből vlMiartinradt finom 
feitt-tébkabAtou 35 pcn.őért kaphatók. „UriBzabÓMg' 
Erznébei-körnt 1. I. cm.

Fövárns! í^n«SF 
tétjén felelőssé  wl leRftred-nényee bben előkéwlt olc-ón1 
léMh-fre összevon- polgári, Rimneziu-ni, kereskedelmi 
magántanulókat, éreUséff'zőket. Vidékieket, hölgyeket .«

Józ • 1-uicn husronbnt, 1. 2

— Rejtélyes módon eltűnt e«y 19 éves 
budai iirilány. Bak István tanár, aki a Bécsi- 
ut 88. alatt lakik, bejelentette a főkapitány- 
lágon, hogy nevelt leánya, Ocsvay Borbála 
19 esztendős tanuló két nappal ezelőtt eltá
vozott lakásukról és azóta nem tért vissza. 
A fiatal leány soha nem foglalkozott öngyil
kossági tervekkel. A szülők azt hiszik, hogv 
baleset érte, vagy egyéb oka lehet eltűnésé
nek Az eltűnés ügyében a rendőrség szé
leskörű vizsgálatot indított.

— A sportcgyesOletek brldmversenye- Fut- 
bulimeccsekről és sportmérközésekró] ismerős 
arcok töltötték meg szombaton é.» vasárnap 
este a Lloyd palota nagytermét. Harminc fő 
városi sportegyesük! bridzscsapata adott Itt 
találkát egymásnak. Döntőbe került a MAC. 
a BSC I., az MTK tennisz- és a Hungária Vívó 
Club teamjei. A késő éjszakai órákban mór 
kész volt a verseny végső képe. Az első és 
második helyért a MAC és a Duna SC I 
teamjn játszott. A késő éjszakai órákban a 
bridzsverseny még folyik.

Sz’ínflVHnveif ** stanYármMet mn 

bank, Budspest, V.. NAdor-etcs J«. telefon JtMB, 104-C7

l<

beesetten dolgozik, 
elkerülje ....

Mcgmérgezie
Vasárnap éjszaka _ ____.____ „„„________
házba hívták ki a mentőket, ahol nagymeny- 
nyiségü Iuminállal megmérgezte magát dr 
Vadon Géza magántisztviselő 48 éves fele 
sége. A mentők életveszélyes állapotban szál 
litótták a Afőkns-kórházba.

magát egy urtasszony 
a Zárda-utca 34. számi!

Gyözödlön mén, > rn^nvérf,**  «>xÜstéi*  
és orilliHtisprt n legtöbbet fizetek.

HEIYIE5 H. íz^‘^’,Srisób< t körot z:
— A M. klr. osztály sorsjáték résztvevői 

fe'kéretnck, hogy a megújítási betéteket 
(*/t==24P,  % = 12P, «/4=6P, >/e==: 
3 P) és a .30 fillér költségutalványt a f. hó 
15-én kezdődő 3-ik osztály húzása előtt fi 
tessék meg, mert különben a nyeremény- 
igény és minden más jog elvész.

A kereskedelemügyi miniszter a MÁV. vo- 
lalain 33 százalék utazási díjkedvezményt en- 
'edélyezett a Nemzeti Vadászati Védegyletnek a 
Judapesten a fővárosi Vigadóban december 15 
-31-ig tarló vadásztrófea kiállítása vidéki láto
gatói számára. Aki ezt az utazási díjkedvezményt 
■génybevenni óhajtja, küldjön dr. Éhik Gyula 
rendezöbizóttsági tag elmére: Budapest, VIIU 
Baross-utca 13. sz. (Nemzeti Múzeum Allattárnl 
2 (kettő) pengőt, mely összeg ellenében postán 
•gy belépőjegyet a kiállításra és egy kedvezmé

nyes vasutijegy váltására szolgáló igazolványt 
kap portómentesen.

— Meghalt a soroksáriul! autókarambol áldó*  
ata. Pető János sofför motorkerékpárja szóm- 

l aton a Soroksári-utón összeütközött egy teher
autóval, amelynek a volánjánál Merz József 
iaci árus ült. Pető megsebesült és a mentők 

i Szent István-kórházba vitték, ahol vasórnap 
jjel belehalt sebeibe. A rendőrségen több tanú 

■zt vallotta, hogy Merz szabálytalanul haitott, 
» azonban kihallgatása során hangoZtnttn, hogy 
•em ok a szerencsétlenségnek, betartotta a sxa- 
-alvókat A rendőrség tovább folytatja a vizs
gálatot.

JLCSÓ KARÁCSONYI AJANDIkOT
c*Rk  iv«nc'tö» János Aráa és ékszeré arái
Vili., Rákóczi-nt 0 k-iphnt. ZáloiijegM't vessek.

Karácsonyi ajándéknak 
°mövÍ£(1 nyak kendő 

pazar választékban I* 3.50 
3 darab.........1'flCJm" "

umsz hííidor ü» Hőben RÍRÖCZ: 0112. 
Ilelvaroit -wfi O’rsO erslt!

— Takarékoskodjunk céltudatosan. Mint min-, 
lenre, az izzólámpákra is érvényes ez a közis
mert szólás-mondás: Olcsó húsnak hig a leve,1 
A nagy ízzólámpagyárak, melyek a modern 
technika m'ndert vívmányával föl 
relve, minden igyekezetükkel árra 
•ninél kevesebb óramfogyasztásu 
égéstartamu lámpákat hozzanak 
Ezt oldotta meg a Tungsram-gyár 
■ilégszerte elterjedt gyártmányai használat köz
ien sokszorosan .megtérítik azt a pár filléniyi

vannak sze- 
törekszenek, 
és hosszú 
forgalomba- 
is, melynekE

vl
I h-------  ........ .. .... _ r ... ...... .
I különbséget, mellyel olcsóbbak a kisebb, h!fi- 
I riyosan felszerelt üzemek nagyfogyasztású és 
1 kislány erejű gyártmányai.
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A Repülő arany kulisszatitkaiból

Tegnap este újították fel Gaál Francis
kával a főszerepben a Fruskát. .4 magyar
színházi előadást zsúfolt ház tapsolta végig. 
Gaál Franciska egyébként, ugylátszik, jó 
kabalának bizonyult a szinésztársadalomban 
is. Tegnap reggel, amikor reggeli lovaglá
sáról a szemereutcal német ngelvtanárnőjé- 
hez sietett, két előkelő pesti színésznőt ta
lált a tanárnőnél. Öfc lg németül akarnak 
tanulni.

ánk:m?SVar Si,nés™e vamp-ot a film női fösze- 
C®£.ére ,,,nt.er vezérioazgató megvált az Ossotól és ön
álló produkciót kezd Magyarországon - Beszél a közönség

A« elmúlt héten, a „Repülő arany" című 
magyar film bemutatója alkalmából e hasi- 
bokon a következő beszámoló jelent meg: 
h.n. itt? érdemes megnézni" rovatunk
ban. „A hét filmjei között a legnagyobb érdek
lődésre a Repülő arany számit hat, mert ma- 

?^ke!,v ,stván' a Huppolf rende- 
o/e készítette'. Kedden már Íróasztalunkon 

volt egy levél, amelyben a Hétfői Napló egyik 
olvadója a kővetkezőket Írja:

,,;Kn«8y°bl> respektussal visel- 
tttloin * Hétfői Napló mozikritikájával iueiu- 
?®n most, amikor az ön tanácséira elmen
tem és megnéztem * Repülő arany-filmet, 
amelyről pedig különböző helyekről a lég- 
disAtzonúnsabb hangokat hallottam, engedje 
megállapítani, hogy ön beszélt a legobjektl- 
wJ'ben a Repülő arany-kérdésről. Igenis

figyelmet érdemel ex a film, amely jobb, 
mint bármely tucat német éa amerikai 

film,
amelyeket mint slágert szervíroznak állan
dóan Pesten, de ezekkel szemben nem alkal- 
?,LZí41' “ krltik« >'>«?»» értékűt. Villont olunn 
hibái is vannak a fl.mnek, amelyeket talán el 
léhcfett volna kerülni. Ilyen hiba például a 
nőt főszereplők kérdése. De a film mégis ma
gyarul beszél, ugy tudom, hogy magyar mun
kások, magyar színészek s magyar kereske
dők és iparosok hónapokon áj éltek ebből az 
iparból, amelyet mégis csak a Repülő arany 
és társai támasztottak fel Magyarországon. 
Me}{ vagyok győződve, hogy

■ nagy publikumnak, akik már régen 
áhítoznak a magyar beszéd után a mu
ciban Is (különösen áll es a vidékre), ma
radéktalan szórakozást nyújt es a film.

Kiváló tisztelettel: K. Mihály magántisztvi
selő, Peterdy-u. 4.

A levél figyelmet érdemel azért is, mert 
frója: egy a sok közül és mert nemcsak di
csér, hanem hibát is említ. A női szereplők 
kérdése ez a pont. Hogy jutottak a Repülő 
arany kulisszái közé Valéry Blanka és Vasx 
Évi urhölgyek. Erre nézve felvilágosítást adott 
;»« Osso egyik vezetője.

— Hetekig kerestünk a budapesti szinész- 
* társadalom elitjéből művésznőt, aki erre a 
szerepre alkalmas lenne. Ki kel! jelentenem,

nem találtunk.
Tőkés Annát a Vígszínház kitűnő művésznő- 
jét kértük föl először, akinek a próbafelvé- 

■telf nem sikerült. Tovább kutattunk. Titkos 
Ilonát, a nagyszerű sxlárt is felkértük, láto
gasson meg a műteremben.

