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Titulescu és Benes 
vasárnap Belgrádiján 

a reumáról, leszerelésről és 
lóuátéielrfii kezdett tárgyalni

Belgrád, december 18.
A klsánfánt sajtó által már belek óta be

harangozott
kLsántánt-konfercnela vasárnap meg

kezdődött
A vasárnap reggeli lapok nagy cikkekben 

foglalkoznak a klsánfánt külügyminiszterei
nek mostani soronkivüll értekezletével és 
hangoztatják annak nagy jelentőségét A la
pók túlnyomó része azt állítja, hogy

ez a klsánfánt konferencia a legnagyobb 
Jelentőségű nemzetközi konferenciája az 

1932-ik év végének.
A lapok szerint a külügyminiszterek értekez
letén négy fontos napirendi pont szerepel:

1. A leszerelési konferencia ügye.
2. Középeurópa gazdasági átszervezésének 

problémája. A jugoszláv sajtó hangsiilyozza,

Középeurópa gazdasági megszervezése 
nem képzelhrtő el Németország és Olasz

ország bekapcsolódása nélkül
és ennek a két országnak a bekapcsolása 
szerintük annál könnyebb, mert Közép- 
európa gazdasági megszervezése nem irá
nyul egyik állam ellen sem.

3. A keleti jóvátélell kérdés. A sajtó fon
tosnak tartja, hogy ebben a kérdésben ■ 
konferencia egységes álláspontot kövessen 
ég hangsúlyozzák a lapok, hogy ez az állás
foglalás csakis a kölcsönös reciprocitás és a 
nemzetköz I szerződések tisztclctbentartása 
alapján jöhet léire.

4. A békeszerződés revíziójára Irányuló 
mozgalom. Ezt a napirendi pontot tartják a 
topok ■ konferencia Iffiúratosabb kírd<W- 
»ek. A klskntánl — írják a topok, — amn 
■r állásponton van, hogy

a békeszerifldfsck rrvlrlójárói nem tehet
SZÓ.

Szlláed az az álláspont, hogy Európa nor
mállá nemzelkilzl élete esakls a bíkesreezo- 
déaek llszlelrtbenlortásán alapulhat. A lapok 
nzerlnl a három klsánlúnl állam külügy
minisztereinek ez olyan meglngalhulalton 
Almapontja. hogy ez a kon erenela majd 
gondoskodik aeról. hogy a világ elé láeja 
azl, hogy a klsánlánt mlol egységes egész 
anambeszáll minden revíziós liirekvéssel.

Tltuleaen ro- án kül'Jgvmlnlszler még a 
Bon‘erenela megkezdése elöli nyilatkozóit ar 
■jüglróknak. Kijelentette, hogy hamisak 

azok ■ Jelentések, amelyek nry áflif jdk be a 
mostani klsántánt-konferenrlát, mintha az 
valamelyik állam ellen irányulna. Titulescu 
szerint ennek a konferenciának a létrejöttét 
nem szabad ugy beállítani, mintha a kfs- 
ántánt félne a revíziós törekvésektől. A kis- 
ántánt egy olyan szövetség — mondotta Ti
tulescu, — amely nem irányul egyetlen állam 
ellen, azonban önmagáért dolgozik.

Belgrádi rolHIkal körökben hangoztatják 
a konferencia jelentőségét abból a szem
pontból Is, hogy ezáltal megakadályozzák 
azoknak a tényezőknek az aknamunkáját, 
amelyek a kisantant államai között minden
áron a széthúzást akarják előidézni. A kül
ügyminisztereknek értekezletre kellett ősz- 
szcíilniOk — mondják beavatott politikai kö
rökben .— azért Is, hogy a kudarccal fenye
gető nemzetközi konferenciákon a három 
klsánfánt állam egységes frontot alkossam

Gömbös vasárnap Szombathelyen 
bejelentette. hogy elkészült az OTI szanálásáról, a racionali

zálásról szóló törvényjavaslat, valamint a 
rokkanttörvény és a hilbizományok reformja

Szombathely, december 18.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 

jelentése.) Gömbös Gyula miniszterelnök 
vasárnap Szombathelyen fejtelte ki népes 
nagygyűlés keretében a nemzeti egység párt 
jának programját. Nemcsak Szombathely, 
de az egész környék népe eljött a városba 
erre az ünnepélyes alkalomra és a kultur 
palotába megérkező miniszterelnököt és kí
séretét hatalmas tömeg üdvözlése és éljen
zése fogadta. Amikor a miniszterelnök a 
kultúrpalota elé ért. a tömegből egy kiáltás 
hangzott feléje:

— Éljen Ottó királyi
A miniszterelnök nem reagált erre u kiál 

fásra és minden megjegyzés nélkül haladt 
el a gyüjésterembe. Az Ottó királyt éljenző 
— mint megállapították — Deme László 
szolgálatonkivüli százados volt.

Gömbös Gyula miniszterelnököt a kultúr
palota nagytermébe való megérkezésekor 
viharos ünnepléssel fogadták, majd

Ostffy Lajos főispán üdvözölte

A három külügyminiszter
az első teljes ülésre délután öt órakor 

ült össze,
mert Titulescu külügyminiszter csak délután 
félnégy órakor érkezett meg különvonalon 
Bukarestből. Benes külügyminiszter 

vasárnap reggel érkezett Be.lgrádba
és délelőtt már tanácskozásra ült össze Jcf- 
llcs külügyminiszterrel, majd Sándor király 
hosszabb kihallgatáson fogadta ŐL A dél
utáni értekezlet öt órától hét óráig tartott. 
A vasárnapi ülésről nem adtak ki kommüni
két és a konferencia tanácskozásairól az első 
hivatalos közleményt

csak hétfőn este,
a konferencia befejezése után hozzák nyil
vánosságra.

A vasárnapi külügyminiszteri értekezleten 

s utána átengedte az elnöki széket Herbst 
Géza nyugalmazott alispánnak, aki meg
nyitó beszédében megállapította, hogy

ez a város eddig a kereszténypárt szék
városa volt, most azonban ugy a vár
megye, mint a város, a legteljesebb lel
kesedéssel csatlakozik Gömbös Gyula 

miniszterelnök vezérlete alá.
Ezután Gömbös Gyula emelkedett szó

lásra, aki elsősorban arról beszélt megindult 
hangon, hogy ez a vármegye az ö szülőha
zája és öt nemcsak a politika, hanem a 
szülőföldje iránti szeretet érzése is fütötte, 
amikor eljött Szombathelyre.
• — Sokáig szemben állottam — mondotta 
— a vármegye politikájával, de remélem, 
hogy most már sikerül együtt haladnunk 
szülőföldem vármegyéjével a politikában is. 

Ekkor
■ kiváncsi tömeg tolongás közben be

zúzta az egyik üvegajtót,

íimely a nagyterembe nyílt.
I Gömböt Gyula miniszterelnök erre a kis

Benes részletesen Ismertette a jelenlegi nem*  
zctközl helyzetet. Azért esett Bcnesre a vá
lasztás, ínért a csehszlovák külügyminiszter 
most már hónapok óta Genfben tartózkodott 
és jól Ismeri az aktuális kérdéseket

Tüntetés Belgrádban 
Mussolini ellen

A klsántánt-konferencia alkalmából a ju
goszláv főváros diáksága az esti órákban 

nagy tüntetést rendezett.
Jugoszláv zászló alatt felvonultak a diákok 
és tüntettek .Mussolini és a jugoszlávellenes 
olasz lapok ellen.

Azután hódoló menetben fel akartak vo
nulni a király és Kénesnek a „Hotel serbl- 
sebe KUnlg“-ben levő lakásához.

A rendőrség azonban megakadályozta a 
felvonulást.

incidensre eltért eredeti témájától és meg
jegyezte, hogy ez a jelenet iskolapéldája an
nak, hogy kis dolgok mennyire tudják meg
zavarni a nagv cselekedeteket is.

A nagy politikát is rendszerint — mon
dotta — ilyen kis incidensek befolyásolják. 
Majd arról szólt, hogy a kilencvenöt pont
ban nyilvánosságra hozott munkaterv

nem progrum, hanem munkaterv, ame
lyet máról-holnapra megvalósítani nem 

lehet.
De mindenesetre az képezi az irányt, ame
lyen haladnunk kell. Kifogásolják, hogy 
nem mer hozzányúlni nagy kérdésekhez, 
pedig

bátorságot nem kér kölcsön senkitől
és a keresztény nemzeti politika tekinteté
ben sem kér senkitől sem tanácsot.

— Azt is mondják, hegy félek a választó
jogtól — folylntta. — Nem az a fontos, 
hogy milyen ösczetételü a parlament, hanem 
az, hogy mit alkot

Majd megemlékezett együk őséről, Göm-
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ér

bős Antalról, Vasmegye táblahlró járói és ez 
zcl kapcsolatban azt hangoztatta, hogy 

öncélú és hazafias alapon élő nemzetet

akar és ennek feltétele és eszköze a meg
értés. A kormány célkitűzései közé tartozik 
az export megszervezése. Leszállítottuk ;i 
kamatterheket és ennek ismételt leszállítá
sára fog hamarosan sor kerülni

-— Rövidlejáratu munkatervet készítettem 
és e terv alapján már

készen van a racionalizálási törvény
javaslat, az OTI szanálásáról szóló tőr- 
vényjavaslat, a rokkanttörvény, a hit- 

blzományok reformja,

amellyel kapcsolatban lehetséges lesz meg 
oldani a telepítés problémáját. A nyugdíj
kérdést össihaiigzásba hozzuk az állam 
dekeivel. Mindezeknek a feladatoknak 
megvalósítására

szükség van a nemzeti egységre, 

szükség vnn arra, hogy mindenki segítsen 
bennünket ebben a nagy munkában.

Hatalmas taps és éljenzés zúgott fel a mi
niszterelnök beszédének befejezésekor, úgy
hogy az utóbb kővetkező szónok, Skent- 
márlony Rfídó Lajos percekig nem juthatott 
szóhoz. Megköszönte a miniszterelnök pro
gramját, biztosította a vármegye és a város 
rjigaszkodá.bárói és a nemzeti egység pártját 
megalakullnuk jelentette ki.

A miniszterelnök ezután kíséretével meg 
tekintette nz ottani közkórházat, Felhő Ernő 
dr. igazgató-főorvos fogadta és kalauzolta a 
miniszterelnököt, aki a legnagyobb elisme
rését fejezte ki a kórház nagyszerű borén 
dereséért.

Délben egy órakor

háromsiáztcritékes bankett

volt, amelyen az első felköszöntőt Őst ff y 
Lajos főispán mondotta a kormányzóra és 
Gömbös Gyula miniszterelnökre.

Gömbös Gyula miniszterelnök rövid be
szédben köszönte meg azt a nagyszerű és 
megható fogadtatást, amelyben a vármegye 
éa város részéről részesült. Utána Hóman 
Bálint kultuszminiszter mondott rövid be
szédet, majd Jánosy Gábor és Melczer Lilla 
országgyűlési képviselők beszéde után az 
ebéd véget ért.

A miniszterelnök és kísérete délután félöl 
órakor utaztak el Szombathelyről Buda
pestre.

Gömbös Gyula miniszterelnök Sztranyav- 
szky Sándor ny. államtitkár és Antal István 
dr. miniszteri tanácsos, sajtófőnök kísére
tében vasárnap este tiz ómkor érkezett meg 
Budapestre.

A Hétfői Napló munkatársa megkérdezte 
a miniszterelnököt a dunántúli kétnapos ut
ján szerzett benyomásairól:

— Még hatása alatt állok a nagy
szerű fogadtatásnak, a szeretet és ra
gaszkodás megnyilatkozásainak, amit 
kétnapos utam alatt tapasztaltam. S a 
legnagyobb UrömÜm, hogy érzem és lá
tom, mindenütt megértettek.

A miniszterelnök különben hétfőn este 
Szegedre utazik, a szegedi főispán keddi in
stallációjára és az ott tartandó nagygyű
lésre.

Karácsonyi ajándéknak 
“ÍSXJ nyakkendő 

pazar vAlantékban P 3.50 
3 darab ,,,,| fOa," 

weisz nAnooR Ut etében R3KÖCZI 0112. 
BrlukroM lt>»! m rr tiienö arak!

Hunyady Ferenc gróf a „sofort“ 
program végrehajtását sürgette 

a pápai gyűlésen
A kisgazdákban megvan a hajlandóság Gömbös 

támogatására
Pápa, december.

Hétfői Napló tudósitójának telefon- 
jelentése.) A Független Kisgazdapárt vasár
nap délelőtt Pápán tartott szervezkedő gyű
lést, melyen a párt képviselőtagjai üözül //u- 
nyadg Ferenc gróf, Kan Béla, Némethi] Vil
mos és Neuberger Mihály vettek részt.

Dr. Fehér Jenő ügyvéd üdvözölte a meg
jelent képviselőket, majd felkérté Némethi] 
Vilmos országgyűlési képviselőt az elnöki 
tisztség ellátására.

Hunyady Ferenc gróf felszólalásában azt 
fejtegette, hogy

még nem támogathatják a kormányt, 
de megvan bennünk erre a hajlandóság,

Megindult a kereszténypárt bomlása
A kereszténypárt több vidéki tagja belép a 

Nemzeti Egység pártjába
Politikai körökben már napok óta beszélnek 

arról, hogy n kereszténypártban mindinkább 
kialakul az a felfogás, hogy semmi célja nincs 
a kereszténypárt, különállásának és

kOlönösrn a vidéki képviselők hangoztat
ják, hogy belépnek a nemzeti egység párt

jába.
Ez a bomlási folyamat most már, hogy a kép
viselőházban befejeződtek a zárszámadások tár
gyalásai, aktuálissá vált, mert a keresztény
pártnak módjában volt elhárítani magától a 
felelősséget a múlt gazdálkodásáért. A zárszá
madás! vitában ugyanis állandóan az ellenzéki 
pártokkal kooperáltak, éles kritikát mondottak 
a zárszámadásokról és amikor az egyik zár
számadás fölött névszerinti szavazást kértek, 
Wolff Károly kivételével a kereszténypárt va
lamennyi tagja aláírta a névszerinti szavazást 
kérő ivet és együtt is szavaztak az ellenzékkel.

A miniszterelnök győri és szombathelyi 
zászlóbontása alkalmával behatolt a keresztény
párt legerősebb fellegváraiba és az a tény, 
hogy Huszár Mihály apátplébános, a keresz
ténypárt tagja üdvözölte őt a szombathelyi 
ebéden és az, hogy Herbst Géza, a gyűlés el
nöke hangsúlyozta, hogy ez a vármegye eddig 
a kereszténypárté volt és keroszténypárti poli
tikát követett, nyilvánvalóvá vált.

hogy • kereszténypárt sorai a legrövidebb 
IdA alatt hamarosan megfogyatkoznak.

Egész biztosan beszélnek Llngauer Albin, Hu
szár Minály és Varga Gábor országgyűlési kép
viselőknek az egységcspártba való belépéséről 

Súlyos feltételű párbaj készül 
Andaházy-Kasnya és Berky 

képviselők között
A segédek vasárnapi tanácskozása

Nemcsak politikai, de társadalmi körök
ben is sok szó esett vasárnap arról a lova
glás ügyről, amely

Andaházy-Kasnya Béla és Berky Gyula 
országgyűlési képviselők között kelet

kezeit.
Egy zajos parlamenti jelenet után történt, 
hogy Andaházy-Kasnya provokáltatta Berky 
Gyulát. Dinich Ödön és Dinnyés Lajos kép
viselők keresték fel Berkyt s elégtételt kér
tek tőle több közbeszólásért, amelyeket 
Andaházy-Kasnya

sértőnek talált magára nézve.