Három operatőr hat próbafelvételt készí
teti rőia a legkü'önbözőbb világítások 
mellett és amikor levetítettük a képet,

Zsolt Béla „Oktogon" c.szlnmtluM 
bemutatója a Magyar Színházban

I Ráday, Gőzön, Mály, Tarnay, Z. Molnár.
I Jegyek egész nap válthatók. (Tel.: 33-8-33.)

Szombat este 8 órakor Főszereplők: I Ráday, Gőzön, Mály, Tarnay, Z. Molnár.
Góthné Kertész Ella, Góth, Sulyok Mária, | .legyek egész nap válthatók. (Tel.: 33-8-33.)

SZÍNHÁZI napló
Színházak héttői műsora:

NEMZETI SZINHAZi Rosmcrsholm (H8). 
KAMARA SZÍNHÁZ: Dinasztia ("■»«>. 
VÍGSZÍNHÁZ: .Nsplemcnle előtt (s)
BELVÁROSI SZINHAZi Írja hadnagy (•). 
MAGYAR SZÍNHÁZ; Fruska (b).
FOVARŐfil OPERETt SZÍNHÁZ. Rotschildok (8). 
FESTI SZÍNHÁZ; Zsikbomacsks «H) 
ANDRÁSSY-l'l | SZÍNHÁZ; Ecet és olaj («) 
TERÉtKÖRUTj SZÍNPAD: Dcls Ltplnskaj; (9) 
LÁBRIOLA-SZÍNHÁZ: Robins. Duoroont (8). 
STEINHARDT SZÍNPAD; Költ és Steinhardt <%9> 
BETHLENTÉRI SZÍNPAD; Timosa. a cár katonája 
KOMÉDIA ORFEUM; Salamon bohósaiok <M). 
ROYAL ORFEUM Varieté műsor (’i6, ’ífl). 
MODERN KABARÉ; Bapka generális (9)

Kálmán Imrét, a uugy magyar zencazer- 
sőt ilnncpllk szerte a világban. Stockholm 
bán a Svéd-magyar társaság rendezett fé
nyes estélyt tiszteletére, amelyen az ünne
pelt la megjelent Ezúttal nem muzsikált, 
hanem emlékezéseiből tartott nagysikerű 
felolvasást. Kálmán ugyanis újságíróként 
kezdte pályáját és Igy volt mire emlékez
nie. Miután a Svéd magyar társaság arany 
cmlékplakcltjót átnyújtották, a stockholmi 
opera díszelőadást rendezett tiszteletére, 
ahol a svéd király is megjelent. Másnap

^ll

I gvőnyörü 1 hanoi nvn »•« •
vynnas csontosa csiszolt kristályból 

DJvatos Clips
Nagy ondrlnr rsgyurO wzInválfoSHtban

p
P T.
P B - 

rragv onnrier rnpyu .-u .. t*  A-
Ivstlst • omlrler .............................  •; ,Honv a Imráwionvl lorló ’an míndezekr'
es egyéb ajánitéktAnyni'ikHt l» mármoM blrosiibaija

2 pengő előleggel 
JOLIE-nál, Kigyó-utca 4 6

maga a művésznő Jelentette ki, hogy a fo
tográfiái nem sikerültek.

Tovább kutattunk. Próbafelvételt csináltunk 
Sulyok Máriáról és egy sereg más kitűnő szí
nésznőről. végre eljutottunk Lázár Máriáig 
aki aránylag a legjobban megfelelt a mikro
fon és a lencse előtt. Sajnos.

Lázár Mária megbetegedett « nem Játsz
hatta el a szerepet.

öriási apparátusunkkal megálltunk « min
den óra több ezer pengő költséget jelentett, 
amikor Jelentkezett egy amerikai magyar szí
nésznő, Valéry Blanka, uki magával hozott 

amerikai kritikákkal blznnyitotta. hogy 
vezető szerepeket Játszott odakint és a 
legjobb referenciákat mutatta fel. Ax ő 

próbafelvétele sikerűit a legjobban.
Természetesen azonnal beállítottuk, annálTermészetesen azonnal beállítottuk, annál is 
Inkább, mert az Osso francia igazgatósága, 
női főszereplő hiányában.

azonnal le akarta állítani a magyar ver
ziót.

Ex a leállítás pedig azt jelentette volna, hogy 
a magyar színészek, írók, rendezők, operatőrök, 
iparosok, kereskedők és vállalkozók egész se
rege

nem tudta volna megkeresni azt az 
541.6*26  pengőt, amelyet magyar pénzben 

Itt fizettünk ki számukra.
Repülő arany. En- 

meg, csak elismerést érdemel az, aki
Igenis, ennyibe került 
gedje 
ilyen 

magas tandíjat fizet
hogy a magyar filmipar előbbre jusson 
magyar közönség magyar szót is hall-

azért, 
és a „„ 
hasson a moziban.

Az Osso tehát drága tandijat fizetett, annál 
is inkább, mert a hivatalos kimutatások sze
rint

1,57060 pengőt költöttek el néhány hó
napos működésűk alatt Pesten.

Ez as óriási összeg azonban nem mentené 
film művészi hibáit, * ’ Wb,í"J"
olyan kirivóak lennének. A Repülő arany égés 
biztosan meg /ogja csinálni karrierjét, ’ ‘ 
nem valószínű, hogy az Osso a jövőre 
ilyen magas „tandíjat**  akar fizetni a 
gyár filmipar föltámasztására.

Orientcr, az Osso-produkció vezetője 
pen ezért megvált állásától,

de azért is, hogy a párisi utasításoktól tel
jesen függetlenül, űudl.ó produkcióival tovább 
segítse, ha csak egy lépéssel is a magyar 
filmgyártást. (s. z.)

a 
ha ezek egyáltalában

bár 
is 

ma-

ép-

John Forsscl. az opera főintendún.sa es
télyt adott tiszteletére, amelyen az egész 
stockholmi diplomáciai kar megjelent és 
ahol a svéd király átnyújtotta az Ötvenéves 
magyar aenesrerzőnek az „Észak Oillaga"- 
rend tiszti keresztjét. Kálmán Imre vasár
nap a stockholmi rádióban dirigált, amely
nek produkcióját Pesten is élvezettel hall- 
gatUk.

8 hét egyik érdekes premierje a Magyar 
Színházban zajlik le, ahol Zsolt Béla, a kitűnő 
író és publicista legújabb színpadi művét 
játsszák Zsolt Béla a következőket mondja da
rabjáról:

— Az Oktogon-ban pesti színdarabot akar
tam írni, nem pest! legendát, vagy pe.di lűu- 
dérmesét. Meg akartam mutatni ennek a tér
nek összefogott életében az egész város meg 
ható s mégis mulatságos sorsából mindazt, 
ami szerintem körülbelül a legjellegzetesebb 
és legdrámaibb. Leleplezem és megvédem a 
pestt embert és megpróbáltam megmagya
rázni a mai pesti leányt és fiút. Pénzről, sze
relemről. kávéházról, tévedésekről és tiszta 
érzésekről van szó ebben o darabban, amely- 
ben három generáció játssza a pesti drámát. 
Hogy jól játssra-e. nem tudom, mához egy 
hétre ilyenkor kiderül. De már most meg kell 
hálálnom Holtai Jenő varázslatos segitőkezét 
s 
amellyel

példátlanul lelket rendezd! munkát, 
Brody Pál a darabot talpraállítja.

♦
van a berlini Hurmónlrt-nak Is. 
rovat foglalkozott vasárnap Ber- 

clőadásá-

Pechje 
A rendőri 
I In ben a Harmónia szombat esti 
val. A szünetben ugyanis a nézőtéren bsz- 
szcesett és meghalt Gcorg Loewenlch negy
venhétévé*  bankcégvezető.

♦
Vasárnap délelőtt a Kamaraszínházban Ko- 

náct Antónia mozdulntmüvészetl iskolájának 
matinéját tartották meg. Csokonai, Arany és 
Grlcg müveiből irt kompozíciókat adott elő a 
művésznő, nagy női és férfi tánckórus kíséreté
ben. Nagy sikere volt. — A Kamaraszínházban 
kicnlún este vizsgáznak nz Akadémia növendé
kei, mégpedig Molnár Ferenc Olympía címűKei, no'Kpcu'K muiiiai rtivuv vriyiiipui rnnu . „ ..... .... ................. . ...... ............. ..
darabját adják elő. Kiss Ferenc szerepét ti I Erdy Pál operaénekes, Fritsch György hegedű-, 
Akadémia egyik reménysége, Mányay Lajos I Kaufmann László zongorám ü vési kapott még 
alakítja. i * *.........•ok tapsot.

N. Tasnády Ilona leánya, Náday Márt*  ruha
tervezőnő lett. A Kamaraszínház újdonságában 
Eöry Erzsinek tervezte stilruháit, amelyek ál
talános feltűnést keltettek.

★
Vasárnap kifejlődött a*  első színésznő- 

bonyodalom az uj Király Színházban, ahová 
Föld Aurél Igazgató as egyik azubrettszerepre 
megnyerte Kun Magdát, a kitűnő színésznőt. 
Kun Muciin ainnbon a próbák folyamán ugy 
találta, hogy a uerep nem alkalmas számára X 
ezért a/t visszaadta. A színház azonban ra
gaszkodik Kun Magdához, aki a szerepre le. 
szerződött és most választott bíróságot kért 
annak megállapítására, vájjon a szerepet Kun 
Magda köteles-e rl|átsMnt. A Király Színház 
egyébként n fiatalok színháza, mert Farkas 
Imre szlnházavató újdonságában, amelynek 
elme „Amit a láuyok akarnak**  egész sereg 
fiatal szlnészuő jut szóhoz. A*  újdonság többi 
főszereplőle csupa fiatal színésznői Páll Erzsi, 
Vörös Anikó, Fenyvesay Éva, Miklós Rózsi, 
Reek Magda, Kónyl Lujza, Simon Gabriella és 
még mások. A féflfőszerepeket Latabáp Kál
mán és Kertész Dezső játsszák. Itt említjük 
meg, hogy a színház még nagyobb kiállítással 
akarja hozni uj darabját, mint eleinte lervbe- 
vették és ezért egész sereg uj görlt akarnak 
alkalmazni. A színház a Színházi Napló utján 
kéri fel azokat a fiutal hölgyeket, akik el
helyezkedést akoznak éa jól táncolnak, hogy 
hétfőn délelőtt jelentkezzenek a színházban 
Tihanyi főrendezőnél, Ujabb görlsorozás lesz 
tehát a Király Színházban.

Rozsnyay Sándor, a Lámpalát kitűnő 
muzsikusa, aki a közeljövőben nyitja meg 
az Arizona-bárt, befejezte uj operettjét, 
amelyet Stella Adorjánnal irt együtt. A: 
operett cime: .Oh Pepita! — Brodszky Mik
lós, a kitűnő zeneszerző Földes Imrével és 
Harmath Imrével ir együtt operettet. Az uj 
operett cime: ,,A kék lámpáshoz". Valószí
nűleg a Vígszínház mutatja be,

♦
Gárdonyi Géza halálának tízéves évfordulója 

alkalmából vasárnap délután zenekari és 
énekkari díszhangverseny volt a Zeneakadé
mián. A műsorból kiemelkedett Hubay: Vál
tozatok egy magyar téma felett, amelyet fel- 
vinczi Tokács Aliz hegedümüvésrnő tolmá
csolt igaz sikerrel. Rózsahegyi Kálmán. Li
geti Juliska egy páros jelenetben, Goda Gizella 
•edig áriával tetszett a közönségnek.

★

A hét egyik legérdekesebb premierje a Nsm- 
york-bárban játszódott le, ahol „Ez nem jól 
van igy" címmel Nádasg László és Rejtő Jenő 
irt szellemes és ötletes képekből álló kis revflt. 
Egy-egy képe a kabaréirodalom igazi remeke. 
Ilyen még nem volt a Nemyork-bárban. Ki krll 
emelni Pethes Sándor „Magyar Híradó" cimü 
képét, amely iskolát jog csinálni a pesti kaba
réban.

Lub tsch Ernő hétfőn 
Vasárnapi Pcstre érbeZÍlí 
beszélgetés a Paramount nagy
szerű rendezőjével.

Rövid távirat jelentette a Paramount 
budapesti expoziturájának, hogy Lubitsch 
Ernő, • Paramount világhírű rendezője, 
európai körútja alkalmával Budapestre is 
ellátogat éa

a bérel gyorssal hétfőn délben meg
érkezik.

Lubitsch vasárnap még Béreben volt Fel 
hívtuk telefonon a Hótól Imperiált, ahol 
Lubitsch azonnal Jelentkezett.

— Végre Pestre is eljuthatok — mon
dotta — és ez annál is inkább vágyam, mert 
Amerikában

mindenki azt hiszi rólam, hogy magyar 
vagyok,

pedig, sajnos, „csak**  német. Ezt azért saj
nálom, mert a magyar művészeknek min
denütt a világon a legjobb hírük van. És 
miért ne kölcsönöznék tőlük én it egv kis 
renomét — mondja nevetve a világhírű 
rendező.

ni. FILHARMÓNIAI HANGVERSENY MA 
Vezényel: Dohnányi Ernő.

Közreműködik: Engcl Iván, dr. Szé-
kclyhldy, dr. Palló, óriási műsor.

Jegyek Koncertnél és az Operában.
• Busllldes Mária Schubert-estje

14-én (szerdán) '
akadémián.

• Jötékonyeéln
dé*  mellett folyt 
Izr. b'őegylet „ ____ ................................
lóncosdéluténja, amelyet a népkonyha javára 
rendeztek. Szentiványi Kálmán sselíemes kon- 
fernnsta után különösen nagy hatást ért el 
Fényes Káló, a kis gyermrkmüvésznö, aki 
kedves magánszómát kényblen volt többször 
megismételni. Budai Mária operaénekesnő.

__________ december 
esto 8K órakor a Zane-

hangverseny. Nagy érdeklő
10 vasárnap a Vili—IX kér. 
hangversennyel egybekötött

minden Jivatkereakcdéeben

9S fíllér
materenként

Dívaics mániáik
Já üílnvai'j 

Enyhe íény 
Lá(fy

GOLBBERGER JÁM.F 
ÉS FIAI R.-T.

Premier után
DINASZTIA. Vándor Kálmán szatírát 

akart Írni nz ingadozó és összeomló királyi 
trón körül élőkről — de helyenként ope
rettmese lett belőle. Tagadhatatlan nzon- 

hogy sokszor szellemes és mulattató

egész gárdája, 
kerülő 
lgnáct 
kitűnő

hamaraszinhaz: A dinasztia.
( Mátray—Eőry Erzsi)

A Knmnratzinliáz
élén nz egyre jobban első helyre 
Eöry Erzsivel, majd Peéry Piri, 
Rózsi, Málray József, Fenyő Emii 
színészi alakítást nyujlotíak,

TIMOSA. A Bethlen téri Sziliházban 
irodalmi estén tapsoltunk. A 
zsidótárgyu színmüvet láttuk, 
Lajos forditott, rendezett és 
játszotta olyan művészettel, amely méltó c ki
tűnő nagy színész nagy múltjához. Az előadás 
valóban élmény. A meleghangú ürmösy Anikó, 
az. elragadóan komikus Ormos Béla, majd Ko
los Margit, Csöbör Ernő, Tamás Benő és egy 
kitűnő drámai színésznő: Miszlay Ilona felesein

A KV4 W Sá- KV4 W JX Y AV >AV Ti >AW X

Film, amelyet éidemes 
megnézni...

A hét egyik legnagyobb sikere a Bécsi— 
Omnia—Corso • Brigitte Hclin-slágere: É.W 
a sok közül. A karácsony előtti csendes he
tekben is jő filmeket játszanak a mozik
ban, igy Magda Schnelder uj filmje: Zsu- 
zsdrma a fürdőben — nagyon kedves és 
szórakoztató. Az Uránia Hans A/beri-filmje 
Izgalmas és érdekes.

ezúttal
Timoss című 

amelyet Deliért 
n főszerepet is

Keddtől IA t •s 7 n a z 

m sziom 
it.

f%25c5%2591intend%25c3%25ban.sa
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HflfíilfPOBIHiPltíi
Az őszi futballévad 

záródélutánja 
fordul a tavaszba — Újpest 9 adott góllal javította meg gólarányát

A BKE-WAC jéghokkí-mérközéséről

Búcsúzik a futball az őszt szezontól. Két 
hónapra bezárulnak a honi pályák kapui. S 
a mérhetetlen anyagi gondoktól nyögő játé
kosaink nyakukba veszik a vándortarisz
nyát, hogy külföldi túráikon összckupor- 
gassák a mindennapi kenyérre valót... Tehát 
a tabellán a februári tavasrébredésig nincs 
változás. Valamennyi csapatunk lejátszotta 
mind a tizenegy mérkőzését. Még egy hó
nappal ezelőtt a Ferencváros elsősége lát
szott valószínűnek. Azonban a nem sikerült 
csapatfelforgalás 6ulyos pontokat kívánt 
.váltságdíjul.

így n Hungáriának sikerült egv tiszta 
ponttal elhódítani az elsőséget.

Egy jó góllővő center — csak bécsi szerze
mény lehet — talán a bajnokságot jelentené 
a kék fehéreknek. Újpestet csak gyengébb 
gólaránya helyezi a Ferencváros mögé. Ha 
a lilafohérek félelmetes forma- és stilus- 
javulása tavaszig nem vészit a lendületéből, 
úgy bizonyára még soha nem látott izgal
mas, idegekre menő harc fog fclvlharzanl a 
bajnokságért.

Remek helyezéiwel dicsekedhet ■ Budai
11, amely végig lépést tudott tartani a 

nagyokkal.
'Az óbudaiak kezdeti gyenge szereplése nem

várt remek finissel nyert befejezést. Telje
sítményükre jellemző, hogy Öt pontot ra
boltak el a három vezetőtől. Legyőzték a 
Ferencvárost és Újpestet s döntetlent értek 
el a Hungáriával. A középrégiókba küzdötte 
fel magát a Szeged FC, u Bocskay, a Kis
pest és a Nemzeti. A debreceniek gyengébb 
szereplése meglepetés. A tavalyi negyedig 
helyet nem tudták megtartani, sőt csak az 
utolsó vasárnapi győzelmükkel szabadultak 
meg a már-már tartósnak látszó 9. helytől. 
A II. osztályba való kiesési harc izgalmai 
a Somogy és a Soroksár párharcában fog 
nak fclujulni. Könnyen partnerül szegődhet 
hozzájuk az Attila is, amely valamivel job
ban áll. A végleg lezárult őszi tabella tehát 
a következő:

1. Hungária
2. Ferencváros
3. Újpest
4. Budai 11
5. Hl. kér. FC
6. Szeged
7. Bocskay
8. Kispest
9. Nemzeti

10. Attila
11. Soroksár
12. Somogy

18 pont 43:14 gólarány
17 „ 42:12 „
17 „ 40:16 „
15 „ 24:16 „
14 „ 23:19 w
10 „ 20:26 „
9 „ 18:20 „
8 „ 22:30 „
8 „ 22:30
7 „ 14:28 „
B „ 17:50 „
4 „ 14:38 „

Egy veszélyes helyzet a magyar kapu előtt. Jeney az utolsó pillanatban halássza el a ko*  
rongot a kapu elől.