A két képviselő segédei értesülésünk sze
rint

vasárnap összeültek és hosszabban ta
nácskoztak.

E megbeszélének eredményeképpen 
e bét közepén súlyos feltételű kard

párbaj lesz a képviselők között 
egyik pesti vívóteremben.

Andaházy-Kasnya Béla vasárnap betegen 
feküdt lakásán. A képviselő a bét végén 
megfázott.

Influenzát kapott
’ ezért kellett tegnap a szobát őriznie. A 
hét elejére azonban Andaházy-Kasnya min- 
den valószínűség szerint felépül s Így nem

iratokat ismertetnek. Vasárnap azonban 
olyan információt kaptunk, hogy 

becsülcthlróságl eljárás nem előzi meg 
a fegyveres elégtételadást

és a hét közepén megtartják a súlyos felió 
leiekkel készülő párbajt. A segédek ma 
vagy holnap döntik el végleg a párbaj ősz 
sies feltételeit.

Jack Hyiton
éa 22 lagu jazz-zenekuránuk vendégjátéka 
naponta 2 előadásban, rendes helyárakkal 

grandiózus varioté-műsor keretében a

LABRIOLA SZÍNHÁZ-VARIETÉ ben
2 HUGÓN - 2 SYLVANOS - 1H ALBERTON.

láfnTtlrUl C varieté-attrakció, .Tények 60 Hllértól 4 pcnjSIg.

ha látjuk a cselekedeteket
— De nem történt még semmi, —- foly

tatta — a kartelek megrend szabályozására, 
a földteberrendezés megindítására, az adó
kivetések és adóbehajtások igazságosságára. 
Adót fizetni kell, — mondotta — de a mi
niszterelnök se kívánjon többet, mint amcny- 
nyit teljesíteni tud.

— Mi szívesen adunk türelmi időt, de leg
alább

a sofortprogram végrehajtását várjuk.

Kun Béla a választójogról beszélt és a tit
kosságot követelte.

Némethi] Vilmos zárszavai után a gyűlés 
véget ért 

s ezeket a belépéseket követni fogják még 
többen a kereszténypártból, úgyhogy most mór 
számolni lehet azzal, hogy

a kereszténypárt egy része teljesen ellen
zékbe vonul, míg a másik része Gömbös 

Gyula zászlaja alá sorakozik.
Beszélnek arról is, hogy a megfogyatkozott 
kereszténypárt, amely ellenzéki lenne, meg íog 
szaporodni, viszont a kiválások után Hunyady 
Ferencc gróf csoportjával, aki ez esetben ki
lépnének a független kisgazdapártból és igy 
azután egy úgynevezett centrumpártot alt^kila- 
nának, amely a középpárt szerepét töltené be 
a nemzeti egység pártja és az ellenzék között. 
Hunyady Ferenc gróf és csoportja ugyanis nem 
nngyon jól érzi magát a független kisgazda
pártban és . különösen az orszógos, pártelnök 
megválasztása óta van valamelyes ellenérzés a 
csoport tagjai és a független kisgazdapárt régi 
képviseKtagjai között.

A párt bomlására vonatkozóan kérdést Intéz
tünk Petrovácz Gyula országgyűlést képviselő
höz,, aki a következőket mondotta a Hétfői 
Naplót munkatársának:

— Nem tudok semmiféle tömeges belépésről 
és arról nincs is szó a pártban. Mindennemű 
koncentrációba, blokkba, vagy koalícióba haj
landók vagyunk bemenni, de arra nem, hogy 
mint párt feloszoljunk és belépjünk.

Ez a nyilatkozat természetesen nem zárja ki 
azt, hogy a kereszténypárt tagjai — hétre bír- 
tosan számítanak — egyénileg ne csatlakozza
nak a Nemzeti Egység Pártjához.

lesz akadálya, hogy a párbajt megvívják. 
Ilire járt annak is, hogy mielőtt a felekIlire járt annak is» hogy mielőtt a 

párbajt vívnának,
becsiiletbiróságot hívnak őszre 

különböző körülmények tisztázására s 
csületbiróság előtt tanukat hallgatnak

a be- 
ki és

westend Grill
TERÉZ-KORUT 44. (Szondy u. sarok)

mecinyBllI
a 

esténként Kompóthy Gyula 
vendégiellépte.

HÉTFŐI* * NAPLÓ
IV. nyeremény versenye
/Vér:

Lakás:

Kihúzott szám.

POLITIKAI NAPLÓ
Közeledik az újév, ilyenkor a képviselőház 

altiszti személyzete részére ugy a jobb? mint 
a baloldali folyosó egyik szögletében kis asz
talkára ivet tesznek ki, amelyre a képviselő 
urak és hölgyek feljegyzik, mennyit adnak 
karácsonyi és újévi ajándékul a képviselöhá? 
derék és szolgálatkész altisztjeinek. Az egyik 
ivén elsőként Festetics Sándor gróf 200 pen
gőt „jegyzett", a második helyen a legfiata
labb képviselő: Melczer Lilla 10 pengőt ado
mányozott, azután sorban többen 20—20 
pengőt írtak be az ívbe és ezt a 20 pengős 
sorozatot csak Vay László báró 50 pengős 
jegyzése szakította. meg.

Az aláíróknak az adományok folyósításá
hoz nem is kell zsebbe nyulniok. Az aláirt 
összeget a háznagyi hivatal a képviselők leg
közelebbi fizetéséből vonja le.

♦
Gróf Festetics Sándor 200 pengős első aláírási 

nagyon jó kabala, mert így még a mostani vi
szonyok mellett is jelentékeny összegre számit*  
hatnak az altisztek.

Bezzeg egyszer nagyon rossz újév szakadt a 
képviselőház derék altisztjeire. A koalíció alatt 
az egyik hivatalban lévő nagynevű miniszter 4» 
azaz négy koronát irt alá. Ezt azután csak a lég. 
bátrabbak merték túllicitálni — ez a négy pen
gős aláiráa valósággal „knockof hozott az. ak
kori altisztek számára.

* ■

A képviselők közül kétségtelenül a legszor
galmasabb — legalább egyelőre — Melczer 
.illa. a Nemzeti Egység Pártjának hölgy, 

képviselője*  Szorgalmasabb még Kéthly An- 
nánál is, nem is szólva báró Orosdy Fülöp- 
néröl, aki nagyon ritkán látható az üléste
remben. A báróné egyébként is különbözik a 
másik két nők’épviselötársától. Melczer Lilla 
is, Kéthly Anna is hajadonfővel jelennek meg 
az ülésteremben, mig a bárónő — rendszerint 
valami diszkrét kalapkát hord erősen szőke 
fején.

♦
Lesz-e választás hamarosan: ez izgatja most 

legjobban a hon atyáit. A Független Kisgazdák 
már pártértekezleten is foglalkoztak a közeli vá
lasztásokkal. Éppen ezen a problémán tanács-'• 
kozott, busongott egy csapat képviselő a folyo
són, amikor megjelent vidám arcai az egyik kí
vülről támogató kormánypárti képviselő és ki
mondta a szentenciát:

— Nem lesz választás! Most beszéltem Göm
bössel, aki azt mondotta, hogy a karácsonyi szü
net után sok dolga lesz a képviselöhúznak, mert 
bgész csapát fontos törvényjavaslat kerül a Háj- 
elé . . ,

Megállapítjuk, hogy ez a biztatás sem oszlatta 
cl a levegőben lógó kételyeket

♦ • ‘
Győrben ősi szokás szerint a főispánt eskQle*  

tétele után háromszor a levegőbe emelik az el
nöki székkel együtt. Most is négy főszolgabíró 
emelte fel háromszor a hatalmas karosszékben 
felsőeőri Nagy Pál főispánt, közben pedig hol 
jobbra, hol balra lendült a főispán diszmagya- 
ros alakja,

A győri népgyülésen az álláshalmozásokról 
szólott közbe valaki a miniszterelnök beszéde 
közben. Gömbös Gyula sietve elkapott min
den közbeszólást, válaszolt is reájuk.

— Én is álláshalmozó vagyok, — mon
dotta többek között —- mert miniszterelnök 
Is, honvédelmi miniszter is vagyok. De a 
honvédelmi miniszteri fizetésemet nem ve
szem fel , . „

*
Nagy izgalmat keltett, amikor a főispán! 

beiktatás közben megérkezett a hír, hogy Hu- . 
szár Aladár főpolgármestert autóbaleset értet 
A beiktató közgyűlés végére azonban megér
kezett már Huszár Aladár Is, kissé sápadtan és 
á nagy hidegben a kalapját a kezében tartotta. 
Nem bírta föltenni, mert fejének jobboldala • 
baleset alkalmával alaposan megdagadt.

— Kemény a koponyáin, — mondogatta Ha*  
szár Aladár az érdeklődőknek és nem akarta cl- ■ 
hinni, hogy egy félórával azelőtt az ütéstől még 
kissé eszméletlen is volt és értelmetlen mon
datokat beszélt ... De viszont első dolga volt 
visszadirigálni az autót Budapestre. Visszafelé 
mégis csak biztonságosabb volt a gyorsvonat... ;

♦
Negatívumok a győri beiktatásról. Nem vett 

részt azon Ernszt Sándor, a város képviselője*  
pedig —- mint a képviselők emlegették — leg
utóbb a hódmczöyásárhclyi főispán installáció
ján még Kan Béla Is megjelent és elvei fenn
tartásával üdvözölte az uj főispánt. — Az ün
nepi ebéden senki se köszöntötte fel az uj fő
ispánt. —■ Á Gömbös kisérelélwsn lévő nagyitámo 
képviselők közül sokan nem vetlek részt a disz*  
ebéden, mert senki sem gondoskodott arról, 
hogy a képviselőknek helyük legyen. — Pál ff y 
Fidel gróf a „nácik'1 küldöttségét akarta Göm- •. 
bős elé vezetni. Nem sikerült elébe jutni, pedig ' 
a» „országos vesét" Mcskö Zoltán is ott buzgói- 
kodott, hogy. Jömegeii.'‘ Gömbös elé állíthassa.
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Kínos Incidens Déry Béla
temetésénA Képzőművészeti Társulat nem kUldte el 

aMunkúcsy-leplet a Nemzeti Szalon igazgatójának koporsójára
Vasárnap délután szomorú aktus gyűjtötte 

össze a magyar képzőművészet úgyszólván 
valamennyi reprezentánsát- neves és ke- 
vésbbé n-ves munkásait, akik művészi ta

goltságukra való tekintet nélkül

eljöttek, hogy utolsó útjára kisérjék 
Déry Bélát, a kitűnő festőművészt

akinek nevét azonban mint a Nemzeti Sza
lon igazgatójáét ismerték jobban.

Déry Béla lelkes és önzetlen harcosa volt 
a magyar képzőművészetnek. Maga is festő 
művész — hosszú évtizedeken keresztül állí
totta ki a régi iskolához tartozó, naturalista 
stílusban alkotott képeit a Műcsarnokban, 
de mégis inkább a magyar kultúra nagy- 
sz'TÜ pro-aeátora volt. A magvar művészek 
külföldi kiállításainak legjavát ő szervezte 
és odaklnn, a határokon túl megbecsülést és 
az erkölcsi sikereken kívül rengeteg anyagi 
eredményt is hozott.

Sajnos, a Ve«velet fájdalmas megnyilatko 
zásának tegységét

. furcsa és érthetetlen disszonáns esemény 

zavarta meg. Amikor a koporsót kihozták a 
halottasházból és egymásután álltak fe’éhez 
a szónokok, hogy méltassák az elhunyt mű
vész érdemeit, izgatott moraj futott végig a 
tömegen.

A .................... '

Munkácsy-Icpel nem volt a koporsón .. •
A magyar képzőművészet nagy halottjainak 
emlékét tudvalévőén mindig.,.. azzal becsüli 
meg, hogy koporsóját a Munkácsy-lepellel 
takarja le Ez a lepel annakidején először a 
legnagyobb magvar festő: Munkácsy Mihály 
koporsójára borult. A lepélt azóta az Orszá
gos Képzőművészeti Társulat őrzi és a Mű
csarnok küldi ki az elköltöző művészek te
metésére. • •

Ez most nem történt meg. A temetésen 
elterjedt.hírek szerint’ -

a Munkácsy-Iepelt kérték ugyan Déry 
Béla koporsójára, a Műcsarnok azonban 

ezt a kérést nem teljesítette.
Furcsa a magyarázat erre a lépésre: a pár

toskodás, amelv az utóbbi- időben éket vert 
a ^magyar művészet egységébe, nem tudott 
még a temetőben sem kiengeszlelödqi. Déry 
Bélát az Országos Képzőművészeti Társulat 
vezető tagjai „ellenségnek" tékirttették. mert 
szemben a társulattal, meg akarta csinálni a, 
képzőművészek egységes frontját. Ez fajba •• 
tolt a társulatnak, amelynek kezéből mind
jobban kicsúszik a magyar művészeti-élét: 
irányítása.

A temetésen jelenvolt festők, szobrászok 

nagy megütközéssel vették tudomásul a 
Műcsarnok furcsa gesztusát.

De nemcsak a művészek — a társadalmi élet, 
más reprezentánsai is hangot adtak nemtet
szésüknek. Ugrón Gábor például méllátlah- 
k'ódva mondotta, bögv a Képzőművészét/ 
Társulat nidjy antipátiát hivott ki maga ellen 
ezzel a lépéssel.

Beszéltünk számos művészemberrel oda
kint. Megilletődve állott régi barátja kopor- 
sójánáL például

KISFALUDY STRÓBL ZSIGMÓND, 

aki felháborodottan bírálta a7t a szellemét, 
amely a gyűlölködés politikáját éfVéhyesiU 
még a halottakkal szemben is.

— Nem tudok szóhoz jutni — niondotta, 
•— de jobb is így- mert csak olyanokat tud
nék mondani felháborodásomban, ^amelyek 
nem tűrnek nyomdafestéket. A művészeket 
nem lehet pártállás szerint osztályozni, sem 
az életükben, sem a halálukban.

Déry Béla annyit tett r m«gy«r mflyé- 
•zetért, hogy azt meghálálni nem .lehet 

Mindenképpen megérdemelte volna a Mun-:. 
kácsy-leplet.

Ügyanez a, véleménye.
SZÜLE PÉTERNEK

Kaki kijelentette, hogy n'magyar .művészet 
hivatalos képviseleteinek Ipgdembb kWet- 
,f9e lett oalnn, hof/y a Munkáay-lepM *>■  
ritsa Déry Béla koporsójára, W abb#n 
nyugvó halott mindenképpen rászolgált erre.

MABK LAJOSSAL

a lakásán beszéltünk. A kitűnő művész nem 
mehetett el Uéry Béla temetésére. mert — 
mikor éppen indulóban volt -r megciuiioti 
ti a lábút írtikenyen mrgitrtette.

— A sírhoz vezető utón - mondotta Márk 
—■ félre kellene lenni minden reprejszáliál. 
Fájdalmas néznr ezt a gesztust. anielyhez_

nem hiszem. hogy Glattfeider püspök, 
a Társulat elnöke hozzájárult volna.

Ez csak egy igen szűk vezetőség bosszúja 
Déry Bélával szemben. Az nem lehet érv, 
hogv rjém voit a Társulat tagja — legutóbb 
például Nemes Maróéi sem volt az, mégis 
kijárt neki a lepel. Nem volt elegáns, amit 
a Mű csarnok tett — a halottnak tessék sza
lutálni!