Jól sikerült az Újpest gólarány javító kirándulása Soroksáron
Újpest - Soroksár 9:0 (4:0)

nem áll le. A 24. percben Auer, a 29.-ben 
Steiner, a 31.-ben Jakube növeli a gólok szá
mát S:0ra. Különösen ez utóbbi Jakube fejes
gólja volt rég látott csemege.

— Gyerünk a további gólokkal... Lássuk a 
tizediket.

— No és a kilencediket kihagyják?
A kilencedik gól tényleg nem akar megszü

letni. Jakube ugyan benyomja a labdát kapu
sostul együtt, de ez nem gilt. Ismét kitör az

elégedetlenség. De Salgőnak tökéletesen Igaza 
van. Végül a 45. percben

Auer lövése Jelenti a végeredményt 9:6.
A HÉV snorient expressz régen érkezett 

vissza ilyen Jókedvű drukkertársasággal. Egy 
fradista van pechjére a végállomáson. Érdeklő*  
désére megmondják az eredményt.

— Ki javára? — kérdi naivan.
Majdnem megverték.

Ontják a villamosok a 
vágóhídi végállomásra a 
fővárosi drukkerhadat. 
Természetesen az újpes
tiek vannak számszerű
leg fölényben, de van itt 
Hungária-párti és fra- 
dista is bőven. A két 
utóbbi zászlóvivői termé
szetesen azzal az elszánt
sággal kelnek útra:

— Mit lehessen tudni? 
Hátha.. J

Tényleg, az ördög nem 
•Iszik s nem is volna rossz a télnek nekivágni 
azzal a boldog tudattal, bogy Újpest újabb két 
pont hátrányba került velük szemben. Ezt a 
várakozó, zsivajgó. lelkes sereget ezúttal külön 
fűti a HÉV... Sűrű szidalmuk röpködnek a 
Helyiérdekű rossz menetrendje ellen. No, meg 
nem is értesítették a nagyközönséget a vonatok 
indulásáról, különvonatról... Végül a nyolcvan 
főre szaporodott sereg deputációt meneszt az 
állomásfönökhöz, hogy indítson még egy külön- 
vonotot Soroksárra. Mert már félegy óra s csak 
egv óra után indul ujabb rendes járat. De a 
főnököt nem hatja meg a sportkéj... Nincs 
más hátra, mint várni és bosszankodni. Majd 
humorba csap át a mérgelődés.

— Útleveleket, passeportokat...
S a vonatban megindul az akadémikus vita.
Újpest utolsó soroksári szereplése kelle

metlen emlékeket Idéz fel egyesekben.
Még az amatőr kor alkonyán történt, hogy 
kikaptak l:0-ra valami Icupameccsen. Régin 
vóll, talán igaz sem volt... Vannak, akik a 
soroksáriakra bálit jók a rossz közlekedés 
ódiumát

— Azért nem megy vonat, mert félnek a ki
bírok lől ..

A humor és az ugratási kedv csak a „sorok
sári llohemarte" közelében lankad a fagypont 
alá. Kiéber. Kautzky, AugusztinovicS, a kis 
Kohut nevét emlegetik uiint félelmetes mumu
sokat.

— Megelégednék “ Ml E elliTil 17X)-ás vlzl- 
póló eredménnyel — szerénykedik valaki, de

persze egy-kéfgólos győzelem a reális tipp. Kint 
a pályán az első hó vékony szűzi takarója bir
kózik a szunnyadó napsugárral. Ebben a csil
logó fényben remekül fest a két lila-fehér 
együttes. Mindkét csapat standard centerhalfja. 
Szalui, illetve Kiéber hiányzik, de Soroksár 
nélkülözi, Schweiert is.

— Még nem kaptunk egy gólt se — mondja 
egy soroksári a 2. percben. A göröngyös, sáros 
pályán nehezen mozog eleinte a huszonkét 
ember. Korner esik itt Is. ott is Soroksár meg
szerezhetné a vezetést, de nem teszi, ügy lát
szik nem akarja a vendégek kedvét szegni. Új
pest azonban ostromol s nem igen törődik az
zal. hogy megsérti-e a vendégjogot vagy sem. 
mert a 28. percben

Auer remekül véglgdrlbllzl magát az egées 
soroksári védelmen » máris 1:0. Soroksár 
nem tudja tartani ■ következő vehemens 
rohamokat sem s a 32. percben Jakube lö
vése, majd .3 perc malva ugyancsak Jakube 
okos akciója már 3:0-ra növeli a gólarányt.
— Gyerünk haza, ez nem ellenfélt — hang

zik a műelégedetienség az újpesti drukkerektől. 
Tényleg, Újpestnek még otthon sem szokott 
ilyen jól inenni. Mégis, Soroksár csaknem gólt 
ér el, Izsépi lövése azonban kapufáról száll 
tovább. A 41. percben van a meccs egyik leg
szebb momentuma: P. Szabó szélsebes lefutá
sát erőteljes beadás követi.

Aarr magasan ugrik s • röppenő labdát 
levegőben stoppolja, majd ellenkező lábbal 

továbbítja. 4:0.
Szünet után közvetlenül váratlan botrány

szag üti meg a tiszta soroksári levpgőW
Jakube remek gólt lőtt.

A csapatok fel Is állanak kezdésre. Ekkor az 
egyik taccsbiró Salgó bíróhoz fut s figyelmez
teti, hogy előbb hendsz volt. Erre Salgó vissza
tereli a kapu ele a csapatokat és szabadrúgás 
következik Újpest ellen. Bezzeg viharos lesz a 
kis soroksári tribün. Percekig tartana az elé
gedetlenség nyilvánítása, ha a kis Kovács lö
vése nem fúródna a hálóba. 5.-0. Auer és Ja 
kube jó napot fogott ki. - A gólgépezet azért

Kispestre jött a Bocskay győzni
Bocskay—Kispest 3:2 (2:2)

Vincze

Az őszi szezon mosto
hán bánt a kitűnő debre
ceni legénységgel. Fájó 
csalódás érte a csapat 
híveit hétről-hérte. Orth 
Gyuri keze sem tudott 
segíteni a pecches csapa
ton. A pechszériáriak fo
kozatos lecsúszás lett az 
eredménye.

A múlt vasárnapon 
még kilencedik he
lyen kullogott a 
Bocskay a tabellán..

Ezt » debreceni szivek sehogy sem tudták el
viselni. így a vezetőkön kívül senki sem akadt, 
aki az együttest elkísérte volna a főváros tő
szomszédságában lévő szezonzáró mérkőzésre.

— Debrecenben is folyton kikap a csapat, 
miért menjünk akkor el Kispestre — mon
dották.

Azonban a drukkerek ezúttal kellemesen 
csalódhattak. Mert a Bocskay régen látott re
mek csatár játékával teljesen megérdemelten c 
maga javára billentette masszív és jóknalitásu 
ellenfelével szemben a győzelem serpenyőjét. 
Igaz viszont, hogy Dénes, a kispestiek kapusa

mindhárom gólban teljes mértékben 
volt".- A meccs úgy úgy indult, mintha a 
debreceniek balszerencséje folytatódnék. Abal- 
szélsö Steiner cikkcakkos kigyózásával remek 
figurákat ir le, s végül a kapust is kicselezve 
gólba viszi a labdát. 0:1. A kispestiek még nő*  
vélhetnék gólarányukat, de ez a jószándék máar 
hajótörést szenvedett. A 16. percet mutatja a 
stopper, amikor Ziluhy a súlyos hibát elköveti 
Dénes mellett nem mulasztja el az egyenlítést, 
1:1. Nagy harc van a pályán. A labda azonban 
nem mindig engedelmeskedik. Nem különösen 
Dénes kapusnak, aki egyenesen Vincze .elé 
teszi, aki viszont nem sokat tétováz. 2:1. Szép 
akciók teszik élvezetessé a játékot. A 39. perc
ben Stelner huszméteres lövése jelenti as 
egyenlítést. 2:2.

A második félidőben már csökken az iram. 
Kopottabb a stílus is. Lihegnek az ellenfelek. 
De a győzelem a Bocskay felé int A 23. pere*  
lx>n Markos messziről jött lövését az el mélázd 
Dénes már csak a kapuból szedi fel. 3:2. Kis- 
nest összeroppan ezután. Főként a halfsora 
■ölik erőtlenné. A Bocskay gyűrűje percről- 
lercre erősebben szorul az ellenfél védelme 
köré, de több gólra már nem jut az energiá- 
bóL

Vereséggel búcsúzott Miskolc a félszezontól
Ili. kér. FC—Attila 1:0 (0:0)

Miskolc, dec. 11.
(A Hétfői Napló tudó

sítójának telefonjelen
tése.) A III. kerületnek a 
Ferencvárossal szemben 
aratott szenzációs győ
zelme a vasárnapi hideg 
folyományaként nem tu- i 
dott meleg érdeklődést 
kiváltani az utolsó mis
kolci futbállvasáruapoa.

1200 nézője
Drössler volt mindössze az izga- 

lommenles mérkőzésnek. 
Az Attila meglehetősen respektálta a vendég
csapatot, amely félgőzzel játszott

A világításnál nem o» izzólámpa beszerzési ára.

A meccset reálisan nverte meg a ÜT. kér.
FC. »

Egyetlen gól esett a mérkőzésen és az egyet
len gól két pontot szerzett az óbudai csapat
nak. A döntő siker a II. félidő 15-ik percében 
következett be:

Fenyvesi beadásából Lutz kapura lőtt, 
Alberti a labdát kiöklözte éa a résen álló 

Drössler bevágta.
Ezzel el is dőlt a meccs sorsau

A győztes csapatban Magyar és Drössler 
voltak a legjobbak. A miskolci csapatban Al
berti kapus játszott a legjobban, de pechléro 
éppen az ö egyetlen hibája hozta meg az ellen
félnek a sikert

A meccs, amely az őszi negyedik helyen kívül uj turalehetőséget 
biztosított a Budai 11-nek
Budai 11—Szeged FC 4:1 (1:0)

hanem fénymennyisége és áramfogyasztása 
a mérvadó. Az „olcsó*  lámpa használatban
a legdrágább, mert nagy áramfogyasztással 
kevés fényt od. A gazdaságos világítás kulcsa 
a fényerós, tökéletes, gazdaságos

TUNCSRAM

Kisszámú, de annál 
lelkesebb tábor kísérte 
Szegedről a város fut- 
ballreprezentánsaít. -Reá
lis remény csillogott a 
szegedi szemekben. Bár 
a Budait megverni, az 
ősszel beérkezett „nagy 
csapatot'*,  igazán fényes 
haditett árán lehetsé
ges .. . Mindkét oldalon 
komplett a csapat. A 
budaiak az ellenfelet nem 
nézik le. ök minden Tárnok

csapat ellen tudásuk jnvát adják. De kezdő
dik n játék. A Beszkárt-pálya szokatlanul han
gos. De a biztatás egyelőre a szegedieket ser
kenti intenzivebben. A piros-feketék gyakori 
látogatásai Horn kapuja elé tetszetős és veszé
lyes csatárakciók főépítéséről erednek. De ha
marosan kifünik az is, hogy . Glűck ■ biró ma 
rossz napot fogott ki. Nem sújtja sem a Szege

det, sem a budaiakat a másik rovására, ha- 
neip mindkettőt egyformán ... Gyakran kt 
kjrobhan ellene a nemtetszés moraja. A mceca 
erős Iramú és helyenként még élvezhető ia. 
Feltűnő sok » csatárhiba. Rossz passzok és még 
rosszabb lövések. Végül a 42 percben Rökk a 
budaiak . zsokerjének" bizonyul ezúttal is.

Beadását Sz tan esik Juttatja a szegedi szen
télybe. 1:0.

Szünet után egy ideig ismét Szeged kísérlete
zik. De a kiegyenlítéssel való kacérkodásuk 
nem sokáig tart.

Tárnok már a 4. percben a második gól
nál tart: 2:0.

Hullámzó ez a játék a továbbiakban Is, akár
csak a Balaton. De gólt azt csak a budaiak 
tudnak szerezni. Ezúttal Polgár a Stüssi vadász. 
3.-0. De ez már kissé sok a szegedi kerületnck- 
UJra harcba küldik csatáraikat S Horn jóvol- 
Iából, aki ezúttal is kiejtett egy védhető lövést.
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sikerül is javitaniok az eredményen. 4 lövés 
Havastól ered. 3:1 De Havas nem sokáig örül
hetett sikeiének, mert a biró három perc múlva 
kiállította. Ez még nagyobb energiát adott a 
budaiaknak. Lelkes és tetszető*  játékuknak a
35. percben meg volt az újabb eredménye, ami
kor i?

Polgár három védőjátékoson átkígyózva, a*  
előfutott knpus mellett az üres hálóba gu

rította a negyedik gólt. 4:1.
’A szegedi csapot azonban nem egykönnyen 
adja meg magát Direkt paprikás hangulatba 
lőttek. Ennek azután jó csontzőrgető bokázás 
lett az eredménye No meg Lukács kiállítása.
Csonkánt kilenc emberrel is 
magát a szegedi legénység a 
is tud már az arányon, de 
munkát végez.

keményen tartja 
ha javítani nem 
végig becsületes

A Törekvés bebiztosította 
őszi elsőségét

osztályú amatörfronton úgynevezett 
vasárnap volt. A Törekvés rendkívül 
ellenfelet kapott az Elektromosművek

Az I.
„nehéz” 
kemény , . .
csapatában, amelyet esak kétségbeesett küzde
lem után tudott minimális arányban legyőzni.

A Vasas a II. liga őszi listavezetője
A II. osztályú ligabajnokság vasárnapi for

dulója programján sorsdöntő meccs szerepeli 
A bajnokjelölt és listavezető Vasas talán a sze
zon legnehezebb meccsét játszotta Szcntlörin- 
cen. A helyi csapat az eddigiek során nem na
gyon fukarkodott a vendégeket megfelelő 
számú góllal „megjutalmazni” s igy a Vasasra 
is nehéz percek vártak. A jeles piros-kék csa
pat azonban minden kvalitását felszínre hozva,

KÜLFÖLDI SPORTHAFLÚ
Az osztrák „Wundermannschaft“ 

iéltucat gólt hagyott a belga 
válogatott csapat kapujában

Ausztria - Belgium 6il (3i0)
Brüsszel, december 11.

(A Hétfői Napló tudósítójának tele fon je
lentése.) As Angliában bombasikert aratott 
osztrák válogatott csapat Londonból haza
felé utaztában vasárnap a brüsszeli Heysel- 
Stadionban

tizenötezer főnyi közönség elölt mérkő
zött Belgium válogatott csapatával s 
azt ■ várakozásnak megfelelően, min
den nagyobb megerőltetés nélkül. (hl 
' (3:0) arányban legyőzte.

A mérkőzést Rudd biró vezette. Az osztrák 
csatársort Slndclar helyett Gschuteidl irá
nyította, akinek helyén viszont Wcsselik 
játszott. Az osztrákok a játék első percétől 
kezdve kezükben tartották a játék irányítá
sát s a meccs végezetéig főlényben voltak.

Hidcn kapust a belgák annyira elha
nyagolták, hogy megdcrmedésétől kel

lett tartani.
A nap hőse Schali volt, aki szünet előtt 
nemcsak hat trick-el csinált, hanem a má
sodik félidőben még egy gólt is lőtt. A 17. 
percben Schali nyitotta meg a gólsoroza-

Fischer Mór, a futball-világbajnokság 
rendező-bizottságának tagja

Pária, december 11.
(A Hétfői Napló párisi szerkesztőségének 

telefonjelentése.) A Federation International 
de Fsotball Association végrehajtóbizottsága 
szombaton és vasárnap Rímet elnöalésével 
ülést tartott. A bizottság mindenekelőtt me
leg gratulációt küldött az osztrák szőve, ség
nek az angolok elleni mérkőzés világsikere 
alkalmával. Az 1934. évi világbajnokság meg- 
rendezésével kapcsokban az erre a célra 
megválasztott technikai bizottság javaslatait 
egyhangúan elfogadták. A világbajnokság 
rendezésével kapcsolatos további feladatok

X*;

i
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A Törekvés euel • győzelmével most már 
végleg bebiztosította maginak as óar| első

séget,
Az eredményük a következők:

Törekvés— Elektromosművek 2:1 (1:1). 
Beszórt—MÁV td) (0:0).
Postás—BSE t.O (1.O).
MTK—FTC 6:2 (2:2). 
BEAC—URAK 5:1 (4O). 
UTE-33 FC 10 (1:0).
EMTK—Fér. Vasutas 4:3 (3.1).

X A MAC nyerte a kard csapatbajnokságot A 
vasárnapi döntő küzdelmekben négy csapat in
dult. A bajnokságot a MAC nyerte 6 ponttal, 3 
csapot és 29 egyéni győzelemmel. A csapat tag
jai: Pillér, Nagy Ernő, Gerevlch, Fiala és Gönczy.
2. a HTVK 2 ponttal, I csapot és 24 egyéni győ
zelemmel; 3. a RÁC 2 ponttal, 1 csapat és 22 
egyéni győzelemmel; 4. a BSE 2 ponttal 1 csa
pat és 21 egyéni győzelemmel; 5. BEAC; 6. Tisza 
István VC; 7—fi. BBTE és Wesselényi VC. Az 
1 fordulóban: BSE, HTVK 8:8, 56*1  tussarány. 
MAC-RAC 10:6, II. forduló: MAC—BSE 10:6, 
HTVK—KAC 9:7, III. forduló: MAC—HTVK 9:3. 
RÁC—BSE 9:7.

Szentlőrincen Is diadalra tudta vinni színeit 
értékes győzelmével az őszi szezon bajnoka 

lett.

Az eredmények a következők: 
Vasas—Szentlőrinc 3:1 (10). 
BAK—Drasche 3:1 (1:1). 
ETC—VAC 2:2 (20).
Csepel—Droguisták 1:1 (1.0).

s

tót, majd a 24. és 44. percben ugyancsak 
Schali újabb gólokkal terhelte a belga há
lót.