Természetesen szóváteltfik az esetet a má 
sik oldalon is, így beszéltünk Nékám Lajos 
dr. egyetemi tanárral, aki az Országos Ma- 

................." ' ..... ......................... ...... őgyár Képzőművészeti Társulat alelnőke, 
azonban arra való hivatkozással, hogy

nem hivatott Déry Béla művészi értékel 
felől nyilatkozni,

elhárította a válaszadást és csak azt szögezte 
le, hogy ő adminisztratív dolgokba nem fo
lyik be.

Beszéltünk
ZALA GYÖRGYGYEL

is, aki egyik vezető tagja a társulatnak, ö 
helyeselte a Műcsarnok álláspontját.

— A Munkácsy-hpel — mondotta — 

csak a társulat tagjainak jár ki.
A MunAvícsy-lepel Roskovics Ignác és az 
indítványomra le»t a művészi megbecsülés 
szimbóluma és az az Országos Képzőművé
szeti Társulatnak, mint az összes művészeket

én

magdRbanfoglalő testületnek birtokában van. 
Déqi Béla nem volt a társulat tagja — az ö 
koporsójára tehát természetesen nem küld
ték el a leplet ...

Ez az álláspont egészen bizonyosan 
vitára fog még alkalmat adni..-.

★

A gyászsziirtarti'ist dr. Varggas Tivadar 
bános végezte, aki a ravatalnál lélekbe mar
koló emlékbeszédet mondott. A kultuszminisz
ter képviseletében Kertész K. Róbert államtit
kár mondott búcsúbeszédet. Megemlékezett 
Déry Béláról, a festőről, majd megállapította, 
hogy

az elhunyt évtizedeken keresztül képzőmű
vészeti közéletünknek egyik leghasznosabb 

tényezője volt

Fanatikus hittel volt hívője a nemzeti művészi 
erőnek és izzó szeretettel szerette a magyar 
művészi szépet. A Nemzett Szalon nevében Cet
iért Jenő aielnök, majd a Képzőművészek- Or
szágos Szövetsége és a Szmgei társaság megbí
zásából Sldló Ferenc beszélt. •

Egymásután következtek ezután a különböző 
művészi egyesületek szónokai: Petry Lajos, 
Áldoz János László, Szablya János, Gyenes 
Lajos, Pécsi .Pilch Dezső, fíichter Aladár, Györ
gyi Dénes és Fémes Mária.

A nyitott sírnál Isták János, legvégül pedig 
a barátok nevében Glatz Oszkár mondott utolsó 
istenhozzádot.

Paul-Boncournak sikerül
Megígérte a kormányalakítás
a szocialistáknak, hogy csökkenti a katonai kiadásokat

Páris, december 18.
Pau\-Boncour szená

tornak, a Herriot-kor- 
mónv volt hadügyminisz
terének. ba a ‘jelek nem 
csalnak.

sikerült megalakí
tani az uj kormányt 

Politikai 
ják a 

megjelenését

körökben vár
végi eges mi- 

Paul-Boncour

radikális párt

niszteri 
kormánya

majdnem kivétel nélkül a
tagjaiból áll.

Az uj kormányban a megbukott Herriot- 
kormány .miniszterei majdnem valamenyi 
nyien résztveszhek. Herriot maga a legha
tározottabban elutasította továbbra is a kor 
mányban való részvételt. A volt miniszter

elnök barátai azonban, igy Steeg. Chautemps 
és Paganon résztvesznek majd az uj kor
mányban.

Paul-fionconr azáltal tette lehetővé kor
mánya megalakítását, hogy

a szocialistáknak különböző engedmé
nyeket tett,

igy biztosítva látszik, hogy a kamarában 
o szocialisták nem szavaznak majd ellene 
Megígérte ugyanis a szocialistáknak, hogy 
egyelőre nem tesz lépéseket abban az irány
ban, hogy a tisztviselői fizetéseket csökkent
sék. Pauí-Boncour arra is ígéretet tett, hogy

a katonai kiadásokat a költségvetésben 
csökkenti,

természetesen azzal a feltétellel, ha Fran 
ciaország „szolid biztonsági garanciákat" 
kap.

tevékenységének számlájára írták. 
Szőts Ernőnek

hatalmas fáradtságába került a rádiónál 
jelentkező urnlekcionlznmssal és intri

kákkal megküzdenie.

Ezek az intrikák még az 6 személyét se kí
mélték.

Kevesen tudják csak, hogy

amig Szőts Ernő betegszabadságon volt
— már jelentkeztek az utódok.

Szőtsröl akkorában az a hír terjedt el, hogy 
menthetetlen és igy a „mindég élelmesek**  
közül néhányan

már felajánlották szolgálataikat
és különböző előterjesztéseket tettek, ame
lyek Szöts ügy- és hatáskörét érintették.

Szőtsöt ezek a jelentkezések igen elkeserí
tették. Rosszul esett neki, hogy mór beteg, 
sége alatt elparentálták, de minderről csak 
néhány barátja előtt nyilatkozott bizalma# 
körben

Váratlan hirtelenséggel bekövetkezett ha
lála most mégis aktuálissá tették az utód

Ui iiemztreHvfeny
verseny

lövő szampan

Ki lesz Szőts Ernő utóda
a Rádió igazgatói székében!

vitéz Somogyvári Gyula és Radnai Miklóst kombinálják
,5zőfs Ernőnek váratlanul bekövetkezett 

halála folytán széles körökben merült fel a 
kérejés, ki fogja a magyar rádió nagy látó
kört és univerzális jártasságot igénylő veze
tését ’ átvenni. Szőts ‘Ernő, amikor a 
rádió irányítását átvette, nem volt szak
ember, de nagyszerű s

gével, jószándéku ambíciójával és hihetet
len munkabírásával rövidesen az egész szer
vezet szakszerű intézőjévé küzdötte fel ma
gát. Ami a rádió vezetésében mint hiány 
mutatkozott, azt inkább Szöts munkakörét 
és kezdeményezését gátlóan körülbástyázóICIII »UII ÖPUA MV.'.CUIH'.JW-.’vt r.................. „

szervezőképessé-• bizottságok és egyéb bürokratikus szervek

kérdését. A rádió vezetésében ugyan nem áll 
be zökkenő, mert az adminisztrációs mun
kákat Szöts Erpő helyettese, dr. Hónéi Béla 
igazgató látja el. Szakkörök vétómén ve sze
rint azonban elkerülhetetlenül szükségéé, 
hogy a magyar rádió élére mihamarább egy 
nagykoncepcióju vezető kerüljön, akinek a 
zenei és irodalmi élettel szoros kapcsolata 
van. A legesélyesebb jelöltekként

.Somogyvári Gyula Igazgatót, 
Stefániái Imrét, a kiváló zongoraművészt 
Radnai Miklóst, az Operaház igazgatóját 

kombinálják,

aki információnk szerint nem idegenkedik 
attól, hogy az Operához igazgatói székét a 
rádió és ezzel kapcsolatban az egyeteme# 
magyar zenei élet irányításával cserélje el.
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Tudnia kel! azonban, hogy milyet vásároljon. A telje
sítmény, szelektivitás és hangtisztaság legfontosabb 
a rádiónál. A dinamikus hangszóróval egybeépített 
3 + 1 lámpás 7037-es, vagy az 5+1 lámpás 7050-es 
Orion rádió mindenképen meg fog felelni. 
Egyenáramra is kaphatók, bármely szaküzletben.
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izzó tüzlteiyen el akarta egetnl 
a ddtios topj a feleséget
n merénylőt

(A Hétfői Napló tudóMtőjától.) Szomba
ton késő este szörnyű riadalom verte fel a 
kecskeméti Fürdő-utca 22. szánni ház la
kóit. Velötrázö sikoltozás hallatszott a háy 
egyik kis lakásából, amelyben Fekete Ist
vánná, egy napszámos elvált fiatal felesége 
lakik.

A házbeliek berohantak a lakás konyhá
jába, ahol megdöbbentő látvány tárult elé
jük. A részegségéről és brutalitásáról is
mert Fekete, aki máskor is föl szokta ke
resni az elvált asszonyt, feleségét borzasztó 
erővel fölkapva,

letartóztatta a rendőrség
ráfektetve tartotta az Izzó tűzhelyen. 
Az asszony ruhája már lángolva égett 
é*  teatét Iszonyú égési sebek borították.

A szomszédok csak hosszú küzdelem után 
tudták a szerencsétlen nőt kiszabadítani ha
lálos helyzetéből. A dühöngő férjet pedig 
csak rendőr segítségével tudták megfékezni. 
Fekete kijelentette, hogy úgyis

előbb-utóbb elevenen elégeti az asszonyt.
A kecskeméti mentők Fekete Istvánnét a 

kórházba vitték. Állapota életveszélyes. Fe
ketét a rendőrség őrizetbe vette.

Hasznos Untai, 
hogy • derűs hangulat, a 16 kOzSnto mindig 
• gyomor é» beleli kifogástalan működésétől fOgg

SxOnrtSSlMm BenvnMkna; 
•mé«XÍéSt hiányoknil pedig

Schmldthauer 
természete* Igmándi
kesavUvIza v«1k b« laoSoblMm.

Orvosprofesszor, ügyvéd jelöl t
Kétheti « leleplezett Erzsébet-köruti 
elzárásra itéuék titkos találkahelyen
a kávéházi kerztónot

A főkapitányság néhány hónappal ezelőtt el
határozta, hogy véglegesen rendet teremt a fő
város éjszakai életében és egyszer és minden
korra véget vet azoknak a rendellenességeknek, 
amelyek a metropolisok erkölcsi éleiének meg
szokott, de káros tünetei. Az első ilyen irtó 
hadjáratot a „kákátok" ellen indította a rend
őrség, a fehér méreg lelketlen flrérei ellen, akik 
morfiummal és kokainnal árasztottók el Buda
pest mulatóhelyeit és az éjszakai lebujokat s 
sovány vagy gazdag keresetük érdekében

az áldozatok százainak életét, idegeit, 
egészségét tették tönkre.

A rendőrség tisztító munkájának második 
állomása az ál manikűr-szalonok ét montírozó 
intézetek kiirtása volt, akik már nem is kétér
telmű hirdetésekkel vonták magukra a figyel
met. Néhány nappal azelőtt pedig

megindult a hadjárat u titkos találkahelyek 
ellen.

A detektívek egész sora vonult ki a gyanús 
környékek megfigyelésére és igen rövid idő 
alatt nem kevesebb, mint, harminc találkahelyet 
robbantottak síét. A lakás tulajdonosnőit azon-

Stauffer parmezán
Háziasszonyok öröme 

Mindenütt kapható!
nal rendőrblróság elé állítják.

A legújabb ilyen ügyet szombaton délután 
tárgyalta Féreghy Oszkár rendörtnnácsos, mint 
büntetőbiró. A vádlott llerger Anna volt, fér
jezett Csend Antalné, akinek Erzsébet-kÖruti 
elegánsan berendezett három szobás lakásában 
különös párokat értek tetten a detektívek. Ezek

közöttük egy Ismert fiatal orvosprofesszor, 
kinn tolonganak a rendörbiró előszobájában — 
ők a tanuk.

A rendőrtanácsos megállapítja az Iratokból, 
hogy

az asszonyt egy ízben hasonló bűncselek
mény miatt mér elítélték tlzenötnapl el

zárásra,
akkor a Népszínház-utca 13. ez. házban bérelt 
lakást.

A sírva védekező asszony elmondja, hogy 
igen jó családból származik, férje bankhiva
talnok volt, de leépítették, úgy hogy minden 
keresel nélkül maradlak. Nagynehezen bejutott 
a férfi egy építési vállalathoz, de oly kevés volt 
a fizetése, hogy

sikkasztás lett a vége.
Most a gyűjtő fogházban tölti másfélesztendős 
fogházbüntetését.

Felvonulnak a tanuk, közöttük néhány igen 
csinos és feltűnően elegánsan öltözött nő. Az 
egyik körúti kávéházban üldögélt velük minden 
este a vádlott, aki kit provízióért szívesen köz
vetített társaságok és a hölgyek iránt érdek
lődő urak között, akiket mindjárt meginvitáif 
Erzsébet-kÖruti lakására. A nők ellen külön el
járás indult

Ilyen módon jutott összeköttetésbe Bergcr 
Annával a tárgyaláson szintén kihallgatott or
vosprofesszor és egy ügyvédjelölt is, aki külön
ben a feljelentő az egész ügyben. Öt ugyanis

az asszony, mikor már felment a lakásra
— niegaknrta zsarolni.

A bizonyítási eljárás lefolytatása után a 
rendörbtróság

tizenöt napi elzárásra és kétszáz pengő 
pénzbüntetésre ítélte Bcrger Annát, 

azzal a figyelmeztetéssel, ha mégegyszer ha
sonló bűncselekményt követ el, örökre kitiltják 
a főváros területéről.

az, hogy a Független Városi Párt négy kerü
letben, az ellenzéki párt pedig három kerület
ben győzött. így az első párt 14 helyet, az el
lenzéki párt pedig 10 helyet kapott a város 
képviselőtestületében. Rákospalota uj képviselő, 
testületi tagjainak névsora a következő:

P. Vargha. Vince, Dudás József, id. Tóth 
Sándor, Wagner Aurél, Horváth Géza, M. Var
gha István, Darázs Sándor dr., fíeisz Gábor, 
Keresztes Miklós dr., Fried Sándor, Hauber 
Aladár dr.. XVetsr Samu; Srdrá Albert, Czeglédy 
Antal egyesült polgáripártiak. — Szőts Áron, 
Gondos József, Zimmer Manó, Szeníczey Ká
roly, Praller Gyula, Mór Jenő, Vass Károly, 
Totzer Vilmos, Péter Gergely és Mór Jenő el
lenzékiek.

A választás teljesen rendben történt. Az 
eredményt e-ste 7 órakor hirdette ki Keresztes 
Miklós dr választási elnök a városháza zsúfolt 
közgyűlési termében.

Városi választások vidéken
Rendkívül heve*  korteskedés előzte meg a 

vasárnapi választást

Gyöngyösön.
Három párt indult: a Városi Párt, amelynek 
jelöltjei az eddigi bizottsági tagokból adódták, 
továbbá a polgári ellenzék és a szociáldemo
kraták pártja. A választás eredménye az, hogy 

a Városi Párt győzött
és igy a tizenöt képviselőtestületi tag nagy
része az eddigi tagokból kerül ki, de néhány 
uj tag is bekerült a képviselőtestületbe, az el
lenzéki listákról.

Kalocsán
szintén vasárnap választották meg a városi 
képviselőtestület 18 rendes és 10 póttagját. A 
kalocsai polgárság

egyetlen közös listával szavazott, 
amelyben gondoskodtak, hogy a társadalom 
minden rétege, még a földmunkásság is, kép
viseletet kapjon a város közéletében.

Szombathelyen
hétfőn választják meg a városi képviselőtestü
let uj tagjait. Három párt küzd a győzelemért: 
a Városi Gazdasági Párt, a szociáldemokrata 
párt és a Keresztény Községi Párt.

A bécsi autóbusz oktogon-téri 
várócsarnokát le akarja romboltatni 
egy fényképész t8.000 pengő az eltakart üzletért

Rákospalotán 14 városi pártit,
10 ellenzékit választottak meg

a képviselőtestületbe
Rákospalota város lakossága vasárnap vá

lasztotta meg a városi képviselőtestület uj tag
jait, Cserba Elemér dr. és Keresztes Miklós dr. 
ignzságOgvmlnisztérluinl államtitkár, választási 
elnök vezetésével.