Szünet után mintegy húsz percen kérész 
tül sikeresen hárította el a tömörült belga 
védelem a meg-megujuló osztrák rohamo- 
kat, de a 25. percben Schali a negyedik gólt 
is belőtte. Közvetlenül utána Zischek, végül 
közvetlenül a befejezés előtt Wessclik lőtt 
újabb " ” '
révén
gén,

gólt. Ezt megelőzőleg Van Landegen 
enyhítettek a belgák a sulyos veresé-

akit
Htden, a csodakapus, 

a belga csatárok „elhanyagoll/fak"

elvégzése céljából az olasz Mauro vezetésé
vé ef?y főbizottságot delegáltak, amelynek

Fischer Mór, továbbá a német Banwena 
dr. és o német Schrlcker a tagjai.

Az ülésen ezután a déiamerikai labdarugó 
szövetségnek a FIFÁ-hoz való viszonyát és 
az északeurópni államok szövetségeinek leg
utóbbi kopenhágai határozatait vitatták meg. 
Nagy siker© volt Bamnens dr.-nak, aki a 
nemzetközi labdarugó mérkőzések birókül- .______ , w
dcsére vonatkozó költségtervezetét mutatta ' pTC, 8. Rózsa BTK. 
be, amelyet teljes egészében elfogadtak.

Karlsbadi kútára MIRA glaubersós gyógyvizet használjon I

MEGBUKTUNK 
kecseszkecskenböl a

H.Basel, december
(A Hétfői Napló tudósítójának tele/onjelen- 

tése.) A svájci sporttársadalom nagy érdeklő
dése mellett tartották meg vasárnap délután u 
baseli árumlntavásár csarnokában a

birkózó mérkőzést
több mint 3000 főnyi közönség előtt. A mérkő
zést a várakozásnak megfelelőin az o sport
ágban vezető svájciak nyerték ugyan, akiknek 
csapatában két olimpiai bajnok is szerepelt 
A mérkőzés lefolyása a következő volt:

A lég súly bán Tóth kiváló technikával birkó
zott és rövid idő múlva tussolta ellenfelét, 
Grauzac-ol.

A pehelysúlyban Lőrinci 15 perces küzdelem 
után pontgyőzelmet aratott Vordermann felelt. 
.4 kőnnyüsulyban Beke váratlanul kemény el
lenfélnek bizonyult a favorit svájci Minderre! 
szemben, aki csak nehezen győzhetett ellene 
pontozással. Izgalmas mérkőzést hozott a wel- 
tersulyban Kapott MAC és Cheri Hermann küz
delme. A svájci már a 3. p-ben tussolta ugyan 
magyar ellenfelét, de ez a szőnyegen kívül 
történt. Újrakezdés után Cheri ismét kétvállra , Svájc végeredményben H 
fektette ellenfelét, miközben lábánál fogva ‘ győzött Magyarország ellen.

Tíz gól esett 
a Hungária pozsonyi meccsén

Hungária—Bratislava 6:4 (1:2)
Pozsony, dec. 11.

(A Hátfőt Napló tudó
sítójának telefonjelen- 
ttse) Csúszós, havas pá
lya várta a kékfehérek 
pozsonyi bemutatkozá
sát Ennek tulajdonít
ható, hogy at első fél
időben a Bratlslava mél
tó ellenfele volt a kék
fehéreknek k csak szü- 
net után érvényesülhe
tett a Hungária nagyobb 
klasszisa, technikai és 

A csatársor helyenként
Kalmár

kondiclóbell fölénye, 
remek Iskolajátékot mutatott és

megerőltetés nélkül lőtte góljait

A BTK három boxolóbajnok- 
ságot nyert

A Beszkárt-pálya tornatermében vasárnap 
I délután zsúfolt nézőtér előtt bonyolították le n 

Budapest bajnoki ökölvivómcrközések döntőit.
Légsuly: bajnok: Bcnáczi BTK, 2. Szántó 

FTC, 8. Kállai Törekvés, 4 Zsóri Békéscsaba.
RantamMily: bajnok: Lovas BTK, 2. Kesely 

FTC, 3. Nagy HAC.
Pehelysúly: bajnok: Szabó BTK, 2. Bencze 

BSE. 3. Marton BSE
Könnyttsoly: bajnok: Takács MAC, 2. Bér- 

kosi FTC, 3. Németh FTC. Kondorosi MAC sé
rülés miatt visszalépett

Welteraulv: bajnok: Tokaji III- BSE. »• 
Ecsegi FTC, 3. Erdős BSE. Szabó MAC sérülés 
miatt visszalépett

KUsépsaly: bajnok: Szigeti FTC, 3. Katona 
Törekvés, 3. Szolnoki Beszkórt.

Ktsnehézsuly: bajnok; Ciszár BTK, 2 Tátrai 
BSE, 3. Kárpáti NSC.

i Nehézsnly: bajnok: Körösi NSC, 2. Bolond 
FTC, • Ró=:s BTK. Janlcsek HAC sérülése 

i miatt visszalépett

svájci árumintavásáron
16:8 Svájc javára!

húzta vissza a szőnyegre. Cherit győztesnek 
hirdették ki, de a mérkőzést magyar részről

■ megóvtál és azt meg kellett ismételni. Ezúttal 
i Cheri nagy vehemenciával támadott és már

az első percben tussolta Kaposit. A nagyközép
súlyban Píterfíy és Kyburz, a svájciak egyik 
legjobb birkózója, páratlanul érdekes kúzdel-

■ met vívott. PéteríTy munkája osztatlan tetszést 
• aratott és sokáig ugy látszott, hogy Kyburz 
l maradt alul. Végül is n svájci bajnok nehezen 
! győzött pontozással. PétcrfTy fényes küzdő-

tecnikájóval azonban a mérkőzés erkölcsi győz- 
- lese volt. A kisnehézsulyban Tardnyi és Ding 
, mérkőzése a svájci heves támadásaival kezdő

dött. A küzdők kétizben is lekerültek a szö- 
i nyegröl, végül Taránvi a porond szélén, a sze- 
. gélyező deszkába ütődve, lábán megsérült és se 

küzdelmet feladni kényszerüli. A küzdelem 
I utolsó mérkőzése Palotás harca volt Bárki 
: Werner svájci és olimpiai bajnok ellen. Bürki 

gyors eredményre törekedett, de kemény ellen
állásra talált. A mérkőzés 14 cs fél percig dón- 

i tétlen volt, ekkor megtöri Palotás ellenállása, 
I akit Bürkl sikerült csipődohással tussolt.
i i Svájc végeredményben 16:8 pontarányban

A védelem azonban gyakran megtorpant s en
nek tulajdonítható a futballban különben ritka 
eredmény. Kalmár, Gergely és Ottani volt a 
kékfehérek legjobbja. A gólok sorrendje a kő
vetkező volt: Bulla, Spitz, Erié te, majd szü
net utón Ottávl, Ottávl, Sírba, Sírba, Kalmár, 
Ottávi, Kalmár.

TÉl.I KVPAMECCSEK PRÁGÁBAN
Prágából jelentik: A csehszlovák I. liga 

csapatai az egész telet végigjátsszák. Az 
úgynevezett téli kupamérkőzéseinek során 
ezúttal a következő eredmények voltak: 
Sparta—Kladno 9:1 (5:0). Liben—Slavia
3:1 (1:1). Viktória Pilsen—Bohemians 2:2 
(2:0).

X A BKE csapata legyőzte a bécsi WAC-ot. 
Vasárnap délben 1 órakor a Műjégpályán a 
BKE B) csopata a bécsi WAC jéghokklcsapa- 
tóval mérte össze erejét A BKE 7:1 (4:0, 2:0. 
1:1 arányban verte a bécsieket. Gólütők: jeney 
2, Margó 2, Miklós 2 és Bethlen gróf.

X József főherceg a Nemzeti Torna Egy*  
let dlsztornáján. A Nemzeti Torna Egylet 
vasárnap este disztornát rendezett József 
királyi herceg tiszteletére. A Nemzeti Torna
csarnokot teljesen megtöltötte az ünneplő 
közönség. Pékár Gyula elnök felkérésére 
Berzeviczg Albert, a Magyar Tudományos 
Akadémia elnöke méltatta a királyi herceg 
érdemeit. József királyi herceg meghatott 
szavakkal mondott köszönetéi a meleg ün*  
neplésért. Ezután az egyesület gyermek-, 
hölgy- és férficsapatai mutatták be nagy teh 
szóssel a modern torna minden szépségét, 
A disztornát társasvacsora követte.
X Székely nyerte a Király-díjas aszőversenyt. 

A MAFC vasárnap délután rendezte vándordíja*  
országos uszóversenyét a fedett uszodában A 
100 m-es gyorsuszás Királydija*  versenyt Szé
kely András nyerte 1 p. 01^ mp-el, Kánássy 
Gyula MAC-cal szemben, aki ugyan ilyen időt 
ért el 8 Székely csak bcnyulással győzött ellene. 
A 800 m-es gyorsuszásf Jakab UTE nyerte lt p. 
41 mp-es idővel. A HtO méteres hötgyuszásban 
Tóth Ilonka MUE győzött t p. 17 mp. alatt 
Mailász Gitta és Csánvi Bor:*ka  ellrnélien. A 
KISOK válogatott a Főiskolai válogatottul 5Ü 
(4:0) gólaránnyal verte a vizipólóban.