A választás iránt — bár azt erős korteske
dés előzte meg — nem mutatkozott nagy ér
deklődés. A tizenegyezer szavazásra jogosult 
Választó közül

körlllbeliU 55 százalék szavazott le.
A választás mégis élénkséget vitt bele Rákos

palota egyébként csöndes vasárnapjába.
Két párt vette fel a küzdelmet

a bizottsági tagságok elnyeréséért. Az egyik a 
Független Városi Párt, amelynek keretében a 
nemzeti egységpártiak, a kereszténypártiak és 
a demokraták csináltak közös választási lis
tát — a másik a polgárok és munkások ellen
zéki pártja. Akadtak ezenkívül egyéni válasz
tási vállalkozók is, de az utóbbiak eredményt 
elérni nem tudtak.

Rákospalotát a választás alkalmára hét ke
rületre osztották fel és a szavazás tizenhat sza
vazatszedő küldöttség előtt történt, Jeglöbb- 
liyire iskolákban és óvodákban.

A választás
végső eredménye

Két régi ismerősünk jön holnap!

JACK HOLT. 
RALPH GRAVES 
a TŰZMADÁR és a SUBMA- 
RINE hőseinek főszereplésével

Grandiózus filmregény a bátorságról és a barátságról.

Bécsi * onifiia ♦ corso

Páratlanul érdekes kártérítési peiten foly
tatja most a tárgyalásokat a budapesti törvény
széken dr. Kéry János törvényszéki birő. A per
ben az alperes a Magyar Vasutak Autóközleke
dési Vállalat részvénytársaság, vagy ahogy a 
kőznyelvcn ismerik, a MAVÁRT, a felperes pe
dig Gerber Oszkár Oktogon-téri fényképész, a 
per tárgya pedig az

■ várócsarnok, amelyet a Budapest-bécsl 
autóbusz számára az Oktogon-téri végállo

másnál építettek.
A fényképész előadása szerint 1930 végén mű

terme céljaira az Andrássy-ut 50. számu házban 
kibérelt egy üzlethelyiséget, amelyért a volt bér
lőnek lelépési dijat fizetett és amelynek rendbe
hozatalára és berendezésére egyébként is jelen
tékeny összeget, hatezer pengőt fektetett be. El
gondolása az volt ennél az elhatározásánál, 
hogy az Oktogon-tér a főváros legnagyobb for
galmú tere, az ittlevő üzletek minden irányból 
és nagy távolságokból is szembeötlenek és így 
fényképészeti műterme a közönség elölt csakha
mar ismeretes lesz.

Amint a kereset előadja, ez a számítás bevált, 
amennyiben mindjárt az első hónapokban havi 
ezer pengő forgnlmat ért el az uj műteremben. 
Ez 1932 áprilisáig tartott igy, amikor a Buda- 
pest-bécsi autóbusz várócsarnokát

pontosan az ő üzlete elé építették.
Ez az épület eltakarta a fényképész üzletének 
bejáratát, kirakatait és cégtábláit is, söl még az 
a fényreklám sem látszik, amellyel az esti órák
ban a fényképész üzletére a figyelmét felhívta, 
qiert a várócsarnokon a MAVÁRT ugyancsak 
világitó reklámtáblát helyezett el, amelynek 
Neon-fénye teljésen elnyomjá a mellette lévő 
fényképészeti műterem világítását.

így azután az uj vállalat szépen berendezett 
helységeivel egyik napról a másikra eldugott 
kis boltocska lett, amelynek forgalma ettől 
kezdve

havi 2—300 pengőre zuhant.
A fényképész ezt a fordulatot a bécsi autó

busz várócsarnoknak tulajdonítja és a kártérí
tést azon az alapon követeli, hogy felfogása sze
rint éppen a MAVART éppen olyan bérlője a 
járda megfelelő részének, mint amilyen bérlője 
ö a mögötte levő üzlethelyiségnek, már pedig 
jogszabály az, hogy egyik ingatlan használója 
sem vonhatja el a kilátást a mögötte állótól, 
mert tilos valakinek az őt megillető joggal ügy 
élni, hogy abból harmadik személyre nézve kár 
hárpmoljék.

Ezért a fényképész ügyvédje, dr. Szegő Izsó 
utján arra kívánta a bíróság utján kötelezni a

MAVART-ot, hogy a bécsi autóbusz várócsarno
kát

rombolja le,
vagy pedig, ha ezt nem teszi.

fizesse meg elmaradt Jövedelmeit, 
térítse meg az üzletbe eszközölt befektetéseit és 
ilyen módon tegye lehetővé, hogy a műtermet 
Gerber más, alkalmasabb pontra helyezhesse át. 

A nem mindennapi ügyben a Mavart termé
szetesen védekezési terjesztett elő és abban elő
adta, hogy az építkezés létesítéséhez annakide
jén beszerezte a főváros tanácsától a szükséges 
jóváhagyást. Az építési engedély megadása előtt 
esetleg módjában lett volna a fényképésznek 
felszólalnia, most azonban már a történteken 
nem változtathat semmit, meri a Mavart

teljesen szabályszerűen Járt el
és nem köteles harmadik személyek indokolat
lan kívánságaira tekintettel lenni. A Mavárt ál
láspontja szerint nem a várócsarnok miatt zsu
gorodott össze a fényképész forgalma, hpnem 
az általános gazdasági pangás miatt és éppen 
fordítva áll a dolog, a.iert a várócsarnok léte
sítése a környékbeli üzletek forgalmára jóté
kony hatással volt, mert az utazóközönség el
felejtett bevásárlását elsősorban ezekben az üz
letekben szokta eszközölni. A Mavart tehát á 
kereset elutasítását kérte.

A fényképész viszonválaszában helyszíni 
szemle elrendelését indítványozta és kérte a 
házban levő összes üzlettulajdonosok kihallga
tását arra nézve, hogy az autóbusz várócsar
noka miatt

majdnem mindegyik a tönk szélén 4R,
sőt a házgondnok kihallgatását is kérte annak 
a bizonyítására, hogy a váróterem miatt a ház*  
han lenő üzlet helyiségek egyriszc

üresen áll és nem lehet őket kiadni.
A fényképész teljes mértékben meg van arról 
győződve, hogy tönkremenetele a várócsarnok 
felépítésével van összefüggésben és semmi 
haszna sem lehet abból, hogy az utazóközönség 
bevásárlásokat eszközölt, mert köztudomás sze
rint közvetlenül az elutazás előtt, a pályaudva
ron az utólsó percben senki sem szokta magát 
cfényképeztetnL A fényképész becsatolta üzleti 
könyveit is, amelyek valóban a jövedelem me
redek visszaeséséről tesznek tanúságot és szak
értő meghallgatását kéri arra nézve, hogy egy 
olyan üzlet, amely havonta ezer pengőt forgal
mazott, milyen értéket reprezentál és mennyit 
vészit értékéből, ha át kell telepét helyeznie.

A nem mindennapi ügyben a napokban fogja 
kihirdetni határozatát. Kéry bíró

CSILLÁROK
bronztlgarák, Írókészletek, 
ajándéktárgyak legolcsóbban un,ErzsűDemrul4i.
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Láng engerüen a lenaural tUKötö 
Két benzinhajű felrobbant — fit matróz elpusztult

Pária, december 18.
A lehavrel kikötőben vasárnap délelőtt hatalmas tűzvész 

két hajót elpusztított.
Eddig míg Ismeretlen okból felrobbant egy benrlnlankha|ó. amelyen 00.000 liter bén
áin volt. A bajó a levegőbe röpüli a a lángok, valamint a fllst elborították ar egéar ki
kötőt. A felrobbant hajó mellett egy olajtankbajó volt, amely

szintén tűzet fogott
éa néhány perc múlva már ez a hajó is nagy lánggal égett. Az olajtankhajón 200 tonna 
■olaj volt. Percek alatt

lángtengerré vált az egész kikötő
■ • a tűzoltók tehetetlenül állottak a hatalmas lángokkal. A két hajón összesen öt mat
róz tartózkodott, akik valamennyien életüket vesztették. A kikötőben borgonyzó többi 
hajó pánikszerűen igyekezett elhagyni a kikötőt.

Az elnök vendégei

Az uj amerikai elnök felesége: Mrs 
is számos

segítő akciója során maga 
meg naponta.

A moszkvai rádió meg akarja 
zavarni a karácsonyi műsort

Kommunista előadássorozat Európának a szentestén
Berlin, december 18.

t'A Hétfői Napló tudósítójától.) Különös; 
prőgrammot dolgozott ki a moszkvai rádió 
nagyadója a kommunista ínternacionáié 
végrehájtóbizottságának utasítására. A 
moszkvai rádió programja szerint szerint

december 24-én, n azent estén, külön
böző nyelven kommunista propaganda

előadásokat közvetítenek 
a igyekezni fognak az európai adóállomások 
munkáját felerősített műsorukkal megza
varni. Az előadások különösen Németor
szágnak szólnának és azoknak az enrópai

Érdekes személyi változások híre 
a ffelsöbirói karban

Töreky Gézát a Kúria másodelnökévé kombinálják 
juhász Andor kúriai elnök lesz a felsőház elnöke?

'■ Jogászkörökben igen érdékes személyi 
változásokról beszélnek, amelyek jövö esz
tendő elején várhatók a felsöbirÓi karban. 
Január elsejével — e hírek szerint — 

számos előkelő állású bíró szolgálati

meglelem. ___ I i _
SZÍNHÁZI ELET
karácsonyi ezllstamumának

második kiadásai
340
oldal

1
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adóknak, - amelyek karácsony estéjén hama
rabb befejezik a közvetítést.

Moszkvában különben a szovjetunió mun
kaügyi népbiztossága szigorú rendeletet bo 
csátott ki, amelyben nyomatékosan figyel
meztet mindenkit, hogy

dceniber 25 és 2tt rendes munkanap.
Minden üzemnek dolgoznia kell ezen a na 
pon és aki nem jelenik meg munkahely n. 
azt azonnal elbocsátják.

Az európai rádióállomások már minden 
intézkedést megtettek, hogy a moszkvai kí
sérlet ne járjon sikerrel.

évelt betöltve nyugatomba vonul.
A legérdekesebb kombináció Juhász An 

dór kúriai elnök és Wlassics Gyula báró, a 
Közigazgatási Bíróság és felsőház elnökének 
személye körül hallatszik. Eszerint Wlassics

Tartalmából kiemeljük a következőket:
Beszámoló a Mlss l'fa választásról — Simon Böske taná
rad — A boldog házasság tízparancsolat* - Képes riport 
Greta Garbó öccséről és mamájáról — Híres írók és színészek 
katonaképp -- Pesti arisztokrata hölgyek gyermekkorukban 
— Itt a rttml konlCurrcnse, a Blzl — Sztárok lakáscíme és te- 
Icfonszánia - Pszichoanalitikus Iskola — Kottamelléklet: 
Parlez mól d’amour.

-f-
Gyula báró mindkét méltóságától visszavo
nul s ez esetben

Juhász Andor lesz a felsőház elnöke, 
mig mint kúriai elnök nyugalomba vonni s 
utódja

Oazvald István dr. kúriai másodelnök tilt 
nevezik ki.

Oszvald helyére Töreky Géza bűntetőffir- 
vényszéki elnököt és Finkey Ferenc kúriai 
tanácselnököt kombinálják. A Kúrián egyik
ként egy büntető és két polgári tanács elnö
kének nyugalomba vonulásáról beszélnek 
japuár elsejével, miután mindhárom tanács
elnök szolgálati ideje lejárt már. A büntető

t
■

i 
1

szakosztály ,

tanácselnöki székébe Információnk sze
rint Polgár Viktor dr. koronaügyész- 

helyeties kerül, 
amennyiben a nyugdíjaztatások megt< 
téntek.

Érdekes az a hir is, amely Gadó Islyl 
dr., budapesti táblai tanácselnök személy 
r$l szól. i

Gadót a pécsi tábla elnökéül kombinál 
jók, 

miután Félix Antal dr. a pécsi tábla bíráló 
elnöke ugyancsak nyugdíjba készül, tekirit-

Mint minden esztendőben, ugy az idén Is a bátrát svájci hegyek világa a síelők parit- 
dicsoma. Európa minden részéből özönlenek á turisták a száz hómezők felé . . .

Pestszentlőrincen hétfőn áprilisig 
Naponta tartó uj inségmunka indul 
550 600 munkást foglalkoztatnak

A pestkörnyéki városok sorában a 30.000 la
kosú Pestszentlőrinc is nagy küzdelmet folytat a 
léli ínséggel, A Lipták-g.var ég a Teudlbfl'-gyár 
becsukta kapuit, a Hofhfcrr és Schrantz gépgyár 
pedig erősen lecsökkenteti mupkáslét^zánimal 
dolgozik. Csupán a téglagyár és a két szövőgyár 
vannak üzemben. Az utóbbiakba nemrdg is 250 
leányt vettek föl.

A folyton növekvő munkanélküliség ' enyhíté
sére most hétfőn uj szükségintinkát Indítanak 
Pestsze-n t lék r i ncen.

Az Inségmunka április 15-élg fog tartani és
25 fillér óradijjal jár- '

Egy Kiprönaii recept:
DIÓS vagy MAKOSKAI.AC8. S dka »«| 
vagv zsír ■ lojá*. t7 dkg cukor 1 eiofriig 
Dr. Oelkrr-léle vanillineokftr. í7 dkg darált rfíák 
va«s dió V< iiti r tej. 17 dkg tiszt 1 esőmig 
Dr. Oetker-téle tOldpor. kevés zserátyemorzss. 
A vajat tojást cpkro. vorudinqikrot kb. ótáa 
át habossá keverjök. véfiO] hozzáadjuk a mákot 
vagv diót, a tetet és a sö'.óporral kevert lilrtet, 
az egészet jól kiken' és rscmlyemorzsával behiar 
tett formában klsatjflk

ve, hogy szolgálati idejét betöltötte. 
Hangsúlyozni kívánjuk azonban, hogy 

ezekről a személyi változásokról

jngáazkörökbcn beszélnek
és hivatalos helyen eddig még nem nyertek 
megerősítést a szobanlevö kinevezések, í!« 
letve nyugdíjazások.

Minden olyan munkaképes Ínséges, akióék 
nincsen kereső családtagja, munkához jut er 
útépítésnél.

Hetenként őt napot és naponként öt órát 
dolgoznak.

Egy ínséges tehát naponta 1 pengő 25 fillért, 
keres nz uthk építésénél és rendbehozásónál. 
Azonkívül a hatóság a sorsüldözött családtago
kat természetbeni segítségben is részesíti.

PestMentlörjneen egyébként egyetlen kilakol- 
látott család sincsen. Akik födél nélkül marad
nak,, azokat az állami lakótelepen helyeílk el.
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TIzenkM ember megfagyott a newyorki nagy hidegben
Huszonnégy firma esik a hó Heui-vorkttan

Newyork, december 18.
A Jajtyhnlláni egyre több halálon áldoaá 

"ót köretei. Eddig öMBesen
12 ember fagyott meg

TVewyotk városában, ahol most már több 
mint huszonnégy órája szakadatlanul tart

• nagy hóesés. Az ország középső részéből 
te nagy hideget jelentenek. Newyorkban a 
nagy hófúvás a közlekedést csaknem 

teljesen megbénította.
Vasárnap mar 14.000 hód takarító munkást 
foglalkoztattak magában Newyork városá
ban.

A Tudományegyetem rektora 
és Hevesi főrabbi avatták fel 
vasárnap az Omike uj diákotthonát

Ünnepélyes keretek között avatták föl vasár
nap délelőtt az Országos Izraelita Közművelő 
dési Egyesület nj diákotthonát. Budai Goldber- 
ger Leó elnöki megnyitója utón Hevesi Simon 
vezető főrabbi felavatta nz OMIKE diákinter- 
nétotát, amelyben 40 szegény főiskolai hallgató 
kap lakást. Ezután * Pázmány Péter Tudo
mányegyetem rector magnifleusa, dr. Trikál 
József nagyhatású beszédet mondott, amelyet 
meghatottan és nagy tetszéssel hallgatott végig 
• díszes és előkelő közönség, akiknek soraiban

«tt ültek Németh Gyula, a bölcsészetkar dé
kánja, Vészi József felsőházi tag, Ugrón Gábor, 
Görgey István, Pakots József, Fábián Béla Vá- 
zvonyi Jáuos országgyűlési képviselők. Schuler 
Dezső a főváros és Gerlóczg Károly a kultusz
miniszter nevében köszönték meg az OMIKÉ- 
npk az uj diákotthont Ugrón Gábor, Pakots 
József és Fábián Béla felszólalása után, Weller 
íimő, majd DeuUch Ernő dr. mondottak be
szédet. Végül több kisebb felszólalás után Kiss 
Arnold főrabbi imájával befejeződött az ünnep.

bankháza volt f/Apéa különböző összegeket 
helyezett el a bankban, a többi között 4100 
dollárt Is, amelyért Márky apósa, Poll Inire 
biztosítási igazgató vállalt készfizetői kezes
séget.

Ugyanebben az évben történt, hogy Márky 
bankár révén Illyés megismerkedett egy

Dániel József nevű úrral, ak! azt állí
totta magáról, hogy egy nagy olasz hitel 

szindikátus teljhatalmú megbízottja, 
„meghatalmazott miniszter" és „rendkívüli 
követ". Az előkelő fellépésű Dániel József 
olyan meggyőző színekkel ecsetelte Illyés 
Géza előtt üzleteinek hasznothajtó voltát, 
hogy

a professzor több tételben 26.000 dollárt 
adott át neki, köztük a Márky-banknál 
levő 4100 dollárt is, azonkívül 19.000 

dollár értékű értékpapírt.
Ezzel szemben Dániel Írásban arra kötelezte 
magát, hogy ha Olaszországban lefolytatja 
nagyszabású tranzakcióit, a 45.000 dollár fe
jében 150 000 dollárt fizet vissza Illyés pro
fesszornak.

Múlt az idő, de a „meghatalmazott mi
niszter" ur nem váltotta be szavát, a pénzt 
sem tudta visszafizetni, ezzel szemben kide
rült, hogy

Dániel József rafflnált nemzetközi szél
hámos.

Illyés professzor 45.000 dollárja elúszott és

siessen.
mfio röszivenai KeűvBzmflnyes 

larsuiazásainhon 1!
Dac. JA VsJwee-Hn'nza-RAma Nápoly-Cupri (16 n*n) 1 
Dec. M. V*l®nw<Pirente-R6mfi-Genova -NUza-M Ian<» 
(15 nap). Deo. 26. München-Párt*-ZtJricb (10 nkp).

5 Ré*ilet«« . tslvilágosltáa és protpekluai

UTAZÁSI ES HlEHETJEfiVIRODA,
Vl„ Andrássy ut 19. Telefon: 281 48. •

mielőtt a rendőrség letartóztathatta volna •»/ 
„rendkívüli követet", az főbelőtte magát és 
meghalt.

Illyés ezekután legtöbb a veszett fejsze, 
nyelét igyekezett megmenteni és ázon az ala
pon, hogy Pollék vállaltak kezességét a 
Mdrkg-bankházban lévő 4100 dollárért, ez 
összeg erejéig pert indított Poll Imre és neje 
ellen. A törvényszék meg is ítélte Illyés pro-- 
fesszornak a 4100 dollárt. Poll fellebbezett,

A tábla Kovács tanácsa előtt Illyés profesz* 
szór jogi képviselője, dr. Gaár Vilmos ny. 
kúriai biró azt hangoztatta, hogy Illyés ab-- 
bán a hiszemben adta át pénzét Márkynak, 
hogy annál, mint iparigazolványos bankár 
nál a legjobb helyen van és Márky csak 
utólag hozta tudomására, hogy üzleti össze
köttetésbe lépett Dániellel és átutalt neki dol
lárokat. A tábla elrendelte Illyés professzor 
kihallgatását és a nem mindennapi ügy tár
gyalását február 27-ére halasztotta.

Illyés tanár bonyolult dollárpere 
egy biztosítási igazgatóval 

100.000 dollár nyereség helyett 4000 dollár hiány
Feltüpö érdekességü dollárügyet tárgyalt 

az Ítélőtábla dr. Kovács László tanácsa. A 
perben Illyés Géza dr., egyetemi tanár, a vi
lághírű veaespecialista állt szemben Poll 
Imre ny. biitositósi igazgatóval, akit 45.000

tlolláros üzleti veszteségének egy részéért: 
4100 dollárért perelt a professzor.

Illyés Géza professzor még 1924-ben üzleti 
összeköttetésbe került Márky Hugó dr. ny. 
jogakadémiai tanárral, akinek Pesten magán-

500 nengö 
ingyen

Nagyszabású készpénznyere- 
meny verseny ünh harmadikhe

tes nyeremény számai:
1153,1461,1862, 2524, 5886

I umncies nyertesen ielentkezzeneH giiamtn ű. o. 3-6 kit zfitt ? hlaööüa n, iigmoD szomöatíg

Ezen a héten niegfe tendö öt számot dr. Horváth 
Kamiiló kir. közjegyző az 1—6000-ig terjedő sorszámból 
újból kihúzta és olvasatlanul borítékba zárta.

Találjon ki és a szelvényen küldjön be közülük egyet, 
nyer go pengőt,
ha a kihúzott öt szám bármelyikét sorrendben közvetlenül 
megelőző vagy követő számot küldi be a szelvényen, nyer

5 pengőt
ha olyan számot küld be, amelynek számjegyei azonosak 
a kihúzott öt szám egyikének számjegyeivel és csupán 
a számjegyek sorrendje tér el a kihúzott szám szám

jegyeinek sorrendjétől, nyer

3 pengőt
A megfejtést tartalmazó szelvényt (lásd mai számunk 

2. oldalán) december 24-én, szombaton délig kell kizárólag 
nyilt levelezőlapon, vagy más lapra ragasztva postán 
vagy levélszekrényünkbe dobva beküldeni.

Egy Molvényen csak egy szám küldhető bo.
A sorsolást ugyancsak december 24-én. szombaton 
órakor tartjuk meg dr. Horváth Kamiiló közjegyző ur 

közben jöttével.
A versenyt négy' héten át folytatjuk és az a szeren

csés olvasónk, aki

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

500 ponciő 
jutalomban részesül

jövö heten ul keresztrellveny
WW amudelds ké«xpén»ny ©reményekkel! verseny

Körlei Kiéin László, az öngyilkosság 
rekorderének tragédiája Huszadszor 
követett el öngyilkossági kísérletet a sorsüldözött fiatalember

Vasárnap délelőtt szánalmas külsejű, top. 
rongyos fiatalembert kisért egy rendőr a fő
kapitányság életvédelmi osztályára. A 30 év 
körüli férfi az éjszakát a főkapitányság őrize
tes cellájában töltötte, miután

nem akart lemondani öngyilkossági uán- 
dékárőL

Körlei-Klein László 30 esztendős rézműves 
volt az illető. Szombaton délután 5 óra tájban

a Marglthldról a Dunába vetette magái, 
azonban a közelben állomásozó mentőőrség 
legénysége észrevette az Öngyilkossági kísérle
tet és az életunt embert partra vitték. Az idő
közben kihívott mentők megállapították, hogy 
kisebb hülésen kívül egyéb baja nem történt és 
ezért nem kórházba, hanem’ a főkapitányságra 
szállították.

A rendőrségen kiderült, hogy a fiatalember 
az öngyilkossági kísérletek rekordere.

Ezúttal már huszadszor került a főkapitány
ságra és csodálatosképpen egyetlen esetben’ 
sem történt komolyabb baja. A dunai mentő
őrséget tizenkettedik esetben foglalkoztatta. A 
főváros összes hidjairól kísérletezett.

ötször vágta fel a karján az ereit,
egyszer a villamos elé akarta vetni magát, két
szer pedig mérgezéssel került a Rókusba.

Elein László nagy
nyomora miatt

akart minden esetben megválni az élettől. Az 
eset mögött minden esetben megdöbbentő tra
gédia áll. Körlei-Klein édesapja Kolozsvárott

jómódú kereskedő volt*
rendesen gondoskodott gyermekei neveléséről, 
he kellett azonban vonulnia katonának, üzlete 
tönkrement és a harctéren szerzett betegségé
ben röviddel a háború befejezése után meg
halt. László fia, aki a rézműves szakmát ta
nulta ki és egy rézntűárugyárban volt alkal
mazva, ugyancsak elvesztene állását és a két 
csapás következtében búskomorrá lett. Sok
felé próbálkozott clhelyezkedni, néha-néha si
került is rövid időre alkalmi munkát kapnia, 
de hosszabb ideig sehol sem tudott elhelyez
kedni. öt esztendővel ezelőtt egy gyárban al
kalmazták, ahol munka közben

aulyoa baleset érte.
Egy sulyos vasdarab a fejére zuhant, hónapo
kig nyomta a kórházi ágyat és a betegség egész 
életére kihatással maradt. Súlyos

Idegbajt kapott
és ezóta foglalkozott állandóan őngyllkoaságí 
tervekkel.

A rendőrség életvédelmi osztálya már több
ször igyekezett segíteni rajta. A különböző 
munkahelyeken heíyezték el, sőt legutóbb egy 
vidéki uradalomban nyert alkalmazást, de ott 
sem tudott sokáig maradni. A Sátoraljaujháfy 
közelében levő uradalomból különös véletlen, 
folytán került d. Az állás elnyerése előtt pár 
nappal

az AndráMy-uton egy pádon borotvával

fölvágta balkarján as ereit
és percekig eszméletlenül feküdt. A szerencsét
len életuntat, dacára, annak, hogy csupa ron-’ 
gyokban volt,

egy lelketlen ember kizsebelte.
Mást nem talált nála, mint iratokat, különböző 
kórházi recepteket, de ugy látszik, ezzel is 
megelégedett.

Alig foglalta el állását az uradalomban Kör
lei Kiéin, pár . nap múlva iqár‘. megjelentek 
nólá a csendőrök és felszólították, hogy kö
vesse őket a csendőrörsre, mert

körözés van kibocsátva ellene.
Hiába volt minden tiltakozása, a körözőlevél 
adatai pontosan egyeztek az ö. személyi ada
taival. Budapestre hozták s átkisérték at 
ügyészség fogházába, ahol csakhamar kiderült, 
hogy teljesen ártatlan, ellenben

az Andrássy-utl tolvaj az ő Irataival külön
böző szélhámosságokat követett él

és mindenütt ezekkel az iratokkal Igazolta 
magát. így került ő kellemetlen helyzetbe.

Amikor tisztázódott ártatlansága, elbocsátot
ták az ügyészségről, de annyira megviselték at 
újabb izgalmak, hogy pár hónapra a balassa
gyarmati

Ideggyógyintézetbe kellett szállítani..
ápolás céljából.

Nemrég bocsátották el az tdeggyógyíntéiet- 
bői, feljött Budapestre s ismét állás utón né~ ; 
zelt. Amikor látta, hogy minden útja kilátás
talan, szombaton délután újból öngyilkosságot 
kísérelt meg.

A főkapitányság életvédelmi osztályán gon
doskodtak róla, hogy a Sorsüldözött fiatalem
ber szerény álláshoz jusson.

—■ Napról-Napra 1933. A magyar háziasszony 
könyve. Ez a könyv kitűnő segítőeszköze min- 
dcn.háziásszonynak. Tartalmaz: 1. Teljes, Ízlé
sesen kiállított naptárt. 2. Étrendet az év min
den napjára. 3. Háztartási naplót, a kiadott 
összegek bejegyzésére. 4. Mosásnaptárt, a mo
sásba adott fehérneműk ' feljegyzésére. 5. Kér- : 
tésznaptúrt, a kertészeti tennivalókról. Adó
naptárt, Gasztronómiai naptárt, Ldtárlapot stb. 
Ez a naptár segítségére siet a ina asszonyának, 
akinek talán sohasem volt olyan nehéz hely
zete, mint ma. Ára fűzve 1.20 pengő, kötve 
.3 pengő Minden könyvkereskedő szívesen meg
mutatja olvasóinknak ért a kitünően szerkesz
tett naptárt.

— Karácsonyra MÖvetmaradékalnkból diva
tos színekben remek télikabátot vagy jósza- 
básu öltönyt mérték után 30 pengőért készt- 
lünk: Verfenyszabó^ág, Ilottínbiller-utca 4/a 
I. m

iYiuuaszszóha Sörfizű
HArsía utca 36, kapa alatt bejárai 
f. hó 10-án hétfőn, mint Apncatanya 
megnyílik

IMöi kiszolgálás
Rendes vendéglői olcsó árak ! 
Zongoránál PISKÓ LACI

ktiiioidlHaiapoK.iQNrnamfleK
.. lariidivaiárua eddte áens tapaM'slt 
olcsó Árban 

•asteak ®l. Pödrnanlcrky u. 1.
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Budapestre hozzák matuska Szilvesztert, 
a hlaiorhdoyt ehrazitos remet A man„ap ha.ö. 
sagok halyszn’ szemlére és eimemegllggeiésre kikérlek Ausztriától 
- Flimszcenárlumol ír es szobrot tarag a steinl (egyházüan inatuska

Bécs, december 18.
64 Hétfői Napló tudósítójától.) Matuska 

{Szilveszter, a bialorbágyi ekrazitos rém, 
ügyéhek érdekes fejleményei zajlanak most 
az osztrák bíróságok előtt. A magyar igaz
ságügyi hatóságok annakidején kiadatási 
eljárást indítottak, az osztrák bíróság azon
ban arra az álláspontra helyezkedett, hogy 
Matuskát előbb ő vonja felelősségre az 
Ausztriában elkövetett merényletekért és 
csak akkor adja ki Magyarországnak, ha 
ausztriai büntetését kitöltötte.

Matuska hat évi fégyházat kapott és

a átélni fegyházban
tölti büntetését A jóviseletü, csöndes rab 
filmszcenáriumok Írására kért engedélyt és 
szobrokat farag. Közben a magyar igazság
ügyi hatóságok részéről természetesen to
vább folyik ellene az eljárás a bialorbágyi 
rémtett miatt. A pestvidéki királyi ügyész
ség már megkezdte a vádirat szerkesztését, 
amelyben Matuskát a torbágyi rémtett miatt

huszonbáromrendbeii gyilkossággal, 
többrendbeli gyilkosság kísérletével és 

közveszélyü rongálással vádolja.

Nem találják Wíndischgraetz Lajos 
Mára tűzték ki ellene a csődtárgyalást herceget

Windischgraetz Lajos herceg és hitelezői 
között már hosszabb ideje folyik az áldat
lan harc, amelynek fejleményeképpen most

a herceg harmadik hitelezője la a csíki
eljárás megindítását kérte 

'Vt’indischgraetz ellen. Eddig Voss Béla vál 
laikozón kívül egy hitelező volt, aki csődbe
fogta a herceget, legújabban pedig már hár 
»ian követelik a csődnyitást és körülbelül

Ötvenezer pengőre rag « ss összeg, 
amellyé! a herceg e hitelezőinek tar* 

törik,
Windischgraetz Lajos herceg áronban 

mindezidáig nem védekezett érdemben a 
esődkérvények ellen s vagyoni kimutatást 

A magyar hatóságok nemrégiben megkere 
sóst intéztek az osztrák Landesgcrichthez, 
amelyben azt kérték, hogy

Matuska Szilvesztert adják ki Magyar
országnak és szállítsák Budapestre, 

hogy itt a magyar törvényszéki orvosszak- 
értők megvizsgálhassák elmebeli állapotát, 
a nyomozó hatóságok pedig helyszíni szem- 
lét tarthassanak vele Biatorbágyon, a ször
nyű merénylet helyén.