X A sportújságírók kitartanak a sport 
tiszta elvei melleit. A Napilapok Sportrovat- 
vezetőinek Szindikátusa december 7-én tar
tott rendkívüli ülésében foglalkozott azokkal 
a napirenden levő támadásokkal, amelyeket 
a sportszaksajtó Intéz a napilapok sport
rovatvezetői ellen. Ezekhez a támadásokhoz 
tartoznak és megállapítottan egy forrásból 
erednek azok a névtelen vagy fanatikus 
klubemberek állal íratott levelek is, amelyek 
a sportrovalvezetők tollát igyekeznek megfée 
lendíteni. A Szindikátus egyhangú határo
zattal kimondta, hogy a szabad és Igazságos 
bírálat szellemében továbbra is szigoruun ki
tart a sport tiszta elvei mellett és ezeket « 
jogosulatlan támadásokat visszautasítja.
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Csak a ludovikás és a testnevelő gólyák 
tudnak tornászni Elmondjuk, hogy miért nem lesznek 
olimpiai tornászbajnokok a jogászok, bölcsészek és technikusok

Gorám Jenő, a főiskolai sport reorganizátora 
elő tanunk arra, hogy a ludovikás és a lest- 

nevelő diókverM'nvrők nélkül nagy /.avarban 
lenne a főiskolai sportszövetség, most, amikor 
tornaversenvré kell előállítani a diákversenv 
pőkel. A főiskolai sportszövetség ugyanis — 
imnt ézt Igen sokan tudják —, mindeukol 
hadibbon állott a tornával. Most folynak a 
főiskolai fedellpályagólya. versenyek. A bo»t>- 
|ó$sal és a birkózással nem volt sohasem baj. 
A \iHFC-iskolák már akkor knockauloltak, 
amikor nálunk csak hírből ismerték az ököl
vívás nymes sportját. Sül van Virgil és Hing
Ede János már 25 évvel ezelőtt botoltak a 
technikusok színeiben. A műegyetemi birkózók 
fiein kisebb őssel dicsekedhetnek, mint Elscher 
Tibor. Vívásban n BE AU vezérkcdell,. a MAFC 
X)ár csak utána kullogott. Szóval: a Főiskolai 
Sportszövetségire nem kellett soha szégyen 
keznie. hiszen a szabadtéri versenysportokban 
tényleg az elsők között voltak a főiskolások. 
Keíl e vájjon beszélnünk a BEAC atlétikai 
•portjáról, avagy a MAFC futballistáiról és hí
res úszóiról, vízipólózóiról?

Csak a tornával volt mludlg baj.
A jogász-, a bölcsész- és n technikus-diók- 
•eng sohasem rajongott n tornáért. Ámde 
Karufláth Jenő, az egykori BEAC-vezér már 
harminc évvel ezelőtt kiadta a jelszót:

tornászni Is muszáj!...
Miután pedig az első lüzvonalban már akkor 
Is a BEAC csatázott, az E-betüsök savanyu 
arccal ráfanyalodtak a tornára.

Bár ne tették volna! Mert a MOTESz doh- 
lllntu, sárguló jegyzőkönyvei szomorú fejezete
ket szentelnek a BEAC dicstelen tornász.mult- 
jánnk.

Szörnyű is elgondolni, hogy mit müveit a 
BEAC tornászcsapata. Kassán tönkretették a 
diszmenetet — panaszkodik az. egyik akta. — 
Mialatt a többiek a pattogó zeneszóra üteme
sen vágták a „Marsch-einz‘‘-et, addig a BEAC- i 
isták nem léptek egyszerre, a zárt sorban be I 
•Zélg' ttek és nevetgéltek.

Még ennél is rettenetesebben vádol a má- |

Egy érdekes pillanatfelvétel az angol-osztrák 
futballmeccsről

Izgalmas jelenet az osztrák kapu előtt. Iliden kapus munkában

Vasárnap délelőtt eltemették 
a fulballszövetség első főtitkárát

A magyar Inbdnrugósport úttörői és ér
demes munkásai egyikének véglisztcsségére 
gyűllek össze vasárnap délelőtt a régi 
sportemberek. Hosszas belegeskedés ulán 

meghűli Horváth í'ririiv, as MLSz első 
főtitkára,

akinek a neve igen sokat szerepelt a ma 
gyár labdarugók történetében. Egyike volt 
az elhunyt a magyar fulballszövetség szer
vezőinek és alapítóinak, éveken keresztül 
vezetője az MLSz adminisztrációjának, ö 
készítette el a szövetség alapszabályait, 
Imjnoki és-rendszabályait és intézte a? 
el sö jó lé kosi ga z.olá sok n t.

Még gyermekkorában elveszítette n jobb
karját. de ez a szerencsétlenség nem aka
dályozta Őt meg a sportolásban. Mint az 
FTC első csapatának körépfedezete, kivé
teles képességeket árul! el.

Egyik megalpozója volt a zöld fehér 
CAapat dicsőségének.

’Az MLSz főtitkári tisztségét elhagyva, » 
fplbullszövelség alelnökévé választotta, ké

hronztl urák. trókész’etek. ..
uln^iléktíiiiiwik legolcsóbban Vil, SrZSÍ JÖSKCrUl ül.
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sik akta, amely elmondja, hogy amikor az 
aradi tornaverieny bevezető-aktusa gyanánt a 
részlveyő csapatok végigvonultak a városon, a 
BEAC-team a Minorita-rendház előtt kiállt a 
sorból és frontot alkQlva a kolostor előtt, Ad- 
romszoros BEAC-ot kiáltott fel a minorita
atyák felé, majd utána .a csapat vezetője üd 
vözlö-be.szédet mondott. Ez a szimpátia-tünte
tés még nem lett volna kárhoztatandó, ámde 
a pályán a közönség már állva, ünneplés áhi 
tattal hallgatta a Himnuszt, amikor a BEAC 
megkésve, harsány és ütemes BEAC— BEAC— 
BEAC-kiáltással vonult be a pályára.

De vannak a BEAC-tornászok bünlajstromó- 
nak. még ijesztőbb fejezetei is: Kaposvárott, a 
pályaudvaron a komoly tornászszellémmel 
össze nem egyeztethető csintalan dalokat éne- 
keltek. Szegeden pedig kacsákat, tyúkokat és 
kakasokat csempésztek be a komoly ' BTC-tor 
nászok hálótermébe.

íme, a vádirat, amely a főiskolai tornász
sport múltját terheli. Ilyen tradíciók mellett 
nem is csodálható, hogy

komoly tornáazkörök kevés reményt fűz
nek ahhoz, hogy a legközelebbi tornaollin- 
plász bajnoka a magyar Jogászok, bölcsé 
szék é,s tcehnlkusok sorából kerüljön ki.
Igazolja ezt a vasárnap délelőtt lefolyt föis 

kólái újonc-torna verseny, amelynek győztesei 
és helyezettjei között csak ludovikásokut és 
testnevelő-diákokat találunk, miként az alábbi 
eredménylistában olvasható:

Gyürühlnta: 1. Szilágyi TFSC IB-7; 2. Mól 
nár LASE 16.5; 3. Tietze TFSC 16-1 pont.

Müsz.abadgyakorlat: 1. Vécsey TFSC 18; 2. 
Bessenyei TFSC 17.4; 3. Szilágyi TFSC 17.3 p 

Fücgeszkcdés: 1. Brúder LASE 5.2 mp.; 2 
Tóth TFSC 5.6 mp.; 3. Eszényi LASE 6.3 mp.

Lógyakorlat: 1. Jillek TFSC 16.2; 2. Németh 
LASE 15.5; 3. Görgőn vi LASE 14.9 pont.

Nyújtó: 1. Pelle LASE 17.6; 2. Czuna TFSC 
17.1; 3. Ritter LASE és Wünderman LASE 16.2 
pont.

Korlát: 1. Vécsey TFSC 17 7; 2 Tietze TFSC 
17.4; 3. Molnár LASE és Czuna TFSC 17.1 pont

sőbb azonban a sportpolitikai harcok elso
dorták tígy erről a helyről, mint az FTC 
vezetésében elfoglalt pozíció járók

Eredmépydus munkásságát azonban 
kortársai sohasem felejtették el és halála 
na újáig a legnagyobb tisztelet vette körül 

Rövid időn keresztül a sportsajté hasáb
jain is olvashatók voltak a cikkei, amelyek 
azonban klubjának érdekeit szolgálták és 
igv maradandó emléket ezen a téren, nem 
tudóit magának biztosítani.

Halála a*néhánv  év előtt bekövetkezett 
sulvos gyomorbaj folyományaként állt be. 
Betegsége annyira elhatalmasodott, hogy 
csak jól sikerült műtéttel lehetett életét 
meghosszabbítani.

Temetése vasárnap délelőtt 11 órakor 
folyt le a rákoskeresztúri temetőben a 
régi sportemberek nagy részvéte mellett. 
Koporsójára úgy az MLSz. mint az FTC 
díszes knsznnit helyezett
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„A szellem embere felelős mindazért, 
ami a sportban kárhoztatandó,

mert irtózva távoltartotta magát minden sportmozgalomtól, 
és ha önérdekből vagy politikából meg Is jelent egy-egy sport
banketten, hogy sablonos közhelyeket szónokokon, lényegében 

érthetetlen maradi előtte, ami a sportban mély és értérces

Doros György

Poros Györgynek, a Jeles vívónak legújabb 
sportpszichológiai munkája fekszik előttünk az 
Íróasztalon. „A sport szociális és kulturális vo
natkozásai” — ezl a elmet viseli az OTT ki
adványainak uniformisába öltöztetett értékes 
munka — nem első szárnypróbálgatása a szer
zőnek. Első müvét: 1

„A versenysport etikai és lélektani 
problémái44-!

a Légrády Testvérek látták el márkájukkal.
„Ismerd meg önmagodat!” Talán a leghelye

sebb, hogy ezzel az idézettel vezetjük be Doros 
sportpszichológia! müvéről irt ismertetésünket. 
Szól ez a figyelmeztetés mindazoknak, akik a 
sportot felszínesen ismerik és nem vették- azt a 
fáradságot maguknak, hogy bepillantsanak a 
sportembe: lelkivilágába Ellenkező esetben ta
lán nem is fájns. annyira, ha a Doros által 
elénk tartott tükörben kell felismernünk emberi 
gyarlóságunkat.