A Landesgericht elutasította ezt a kérést, 
mire az ügy felebbezés folytán a felső bíró
ság elé került. A másodfokú bíróság már 

kedvezően bírálta el a kérést,
megsemmisítette a Landesgericht döntését 
és utasította, tartson uj tárgyalánt és hozzon 
uj döntést. Jogászi körökben biztosra ve
szik, hogy ezekután az elsőfokú bíróság 
helyt ad a kérésnek és kiadja Matuskát

Ebben az esetben
a bialorbágyi merénylőt erős fedezettel 

Budapestre hozzák,
itt elvégzik a szükséges megfigyelést, meg
tartják a vasúti viaduktnál a helyszíni 
szemlét, azután visszaviszik Ausztriába.

nem terjesztett a bíróság elé. A herceget a 
hitelezőkön kívül saját ügyvédje is kereste 
mindenütt, de

neki sem sikerült érintkezést teremteni 
vele.

A herceg mindössze egyszer vett át idézést 
Sárospatakon s azóta valósággal nyoma- 
veszett a hercegnek s

nem sikerült sehol sem rátalálni.
Egyik hitelező legutóbb azzal a kérelemmel 
fordult a csődbírósághoz, hogv

reudelje el Wlndischgraetz Lajos letar
tóztatását,

hogy igy kényszerítsék a bíróság elé a her
ceget, ezt az indítványt azonban

Fél a nagiyadótól ?

kifogástalan külfö’dvé’elt biztosit
az óriásadó üzembeheiyezése 
után is. Elegáns külseje vala
mint utólérheietlen hangszi- 
nezete lolyán kategóriájában 
veret nyen kivüi áll. Az állo
másokat nem kell keresni, 
hanem egyszerűen beállítani

Főéi ár u a 11 ó h e I y e k és körzetképvlseietek:
Dr. Boriiba és Gönczi**Kammer Társa
Baross tér 2_______ Telefón: 313 fíl 11 Erzsébet körút 54________ Telefón: 354—16

a törvényszék elutasította.
A hitelezők újabb sürgetésére a csődbíróság 
mára tűzött ki tárgyalást, amelyen

■ herceget személyesen akarja meghall
gatni a csődbíróság

s ugyancsak a mai tárgyaláson kell előter

Gázolt az autó,
és azután elrobogott
A rendőrség keresi a lelketlen soffört

Kozma Józsefné 46 éves takarítónő szom
baton éjszaka a Dohány-utcán keresztül a 
körút felé sietett, hogy hazafelé tartson la
kására. A körút közelében lelépett a járdá
ról és az úttest felé haladt. Ugyanekkor

tülkölés nélkül
egy autó fordult be a Nyár-utca felől a Do . 
hány-utcába. A takarítónő nem vette észre 
a közeledő veszélyt.

az autó kerekei alá került
és sulvos sérüléseket szenvedett. Pár percig 
a gázolás után eszméleténél volt még és se
gítségért kiáltozott. Jó időbe tellett, mire a 
közeli kávéházból többen az utcára siettek 
segítségért. Időközben

a gázoló autó elrobogott a Körút Irá

jesztenie a hercegnek vagyoni kimutatását 
is. Az „eltűnt" Windischgraetz Lajost tehát 
ennyi újabb izgalmas fordulat után várják 
a mai tárgyalásra, de vasárnap még nem le
hetett bizonyosan tudni, hogy megjelenik-e 
végre a herceg a mai szenzációsnak ígér
kező főtárgyaláson.

nyába.
A mentők megállapították, hogy Kozmán# 

agyrázkódást, azonkívül súlyos sérüléseket 
szenvedett a fején és igen

súlyos állapotban

iiszanzücioii
Csuda keresztrejtvény

Jövő héten!

szállították a Rókus-kórházba. A rendőrség} 
nagy apparátussal nyomoz az elmeneküli 
autó után

Az Ünnepeli előtti utolsó napokban
kellemesen fogja önt érinteni az a körülmény hogy az ajándékozásra szánt összes cikkeket egy üzletben 
vásárolhatja meg, mely — úgy ár, mint minőség tekintetében — ismert megbízhatósága mellett dúsan felszerelt

55 nagy osztályában
szinte egyedOléllé választékkal áll rendelkezésére

Egv pénztárnál
egyenlítheti ki összes vásárlá

sait, ha gyüjtőköny vecskénket 

igénybe veszi, mely bármely 

eladónknál rendelkezésére áll.

Most

élelmiszeredet, 
borokat, cognac-ot és likőrö

ket is árusítunk a IV. emeleten.

Élelmiszer- 
osztályunkon 

a IV. emeleten 
gyönyörűen összeállított 

ajándék
kosarakat 
árusítunk minden árlokozatbaD.

Díszes

Etterm énében
(borravaló-megváltás 10*/.)

déli 12 óráig

Zóna-reggeli ................. P — .50, —.60
déli 12-4 érdig

Ebéd-menü
Leves, sült körettel, tészta, fekete
kávé 1.60, bérletben________ 1.40
Leves, sült körettel_ ______ 1.20

Qulck-Lunch
(Rögtönzött ebédsültek)____ —.60

délután 5-tól 7 óráig

Uzsonnahanqverseny
kávé habbal és kaláccsal___—.60

Megbízható minőségek — megbízható kiszolgálás
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Ujabb érdekes fordulat 
Dréhr Imre ügyében

A voltnépjóléti államtitkár beadvánnyal 
fordul az Ügyészséghez

A Hétfői Napló elsőnek jelentette, hogy 
ftréhr Imre volt népjóléti államtitkár ügyé
ben a kitályi ügyészség

vádirat kiadására készül.
Rőtben azonban kihallgatásra időztök az 
ügyészség elnökéhez Dréhr Imrét.

Információink szerint az ügyészségen teg
nap

bizalmas tanácsokzást tartottak
« Dréhr-ügy referensei: Auer György dr, 
Bary Zoltán dr. és vitéz Széchíj István dr. 
és e tanácskozás során

felosztották maguk közölt azt az anya
got, amelyet egy-egy ügyésznek kell fel

dolgoznia
a Dréhr-Ügy egész komplexumából, a ké
szülő vádirat számára. Miután olyan hatal
mas munkát jelent ez, hogy esetleg heteket 
vehet igénybe.

a vádiratot karácsony előtt nem fogják 
kiadni, — ahogy eddig tervezték — 
hanem a jövő esztendő elején készül 

csak el uz ügyészi vádirat
Dréhr Imre egyébként érdekes lépésre ké

szül nz ügyben s ez a lépés ujabb fordulatot 
adhat az egész eddigi vizsgálatnak. Hir sze
rint

Dréhr Imre beadvánnyal fordul az 
ügyészséghez

és ebben fel akarja tárni az ügy több olyan 
részletéi, amelyek eddig ismeretlenek vol
tak. A beadvány több fontos iratra és érde
kes tanukra is hivatkozni fog, úgyhogy

a nyomozást esetleg ki kell majd egé
szíteni

s igy a vádirat megszerkesztését ez is kés
leltetheti.

4 nőü áldozata vágyófi - vallotta 
a rendőrségen a Külügyi Társaság 

elfogott szélüámosa
Harmincezer pengőt csalt fii ős a pénzt utolsó fíllótig nófire 

ős mulatozásra fióltötte Sctilesinger, a gavallér-szőifiámos
Jelentettük, hogy a szegedi rendőrség a 

budapesti főkapitányság körözőievele alap
ján felismerte és letartóztatta Schlesinger\ 
Simon István 38 esztendős ügynököt, aki a 
KOlOggi Társaság nevével visszaélve, soro
zatos szélhámosságokat követelt el. Az ele 
gáns szélhámos bejárta az egész országot 
é« közel

30.000 pengőt csalt ki
azon • címen, hogy az illetőknek a társaság 
egyik legközelebb megjelenő kiadványát 
fogja megküldeni. Az elmúlt két hét alatt

Schleslngerrrl végigjárták a hatóság 
emberei az ország több városát 

és mindenütt szembesítették a károsultak 
kai.

Ez a nagy munka szombaton fejeződött 
be és vasárnap délelőtt a győri rendőrség 
két detektivje kisérte a jól öltözött embert

Surány Mátyás borbély segéd kalandos 
utazása a vasúti bocsi alatt — Parisig

Győrbe már a rendőrség váltotta meg a potyautas jegyét
Néhány hónappal ezelőtt történt, hogy a pá

risi rendőrfönökség különös átiratul intézeti ;■ 
budapesti föknnitánysághrfz. Ebben a szokatlan 
értesítésben arról számolnak be, hogy a párisi 
Gare de I/Est pályaudvaron

• Zürich gyors pakli kocsijának tengelyén 
potyautasra bukkantak,

•ki saját bevallása szerint — magyar és azt az 
•Isöre hihetetlennek látszó vallomást tette, hogy 
furcsa rejtekhelyén Budapestről jött.

Azután következtek a részletes személyi ada
tok: Suráng Mátyás 28 éves hódmezővásárhelyi 
sz.n< b íl cs laluts borbélysegéd.

A budapesti főkap’tányság megállapította, 
bogv Surány Mátyás neve n bűnügyi nyilván 
tartóban nem szerepel, eljárás semmiféle bűn
cselekmény miatt sincs ellene folyamatba. így 
tehát természetesen

■ kiadatási eljárás sem Indult meg 
allene.

A zürichi gyors tengelyén vasutazó potyautas 
kllöttötte kihógás-büntetését a párisi fogházban, 
•zulán

kényszer útlevéllel áttették a közbeeső hatá
rokon.

így került haza s bár eljutott fantasztikus rej
tekhelyén az álmok országába — nem látott 
belőle semmit.

FÉRFIKALAPQK
Gyapjuknlap . 6.50 P-től 
Nyul87Őrkaiap 14. — P-től 

wacha János 
Kaiannsüiester 
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a budapesti főkapitánynágra. A Külügyi 
Társaság csalója feltűnő elegánciával öltöz
ködik s kihallgatása alkalmával a lógna 
gyobb lelkinyugalommal válaszol a rendőr
tisztviselők kérdéseire. Amikor megkérdez
ték tőle, hogy

mire költötte a fölvett pénzeket, 
fanyar mosollyal jelentette ki, hogy az el 
sikkasztott pénzt mind

nőkre és mulatozásra költötte.
Szomorúan jegyezte meg kihallgatása vé
gén:

— A nők áldozata vagyok. Egész tragé
diámat annak köszönhetem, hogy nagyon 
szeretem a nőket...

A gavallér-szélhámost előzetes letartózta
tásba helyezték és vasárnap délután átkí 
nérték az ügyészség fogházába.

Bár nem valószínű, hogy művészi ambíciói 
fütötték, amikor a kocsi alatt megkapaszkodott.

— Nem volt könnyű a munkám, — meséli 
most — bár nem felel meg százszázalékosan a 
valóságnak a párisi rendőrség jelentése. En nem 
a kocsi alatt, hanem

az ütközőkön éa a vagonok tetején tettem 
meg az ut nagyrészét

Mindig csak éjjel mentem — rendesen beszáll 
tajn u pályaudvaron a fülkébe, mintha semmi 
baj se lenne a jeggyel. Az első ölpercben soha 
nem jön a kalauz . . Mikor már az éjszaka 
sötétjében szaladt a vonat, akkor másztam fel a 
tetőre és ha pályaudvarhoz közeledtünk — le 
másztam Volt ugy. hogy észrevették — de oszt 
rák földön senki nem bántott — hagytak to 
vábbfutnl.

— Svájcban nagyobb volt a baj. Ott villamos
vonalok vannak — nem rezon a tetőn utazni. 
Itt hát mint egyszerű potyautas teltem meg rö
vid szakaszokban az utat. A francia határon tá
madt az a szerencsétlen gondolatom, hogy meg
kísérlem a kocsi alatt. Rajta vesztettem:

olyan világos volt és olyan nagy a forga
lom Párlsban, hogy azonsai iriüie.iiek.

Huszonkét napig tartott, amig Hódmezővásár 
helyről elvergődtem Parisba — s nem érteni vele 
Semmit. Visszaküldték.

— Visszafelé ugy éllem, mint a gróf — a vas
utasok minden stáción körémgyültek, ■— el kel
lett mesélni, hogyan játszottam ki a kalauzokat

1GVÖR 
mim 
BOROZD 
volt Erdélyi bo

rozó, a m. sir. 
Opera mellett

BÁLIN T- 
JAZZ

Áruház lesz az operából

.4 Covent Gardent — London híres, patinás régi operaszínházát lebontják és helyében hatal
mas, modern felhőkarcoló áruház-csoda támad fel.

Sokat nevettek kalandjaimon, — de elláttak éle
lemmel meg dohánnyal. Én

munkát akartam keresni Pálrshan,
ahol barátaim Vannak s ezt a hosszu utat kellett 
megtenni ahhoz, hogy munkát kapjak idehaza. 
Amikor ugyanis Győrbe hoztak, az egyik pálya
felvigyázó annyira megszánt, hogy alkalmazott

Vidéki rokonok meséjével ötven 
szélhámosságot követett el egy
A rendőrség keres! a „cukros“ nénit ASSZOHy

Egy raffinált szélhámősnöt keres a rendőr
ség, aki az utóbbi időben több embert megká- 
rositolt. Az iskolából hazatérő gyermekeket i> 
főváro? különböző részein egy körülbelül 160 
cm. magas, pirospozsgás arcú, 30—35 évesnek 
látszó nő, aki fekete kendőt és bordó színű 
télikabálot visel, szólltgatja meg. Az ismeretlen 
nő

kikérdezi ■ kisgyermekeket,

hogy hol laknak, barátságosan elbeszélget ve
lük, cukorral is megkínálja őket és közben mc-
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^egen érdeklődik az iránt Is, hogy kik • roko
lni és hol laknak azok.

A szélhámosnő, amikor már mindezeknek az 
adatoknak a birtokában vnn, pár nap múlva a 
délelőtti órákban megjelenik a családnál és elő 
adja, hogy

vidéki rokonuk uegyobb csomagot küldött, 
de a csomag kint van a Keleti pályaudvar 

raktárában
és bizonyos összeget kell lefizetni, hogy azt ki 

Hétfőn, december 19-én kezdődik meg 
az Esti Kurír minden eddiginél szenzá- 
ciósabb és izgalmasabb uj cikksorozata:

A BapsiáK bonni
és szerelmei
Egy család útja méreggel, tőr
rel és szerelemmel a világura

lom felé.

a felesége fűszerüzletében segédnek . * « 
Surány Mátyásnak
• főkapitányság életvédelmi osztálya váltotta 

meg a vasúti jegyét,
hogy Győrbe utazhassák és állását elfoglalhass* 
A kalandos életű borbélysegéd különben könyvet 
készül Írni érdekes utazásáról . . .

adják.
A vége minden egyes esetben az a dolognak, 

hogy a rafflnált nő
pár pengői csaj ki a hiszékeny emberektől 

akiket bőbeszédű előadásával megtéveszt. Hiába 
várják azonban • megígért csomagot, az még 
napok múltán sem érkezik meg és nem jelent
kezik többé a magát vidékinek mondó, asszony 
sem. Idáig

ötven helyen csalt ki már hasonló trükkel 
pénzt.

az ismeretlen nő, kit most a tömeges feljelen
tések alapján keres a rendőrség.