Hogy mit akar Doros? — Azt röviden és tö
mör egyszerűséggel kifejti az előszóban: „Ne
héz és hálátlan feladatra vállalkozik az, aki a 

sport szellemi vonatko
zásainak tanulmányozását 
tűzi ki céljául. Egyik ol
dalon szemben találja 
magát a „Sportverblö- 
dúng” egyre erösbödő 
áramlatával. amely a 
sport lényegét a szá
mok, adatok, nevek, kul
tiválásában keresi, esetleg 
a bajnokkultuszban fe
dezi fel és valamely pro
fesszionista mérkőzés el 
vesztésében hajlandó nem 

zeti katasztrófát látni A másik oldalon ott áll 
szuverén gőggel a. „szellem embere”, körülvéve 
szellemiségének kínai falával, amint lesújtó kéz
legyintéssel utasít vissza mindent, ami homlo
kán hordja a sport bélyegét. Az előbbi tipus 
dühbe jön. ha a sportról könyvet Írnak, mert a 
legkisebb eredményt többre becsüli akár egy 
könyvtárra való könyvnél is. Az utóbbi pedig 
nem hajlandó ráeszmélni arra, hogy a sport 
szellemi, sőt mély' szellemi értékeket hord ma
gában."

Három becSes tanulmányán keresztöl vezeti 
rá olvasóját az illusztris szerző, hegy

A sport nemcsak az aktív sportember, hanem 
az egész társadalom ügye.

És hogy integráns része annak a szellemi kul
túrának, amely Nyugat-Európából kiindulva, 
ma már többé-kevésbbé eljutott a földteke 
minden részére.

A sport élő propagandája ez a könyv. Éppen 
ezért igen nehéz feladatra vállalkozik a szfikre- 
szabott hasábokkal rendelkfZŐ újságíró, ha 
kedve szerint teljes részletességgel kíván foglal
kozni ezzel az örökbecsű művel.

Doros nem száraz, tudományos lélektani 
munkát tárt az olvasók elé. Minden sora élénk, 
színes, majdnem riportszerfl és a film érdekes
ségével hat A legmegkapóbb

„A nézőközönség pszichológiája**
cimü tanulmány. Három irányzatot különböztet 
meg Giese elmélete alapján a szerző. Az eszté
tikai, a heroikus és a kollektív irányzatokat. 
Olvassuk, hogy a néző esztétikai szempontból 
kifogástalanul szép színjátékot akar látni. A 
sportban azonban kevés az alkalom arra, hogy 
az ember klasszikus látványt nyújtson, ha va
lóságos sportot akar azni. Beszél a „dandg- 
Hpusról”, amely a sportágak között erősen vá
logat és olyan esztétikai sportágat választ ma-, 
gának, amely az ő külső megnyilvánulásának 
leginkább megfelel. Exkluzívat, drágát, társa
dalmi állásának megfelelőt.

Lovaspólót fog játszani, mert az ritkaság.
A futballnak semmi keresnivalója nincs nála.

Heroikus irány- Az emberek nagy örömet tá
lálnak abban, hogy vezetőket imádjanak és pe
dig nem sémaszerüen vagy örökösödés utján, 
hanem érdemeik alapján hatalomra jutott 
vezetőket. Megkisérlik, hogy a saját körükből 
kerecsenek maguknak, bálványt és így öröm
mel fogadják a sportot, amely ilyen vezetőket 
és bajnokokat ajándékoz nekik. Itt megtalál
juk a bajnokkultusz kialakulásának történetét, 
látjuk a rendszernek minden bűnét és hibáját.

Mi a kollektív irányzott Az ember többé-ke- 
vésbbé kollektív lény Mindazok, akik lulerős 
«rfllői befolyás alatt nőttek fel, mint felnőnek 
is keresik a másokhoz való csatlakozást Tul- 
gyengék az egyedülléthez. Az ember társasösz- 
töijc a sportban Is kielégülést találhat. Ennek 
segítségével kicsiny körben kisebb-nagyobb 
szerepet is lehet játszani és valamivé lenni.

Rendkívül érdekes
«A sportmozgalom társadalmi lélektana**  

cimü tanulmány Tizenkét fejezetre oszlik ez a 
rész, amely végigvezet bennünket a sportmozga
lom történelmén. Különösen a sport szervez
kedéséről, a sportágak osa|álykiegycnlilő szere
péről és a sportmörgalom válságáról szóló feje
zetekben olvashatunk ' különösen • rendkívülit, 
teljesen uj dolgokat.

-A differenciális lélektan hivatása a tea*  
nevelésben.* 4

Ez a elme a harmadik tanulmánynak. Testneve 
lésj l-'lektonvázlat az egyik legfőbb fejezet ime. 

„A szellem emberét és a sportot szeretném 
közelebb hozni egymáshoz” — Írja a szerző. 
Vele együtt kel’ éretnünk, hogy mindazért, aini 
n sportban kárhoztatandó, a „szellem embere”

a felelős, mert Irtózva távoltartotta magát 
minden sportmozgalomtól és ha önérdekből 
vagy politikából meg is jelent egy-egy sport
banketten, hogy ott sablonos közhelyeket szó
nokoljon a sport hivatásáról, lényegében érthe
tetlen maradt előtte mindaz, ami a sportban 
mély és értékes. *

Miért diszkvalifikál ák
a szép o impiaí. 
bainckkisas zonyt?

Mildred Didrikson

Mint New Yorkból jelentik, az Amateur 
Athletic Unión /egutóbbi ülésén szigorú íté
letet hozott a világ ezidőszerinti legjobb 
hölgyatlétája ellen.

Az AAU Mildred Didrikson kisasszonyt, 
a 80 in.-es női gátfutás és a gerelyvetéa 
losangelesi olimpiász bajnoknőjét és vi

lágrekordéról dlszkvaliílkálta.

Az AAU az amatőrség ellen sulvos vétség
ben mondotta ki vétkesnek Didrikson kis
asszonyt, azzal vádolván ót, hogy

egy amerikai autoniubilgyúr reklám cél
jaira használta fel a világrekordernő 

fényképét
Mildred Didrikson védekezésében előadta, 

hogy az automobilgyár az ő beleegyezése és 
hozzájárulása nélkül használta fel képét 
reklám céjaira, ám a szövetség urai kérlel
hetetlenek voltak és eltiltották Mildred kis
asszonyt az összes versenyeken váló részvét 
jeltől.

Budapesti íígetőversenyek
Ma délután megtartott ügetőversenyen 

Ili és Kacér könnyen . nyerték versenyeiket, ‘a 
harmadik futamban ellenben Alicze csak c-rÖs 
harc után érte el elsőnek a célt. Upupa Epops 
és a befutóban ismételten hibázó Revizioná- 
rius előtt. A finis hevében Alicze .s ugrott, a 
mert a célon is galoppban ment át diszkvalifi
kálták. A nap főszámában csak négy ló star
tolt, de a derbynyerö Nevadian és Nurmi pár
harca kárpótolt a kis mezőny szépséghibá
ját'rt. Nevadian és Nurni csaknem a célig 
fej-fej mellett küzdőitek, amikor Nurmi 
Ugrott • így Nevadian könnyeb nyerte a ver
senyt. Részletes eredmény a következő:

L FUTAM. 1. Gizella istálló Ili (12) Kovács 
II. 2. Karola (4) Marok. 3. Oline (2%) Mar- 
schall F. m.: örzse. Marokkó. Tameilan.' Osz
talék, Generális, Eduard B., Bufdejtő. Tót.: 
10:85, 19, 21, 18. Olasz: 57. — II. FUTAM. 
1. Fischer M. Kacér (8:10) Maszár I. 2. 
Ecuador (2) Kalli^ka. 3. Katinka (12) Fiszter. 
F. m.: Brununbár Ipse, Dombóvár, Delila, 
Enyém II., ILóba, Achmed. Tol.: 10:21, 16, 16,
31. Olasz: 35. - IF. FUTAM. 1. Jakubcaek L 
Upupa Epops (5) Kovács F. 2. Revizionáriuc 
(6) Kallinka. 3. Tallér (6) Wiesner. F. m.: 
Alicze. Ózon, DóriUs II., Nagybánhegy<«, 
Nncs tov-bb. Kriszta. Tót.: 10:206, 36, 43, 33. 
Olasz: 123. — IV. FUTAM. Hollón Isié llő 
Nevadian (5:10) Feiser. 2. Nurmi (2) Mai- 
schall. F. fii.: Delirium, Dárda. Tót: 10:14. 
Olasz: 21. — V. FUTAM. 1. Aigner Gy. Helyre 
Kati (2%) Feiser. 2. Ibrány (8) Mudroncsik.
3. Hékás (12) Jónás. F. m.: Feri. TÖbbsIné*.  
M linda. Dombóvár. Tót.: 10:43, 18. 20, 19. 
Olasz: 76 — VI. FUT'M. 1. Bader A. UdliW 
(2) Dózsa. 2. Gnllinula (2'<) Kal'lnka. F. m.t 
Gunrdlnn Tödet Patrícia. Ethel Harvcst. Ar- 
dlttl. Tót.: 10:35. 17 17. Olasz: 25. A Kacér— 
Upupa Epops doitblé !0;8!)8.

A szerkesztésért és kiadásért felel; 
DR. ELEK HUGÓ