IMZ^SleslL
’ondoskodjon Idejében szobáról. he y kebemes fldfliése S 

16 ez^rekozása blztofttv* legvea.
Ünnepi különleges puusft'é-árak

2>, nap ... .....................  »2-íő 1 68 P-'g
S‘/r nap .............................. 65 tői 60 t* lg
.. Rsth György utca 5. Telefon fiől-al

Nőikabát kelmék a Fenyves Áruház külön «8»- 
talain. A karácsonyi occasió keretében egy so. 
rozat igen jó minőségű, egész finom, tiszta 
gyapjú nŐikabát-kelme került a Kálv-ln-térf 
Fenyves Áruház külön asztalaira, amelyekre 
felhívjuk a takarékos hölgyközönség figyelmét. 
Méterenként mindössze 9 pengő 80 fillér.
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hírek
Vasát nap este megala
kult a francia kormány

Pária, december 18.
Lapunk más helyén már részletes tudósi- 

ááfet közlünk a francia kormányválság lég 
újabb részleteiről. Késő éjszaka

hivatalosan
is nyilvánosságra került Párisban, hogy 
Paul-Boncournak sikerült kormányt alakí
tania.

A lista a következő:
Minisztereinél és külügyminiszter: Paul- 

Boncour, belügy: Chautemps, igazságügy: 
Ábel Cardcy, hadügy: Daladier, haditenge
részet: Leygues, légügy: Painlevé, gyarmat
ügy; Albert Sarraut, pénzügy: Cheron, mun
kaügy: Dalimier, kereskedelmi hajózás: 
León Meyer, földmivelésügy: Qulelte, ke
reskedelem: Durand, közoktatás: De Món
iié, nép jólét: Danileou, postaügy: Laurent 
Bynac, közmunkaügy: Georges Bonnet, 
hyugdijügy: Miellet.

A Rókusból a rendőrségre 
vitték és letartóztatták . 

a kőbányai asszonygyilkost 
A jászberényi úti szerelmi dráma

Jelentettük, hogy két héttel ezelőtt 
« Jászberényi-uton halálosvégü szerelmi 
dráma játszódott le:

Farkas István iparossegéd tőrrel le
szúrta volt menyasszonyát, Konrád 

Máriát,
azután mellbeszurta magát. Konrád Mária 
belehalt sebébe, Farkast pedig a mentők a 
Rókus-kórházba vitték.

A kórház igazgatósága most jelentette a 
rendőrségnek, hogy

Farkas István meggyógyult
Erre detektívek mentek a kórházba és Far
kas Istvánt előállították a főkapitányságra. 
Itt kihallgatták, azután előzetes letartózta
tásba helyezték, majd átszállították a ki 
rályi ügyészség fogházába.

— NYEREMÉNYVERSENYÜNK HATAL
MAS SIKERE. A nagyszabású készpenzver- 
aeny második hete páratlanul nagy ered
ménnyel zárult

Kétszáznál többen feleltek sikerrel » 
megoldandó kérdésre

és közöttük több száz pengőt osztottunk ki 
nyeremény dijak fejében. A résztvevők kö
rül ötnek próbálkozását még az a siker Is 
koronázta, hogy

egy-egy számot ténylegesen ki Is talál
tak a kisorsolt öt szám közül 

és ezeknek a kedves olvasóinknak: Csatári 
Gáspárnénak (Mesler-u. 51), Csekő Kálmán- 
nénak (Kispest, Kapisztrán-ut 10.), Ganzt 
Istvánnak (Szlnyel Mcrse-u. 5.), Lábas End
rének (Csalogány-u. 50.) és Polakovlts Jó
zsefnek (Márvány-u. 42.) a kitűzött dijai 
személyenként

50 pengőt
ténylegesen ki Is fizettük. Ez az eredmény 
azt bizonyítja, hogy a feladat, melynek 
megoldását magas készpénzdijakkal jutal
mazzuk, eléggé könnyű ahhoz, hogy min
denki kedvvel és a siker biztos reményével 
vehessen részt ötletes versenyünkben. Vár
juk tehát kedves olvasóink szelvénnyel fel
szerelt levélkéit ezen a héten Is és biztosan 
hisszük, most is alkalmunk lesz többeknek 
— karácsonyi meglepetésként — értékes 
készpénznyereménnyei kedveskedni.

— Tehervonat és sinuutó összeütközése. 
Vjdombóvárról jelentik: tegnap este a 
Veszprémb-l Ujdombóvárra tarló tehervo- 
natba Odalmand állomásnál belefutott egy 
sinautó. Az autó az összeütközésnél pozdor- 
jává törölt. Csapó József, az autó vezetője, 
súlyos agyrázkódást és belső sérüléseket, a 
mellette ülő Zámbó Gyula-pályamunkás sú
lyos zuzódásokat szenvedett. A vizsgálat fo

lyik.
— Az ellenzék győzött az IparosközgyUlés 

debreceni választásán. Debrecenből i^ntikt 
A» országos iparoskózgyük's debreceni delegá
tusának megválasztása vasárnap folyt le. A 
hivatalos listával szemben, amelyet ^élinger 
Ede iparkamarai aleluök vezetett, az ellenzéki 
Vágl István szociáldemokrata listája győzött.

b'.sinálata megvéd bánátin- 
két a téti btdeztól. Nincs 
mednffváe. Mintzeebkályw 

uélklliöiheietlen.
Betep-okn -k mint tern’o’or 
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— Magyar Miklós: Az ember éa • gép harca. I 
Az utóbbi hónapokban a magyar könyvpiacot • 
valósággal döntötték azok a könyvek, brosú
rák, amelyeknek egyetlen témája: a gazdasági 
világválság. Ebből 8 könyvrengetegből mara
dandó alkotás és olyan szakmunka, amelyre a 
gazdasági- politikai közvélemény felfigyelt 
volna, alig akadt. Magyar Miklós fővárosi bi 
zottsági tag könyve azonbán ezek közé számit 
Az ember és a gép harca — ezt a címet viseli 
Magyar Miklós kél és félszáz oldalas értékes, 
kopioly szakmunkája, amely nem valami egy
oldalú gyógyirt hoz a világválság megoldására, 
hanem azt egyetlen realizálható oldaláról fogja 
meg. Érdekesebbnél érdekesebb fejezetekben 
mutatja be a válság összes Jjisérö jelenségeit, 
elsősorban a munkanélküliség problémáját. 
Alapos felkészültséggel tá-ju fel a világválság 
történelmi és filozófiai hátterét, a válság okait 
és képet vetít elénk a megoldás útjáról is: a 
munkaidő szabályozásának kérdésé'ől. A gyö
nyörűen kiállított könyvre nemcsak a magyar 
gazdasági élet figyelt fel, hanem rövidesen ott 
tesz valamennyi külföldi könyvpiacon is. (r. ö.)

—- Porig égett a versenyistálló ■— 100.04)0
dollár kár. Newyorkből jelentik. Ljbertyville 
városában borzalmas tűzvész pusztított. Egy 
híres versenyistálló kigyulladt és porig leégett. 
Az istállóban huszonegy versenyparipa pusz
tult le. A lángok dől már nem tudtak mene
külni a lovak s elevenen elégtek. Az anyag) 
kár 100.000 dollárra rúg.

Éjszakai rablótámadás Angyalföldön. 
Mántk István kereskedősegédet vasárnapra 
virradó éjszaka a Béke-téren megtámadta egy 
féri) és pénzt követelt tőle. Mánik néni adott, 
mire a támadó nekiesett és bicskánál meg- 
szurkálta. A kereskedősegéd segitségkiúltozá- 
sára rendőr érkezett, akinek láttára az úton
álló elmenekült. Mánikot a mentők a Rókus- 
kórházba vitték. Támadóját keresi a rend
őrség.

— Meztelenre vetkőzött és megfagyott egy 
elmebeteg asszony. Gyöngyösről jelentik: 
Vasárnap délután a Gyöngyös melletti 
farkasmályi szőlőben egy idősebb asszony 
holttestére találtak. A hatvan év körüli asz- 
szonyra egyik szőlőgyujtő medencében, gug
goló helyzetben, csonttáfagyva bukkantak 
rá. Ott hevert mellette a ruhája, amelyből 
megállapították, hogy az elmekórház ápolt
jainak a ruházata s igy arra következtet
nek, hogy a szerencsétlen nő az elmetryógy- 
intézetbőí kóborolt el a szőlőhegyre, ahol 
megfagyott. A vizsgálat megállapította azt 
is, hogy két napja volt már halott, az asz- 
szon. .Személyazonosságának megállapítá
sára tovább folyik a vizsgálat.

— Játék közben agyonlőtte barátját egy haj 
tógyerck. Nagykarizsáró! jelentik: Becseg Ist
ván földbirtokos, mint a Lollbach-kastély ven
dége, Nagyatád határában vadászott. Töltött 
fegyverét atadta az egyik baitógyereknek. A 
kisfiú tréfából ráfogta a barátjára, Nemes Imre 
14 éves fiúra. A fegyver elsült és a töltés ha
lálra sebezte Nemes Imréi.

— Sikerült »r. aranyvasárnap', vásár. Va
sárnap zajlott le' a hagyományos arany
vasárnapi vásár. A fővárosi kereskedők 
délután két óráig nyitva tartották üzletei
ket. A vasárnap beváltotta a hozzá fűződő 
reményeket — sikerült. Végig a körutakon, 
a Rákóezi-uton és a Belvárosban rengeteg 
vásárló akadt, különösen a nagyáruházak
ban. Természetesen csak az olcsó filléres 
áruk fogytak.

— Féltékenység! dráma a Honvéd-utcában. 
Kovács Gáspár 30 éves géplakatos évek óta 
udvarolt Juhász Erzsébet háztartási alkal
mazottnak. Vasárnap este Kovács a leánnyal 
a Honvéd-utcában sétált. Szóváltás támadt 
közlük s a férfi előrántotta zsebkését és az
zal többször a leány arcába szúrt s az orrát 
valósággal levágta a késével. A súlyosan 
megsebesített leány sikoltozására összcsza- 
szaladtak a járókelők, a mentőket hívták, 
akik Juhász Erzsébetet súlyos sérüléseivel a 
Rókusba vitték, Kovács Gáspárt pedig elő- 
állitoták a főkapitányságra, ahol féltékeny
ségével védekezett. A géplakatost őrizetbe 
vette a rendőrség.

— Iffj. Balázs Dezső dr. előadása. A Magyar 
Analitikus Orvostársasóg rendezésében az ügy- 
védi Körben (V., Szemere utca 10.) december 
19-én, hétfőn este 7 órakor ifi. Balázs Dezső 
dr. ügyvéd „Lelki konfliktusok és bűnözés' 
címmel előadást tart

— Rozgonyi-fénykép 3 drb 8 P. Calvln-tér 5. 
Párisi és olaszországi UnulmányuL A Ma

gyar Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Országos 
Szövetségének Utazási Osztálya december 
28-án rendezi gazdag programjáról közismert 
téli 15 napos tanulmányutját és december 29-én 
induló 11 napos olaszországi tanulmányútját.
Apárií tanulmányul részvételi dija 320 pengő, 

diákoknak 200 pengő. Az olaszországi tanul
mányút részvételi dija 205 pengő. Jelentkezni 
lehet az Utazási Irodában mindennap d. u 
4—7-ig. (IX., Ferenc körút 38. fsz. 2.) Tele
fon: 872—74 k ’élben is Érdeklődőknek pros- 
pdclust és programot díjtalanul küld az Uta
zási Iroda.

— F.lrgáus férfiöltöny vagy télikabát mértük 
szerint finom szövetmaradékokból, remek kivi
telben 35 pengő. Ruha kereskedelmi Vállalat 
Ferenc.-körut 39. I. em.

Már orvosok ajánlják a „CITROSAL* kris
tályos, mesterséges karlsbadl sót. A legkiválóbb 
hashajtó szilárd alakban. Egy eredeti üveg 98 
fillérbe kerül.

iiSzenzáclO!
Csuda keresztrejtvény

I héten 1

Még soha 
ilyen olcsó ajánlatot nem tudtunk 

tenni, mint most karácsonyra!
rsritruna-osztáiv:

IMvutöltöny p 65.—tői 1XO.-lg 
Fekete zakó

mellénnyel P 65.—tői 85.—lg 
Házi kabát.. . P 15.—tói 60.—lg 
Téli kabát P 05.-től 180.- lg 
Szörmebekecs

.................... P 150.—tői 500.—-lg 
Dlvatbnnda P 815.—tői 500. —lg

Fiuruna-osztáiv:
Gyapjúszövet-

ruha................P8X-—t6I«0.--!g
Gyapjusztivet"

télikabát.........P 85. —tői 60.- lg
(ka Arak 8 evei fia asgynágára vonatkozásk)

Uridlvai-osztaiv:
Férfiingek puplln vagy

oxfordból............................p 5.—tői
Sport klaneiintf...........P 7.—tói
Pyjomák ilanellvagy

puplinból ........................... p 10.—tői
Hálói ngek színes gallérral P 10— tői 
la kiiper alsónadrág . P 4.—tói 
Nyakkendők legdivato

sabb mintákban .................P X.— tői
Sálak .................................. p 8.--tói
Kalapok ........................... P 10.—lől
Elastic grllér .............. P L—tői
ANGOL, színes gyapjú-

zokni .................... .... P 4.-től

ANGOL színes tíyap ju
har is ny'a ...................... P 7.—tői

Gyapjú pullover és 
shaker.......................... P 1®.—tói

Sporímeilény Zipp-zArral. 
teveszőr béléssel ........... P 56.--tói

Vadászaiéi lény duftlnból 
teveszőrbéléssel és selyem 
ujjakkal.. .........P 65.—tői

Höiruha-asztáiy:
Színes szövet kabátok P X5.—tői 
Fekete szóvetkabátok P 75. - -tői
Francia 

modell kabátok .......P 60.—tói
Occ. selyem- és szövet

ruhák ........   ...t8U«— és 15.—
Skl-ruhák .....................  P 60.-
Skl-nadrágok.................P 80.—

Leánvkarutia-osztaiu:
Intézeti matrózruha

(lacheviotanyagból)....... P 4X.—
Csikós és fehér intézeti 

blúzok la drill anyagból P 16.—
Sötétkék boykabát ...P 48.-
Kabútok angol szövet

ből, szórmedTsszel .... P 45.—tői
(Az árak 8 öve* leányka nn^y?Agára vonttkoraekj

ü&F&'d-SSZ’alir.
Oltifny méret után, lég- II Téiikabát sefdenla vagy

jobb magyar szövetből P 135.- tól II félseiyembéléssei, vat.eiín-
Angol szövetből......p |Sl». -tói || betéttel ............................ P ISO.—141

ElaörHBga kellékek.

NEUIHMRM.
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IV, MUZEUM-XÖRUr t,

Kémény Imre maoHeresHenö
rej őiyes önyyüHossaga

Telefonon leientetfe egy női hang az Öngyilkosságot a mentőknek
Vasárnap este óla rejtélyes öngyilkosság 

foglalkoztatja a rendőrséget s a mentőknek 
is sok munkát adott az öngyilkosság, ame
lyet egészen szokatlan körülmények előztek 
meg.

Este 9 óra tájban

egy izgatott női hang hívta fel a men
tőket

és ezeket mondotta a telefonba:
— Azonnal menjenek ki a Lipót-körut 17. 

szám alá, az V. emelet 3. számú lakásban 
öngyilkosságot követett, el Kemény Imre 
magkereskedő.

A meptők érdeklődni kezdtek a rejtélyes 
telefonálónál az öngyilkosság körülményei 
ről, mire a telefonáló nő elmondotta azt is, 
hogy

őt maga Kemény Imre hívfa fel telein 
non, izgatottan mondott neki valamit, 
aztán hörgő hangok hallatszottak a 

telefonból,
ebből következtet arra, hogy az öngyilkos
ság talán már meg is történt.

Miközben egy mentőautó robogott a npót- 
körúti lakás felé, lent a mentők székházá
ban érintkezésbe léptek 8 telefonközponttal, 
amely azt állapította meg, hogy Kemény 
Imre lakásán le van téve a kagyló. Amikor 
a mentők autója a lipótkörutí ház elé érke
zett, az őrszemes rendőrt is magukkal vit
ték a lakásba a mentők. Hosszasan döröm
böltek a lakás ajtaján, de

senki nem nyílott ajtót
Az egyik udvari szoba ablakából világosság 
szűrődött ki, ezt az ablakot a rendőr be
nyomta s igy jutottak be a lakásba a men
tők, akik egyik belső szobs díványán esz
méletlen férfira találtak. Megállapították,

hogy Kemény Imre 45 éves magkereskedő-* 
vei azonos. Megállapították azt is, hogy

Kemény ismeretlen méreggel megmér
gezte magát.

Azonnal a Glück-szanalóriumba vitték az 
öngyilkos kereskedőt A rendőri bizottság a 
lakásban több búcsúlevelet talált. Az egyik 
Kemény hozzátartozóinak szól, a másik a 
főkapitányságnak szól. Ebben a levélben 
Kemény előadja, hogy

családi okok íuialt
kísérelt meg öngyilkosságot. A késő éjsza
kai órákban a nyomozás a főkapitányságon 
folyik.

— Uj Hunyadi regény ■ Gongban. Hunyadi 
Sándor uj regénye a „Gong“-ban. Az o]aaz 
tiszt kalaudja cimü uj Hunyadi regényt a Gong 
közli karácsonyi számában. A közönség tehát 
tiz fillérért juthat hozzá egy érdekfeszitő, lebi
lincselő és irodalmi értékű Hunyadi regényhez. 
A teljes regényen kívül még Szép Ernő, Ernőd 
Tamás, Forró Pál és Újvári Sándor értéke* 
írásait közli a Gong karácsonyi száma, amely- 
nek óra változatlanul tiz fillér és mindenütt 
kaphAló.

Boldog karácsonyt!
Bort, búzát, békességet, 
Munkát, kedvet, egészséget, 
Dohányt, szivart, cigarettát, 
Ebbűi is a legjobb fajtát:

Nikotexet
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Lnkachlch Géza báró alt óbor nagynak az 
októberi forradalomról irt könyvihez kriti
kai megjegyzéseket fűzött Pázmándy Dénes, 
a kiváló agg publicista. Lukachich báró egger. 
kitételeket sértőnek tartott s ezért vitéz Eől- 
hey Tilt Sándor és Lukantch István tábor
nokok utján provokáltattí] Pázmáhdg Dé
nesi. A nyolcvanéves öregvt, aki fiatalabb 
korában "nem egy párbajt verekedett végig, 
megnevezte segédeit Hencz Károly és Hu
szár Elemér volt országgyűlési képviselők 
személyében. .4 megbízottak vasárnap ősz
ire ültek és már tárgyalnak.

Párhetes külföldi tartózkodás után tegnap 
Budapestre érkezett Kunos Ibolya, Kunos 
Ignácnak, a neves orientalista tudósnak a 
lánya, akinek most harmadik házasságáról 
beszélnek a társaságokban. Valóságos re
gény Kunos Ibolya élete. Első ura Nagy- 
tványl Fekete Zoltán dr. ügyvéd volt, akitől 
elvált. Nagyiványi Fekete sikkasztási bvn- 
pvrbe keveredett, megszökött Budapestről, 
most Perzsiában él. Második ura Deutseh 
Mór, a sütőiparteslület elnöke lett, aki hat-' 
vannégyéves korában vette feleségül a ra
gyogóan szép, fiatal Kunos Ibolyát. Deutseh 
Mór közjegyző előtt szerződést készített és 
minden .ingó vagyonát fiatal feleségének 
ajándékozta. Az öregur tavaly meghalt 
Első házasságából származó gyermekei pol
gári pórt indítottak Kunos Ibolya ellen. Kö
teles részt követeltek a hagyatékból. Mosta
nában pedig a rendőrségen is panaszt tettek 
és egy hatezer pengős takarékpénztári köny
vet kerestek az özvegyen. Ezek a pórok 
most is folyamatban vannak. Közben Kunos 
Ibolya külföldre utazott. Most, hogy vissza
tért, harmadik házasságáról beszélnek a 
benfentesek. A harmadik férj — igy mond
ják — Badalics Ivó lesz, a zágrábi nemzeti 
színház főrendezője.

III.
Nagy bridzstornára készíti a MAC. Szer

dán kezdődik a verseny, a Nemzeti Lovar
dában. A legjobb pejiti team-ek szerepelnek 
százötven résztvevővel. 4 versenyzők között 
lesz Horthy Paulette, Károlyi Gyula gróf 
volt miniszterelnök és számos más előkelő
ség. Este hattól éjszaka egy óráig tart a ver
seny. amelynek jövedelmét a kormányzóné 
segélyakciójának javára fordítják.

IV.
Lészag Kató színésznő Lehel-utcai laká

sán árverés volt. Divatszalon-tulajdonosok 
is más hitelezők kértek árverést a lakásban 
található ingóságokra. A bírósági végrehaj
tón c8 néhány ügyvédei) kívül ötven árve- 
rclő jelent meg. Az árverelők tömege meg
töltötte a lakást. 4 színésznő édesanyja fo
gadta őket. Csak annyi! kért a végrehajtó
tól és az ügyvédektől, intsék csöndre az ár- 
verelőket, mert az egyik szobában békésen 
alszik a leánya, nem akarja, hogy ilyen 
rossz hírré, kellemetlen látványra ébredjen 
Annak rendje-módja szerint megnyitották 
nz árverést, de semmi sem ke.lt el: mindent 
drágának tartottak. .4 végrehajtó most visz- 
ftzaküldi a bíróságra az iratokat és olcsóbb 
becsérték megállapítását kérik a hitelezők 
' V.

A Kossuth Lajos-térl danclng jnzz-band- 
jében Balogh Tibor, a kitűnő dobos estén
ként cgy saját maga komponálta szöveget 
énekel, amelynek a refrénje így kezdődik

Egg rendes ufilánynak az anyja hozo
mányt ad,

Mert minden elegáns családban
Van helye a dohánynak...
A publikum valósággal „agyonmulatja" 

magát a hamisítatlan pesti argot-ban készült 
nzövcgcn. Tegnap betért a danclngba egy 
társaság, köztük egy amerikai ur is, aki 
folyton kérdezgette, min nevetnek olyan jó
ízűen. A társaság tagjai, uyy, ahogy, meg
magyarázták a szöveget. Az amerikai ur 
erre odament Balogh Tiborhoz és megkérte, 
fordiltassa le a szöveget angolra, illetve ere
deti newyorki slang szerint, ötven dollárt 
tgért a fordításért. Haza akarja vinni a szö
veget. Lehet, hogy jövendőbeli anyósának 
fogja elénekelni. A fordításra mindenki pá
lyázhat.

VI.

Az Ernszt-muzeum karácsonyi tárlatán a 
nagy mesterek alkotásai mellett feltűnést 
keltett Jakab Ödön portré-terme. A fiatal 
festő lchelctszerüen finom tónusaival oldja 
meg a női test és arc vonalait és karakterét. 
Két portréja készült Miklós Rózsitól. a Ki
rály Színház fiatal művésznőjéről, aki nem
régiben még a társasági életben vitt szere
pet. mint a Krcuger-tröszt egyik búdapesti 
vezetőjének menyasszonya. Förstner Dénes 
két termet is lefoglal jól színezett, erőteljes 
művészi alkotásaival.

VII.
Vasárnap Budapestre érkezett Salvatore 

Bellasice, Fiume volt polgármestere. A ma 
gyarbarát Bellasice budapesti ismerőseibe: 
jött tát aga tóba.

— «gi —

A márványpálota hatalmas kupolacsarnoká
ban ti?méteres, fényesen kivilágított, csillogó 
karácsonyfa várta a gyereksereget a szeretet 
ünnepére,. Díszes és soktagu közönség s mint
egy ezer gyermek élén Hegedűs Lóránt dr., a 
TEBE elnöke üdvözölte a föméltóságu asszonyt 
és a TERE, vendégeit. Beszédében kiemelte, 
hogy a TÉBE ez évben

2tMMMM pengőt fordított jótékonysági éa 
kulturális célokra;

most, karácsonykor 80.000 pengőt küldött a

— Kétszáz ügyvédet akarnak törölni a 
kamarából, mert uem fizetnek nyugdijat. 
Az Országos ügyvédi Gyám- és Nyugdíjin
tézet vasárnap rendkívüli közgyűlést tartott, 
amelyen az intézet reformjára vonatkozó 
javaslatot tárgyalták. Pap József elnöki 
megnyitójában utalt az intézet nehéz hely
zetére s elmondotta, hogy az ügyvédi kama
ráknak az intézettel szemben mintegy nyolc
százezer pengő díjhátralékuk van. Közölte, 
hogy a budapesti ügyvédi kamarában több, 
mint 700 tag ellen van törlési eljárás folya
matban a nyugdijjárulékok be nem fizetése 
miatt és már 245 ügyvédet jogerősen töröl
tek is. A reformjavaslatok feletti vitában 
számos felszólalás hangzott el, majd a köz
gyűlés az intézet Igazgatóságának indítvá
nyait fogadta el.

Ili KeresztrenufinB- 
aarsany

iwo szamunHDan
— Agyonlőtte magát egy huszárőrvezető. 

Ceglédről jelentik: Cegléden Gádor András 
huszárőrvezető századosának lakásán, an
nak szolgálati fegyverével mellbelőtte ma
gát. Beszállították a városi közkórházba, 
ahol pár óra múlva meghalt. Tettének okát 
nem tudják.

Kedvezményen láraatazást rendez az UTA
ZÁSI ES MENETJEGYIRODA, VI., Andrássy- 
ut 10. Tel. 281-48, a mai hirdetésében jelzett 
helyekre. A nagy érdeklődésre való tekintet
tel siessen az olcsó részvételi jegyet biztosí
tani.

— Blnaturtn a bélműködés természeten sza
bályozója. Kapható gyógy tárakban. Ara: P 2.90.

— Igazi karácsonyi örömöt szerez, ha aján
dékul DEL-KA cipőt vesz.

I Pollik Sarolta kezmetlkns ». i.
I HajasAlak elU*«lHá>~ damerír Iával. HrépoA-’áonláa. 
I ‘-’dmMcvIrtáa. Oa*x*< ozApaeablSák kezel***. éves 

mekMéa). „Mlf»el«’• bateltávotftówer ozétkQMéae nta- 
J >ft<a«al löbboaőröaen kitflntetrő. Kérjen pronpektust.

| Háromezer szegény gyermeket 
ruházott fel vasárnap a Tébe

Karácsonyfaünnepély a — tőzsdén
Vasárnap már a kora reggeli órákban gyer

mekek serege lepte ti a Szabadság-teret. A 
TÉBE ez évben Is a tőzsde kupolacsarnokában 
rendezte szokásos karácsonyfaünnepélyét, ame
lyen ugy, mint az előző években

8HOO fővárosi szegény gyermeket látott e! 
részben cipővel, részben kabáttal s fehérnemű
vel.

Ez volt a TÉBE tizcnegyed’k karácsonyfa
ünnepe, melyen az idén megjelent a kormányzó 
felesége.

különféle jótékonysági egyesületeknek, hogy 
abból a fényességből, amely a TÉBE kará
csonyfájáról a kis gyermekek felé árad, jusson 
a főváros legszegényebb hajléka is.

Hegedűs Lóránt hatásos szavai után a aré- 
kesfőváros közönsége nevében Liber Endre dr. 
alpolgármester szép beszédben köszönte meg a" 
TEBÉ-nek « szegény gyermekek érdekében in
dított jótékonysági akciót.

Ezután megkezdődött az ajándékcsomagok. 
kiosztása. A gyerekek sorba álltak a kiosztó

,4 Tébe karácsonyi ünnepén Liber Endre alpolgármester köszönti a kormányzónét.

asztalok előtt s boldogan vették át az ajándé
kokat. A kiosztás munkáját az idén is a TÉBE 
vezetőinek feleségei vállalták,. akik játékszer 
rekkej és képeskönyvekkel is megajándékozták 
a kicsinyeket.

A pompás karácsonyfa a tőzsdéről a, kor
mányzóné karácsonyi ünnepségére kerül, míg 
karácsony estéjén,

• Gellért-szobop alatt gyű Inak k!

ujből a TÉBE karácsonyfájának gyertyái.

FÉRFITÉLIKABÁT mérték szerint 35.- P 
Vállalatunk kiváló készítményeinek megismertetése céliából soha 
eddig nem létezett, példátlanul olcsó propaganda-vásárt tartunk 
folyó hó 21-ig bezárólag! Férfitélikabát vagy férfiöltöny mérték 
szerint 35. — pengő. Jómlnőségü szövetek, kitűnő hozzávalók, 
remek munka, többszöri próba. Karácsonyra elkészíttetjük.
Ruhakereskedelm! Vállalat, IX.. Ferenc-körut 39. sz., /. emelet.

— Az egriek tiltakoznak a debreceni tábla 
Illetékessége ellen. Egerből jelentik: Az egri 
ügyvédtársadalom körében élénk vissz'- 
hangra talált az a hir, hogy ar Eger város 
és Hevesmegye bíróságainak felső fóruma a 
jövőben nem a budapesti, hanem a debre
ceni Ítélőtábla lesz. Pctro Kálmán, a város 
képviselője és az egri ügyvédi kamara el
nöke nyilatkozott ebben az ügyben és a 
többi között ezeket mondotta: „Nagy ellen
zést kelt, hogy a régi püspöki város igazság
szolgáltatását a református vallásu igazság
ügyminiszter a kálvinista Róma felé akarja 
irányítani". Az egri ügyvédi kamara választ
mányi ülésén is tiltakozott a debreceni tábla 
illetékessége ellen, azzal, hogy Eger és He- 
ve&megye minden városa közelebb fekszik 
Budapesthez, mint Debrecenhez.

— Trautmann Henrik temetése. Vasárnap 
délelőtt temették el Trautmann Henriket, a 
Közgazdasági Egyetem tanárát Az egyetem 
aulájában felravatalozott koporsónál Czetler 
Jenő mondott gyászbeszédet, amely után be- 
«?*ntelték a koporsót Majd az egyetem tel
jes tanári karának kíséretében kivitték a Ke- 
rcpesl-tcmetőbe, ahol Reichenbach Béla dr. és 
Raith Tivadar dr. búcsúztatták az elhunyt pro
fesszort

DARMÖL
KÉRJE EREDETI CSOMAGBAN

A Centnry of Progrcss. (A haladásnak egy 
évszázada.) Ezzel a jelszóval nyitják még a 
közeljövőben a chicagói világkiállítást, mely a 
modern technika vívmányainak az utolsó szá
zad csodáinak tárházát példátlan gazdagság
ban tárja majd a látogatók sreme elé. A kiál
lítás iránt hazánkban is nagy az érdeklődés és 
a kontinens vezető hajózási vállalata, a Nord- 
deutscher Lloyd Bremen számtalan különjára
tot indít a fenti világkiállítás színhelyére, ha
talmas luxushajóival. A kiállítás látogatónak, 
kik ezen különjáratokat kívánják igénybe ven
ni, bővon marad idejük arra is. hogy a chica
gói világkiállításon kívül Amerika számos ne
vezetességét megtekinthessék és képet alkot
hassanak maguknak az újvilág életéről.

Fővárosi tanár
»*•)•• Halft*s*wl l«eer',dTi*nye* bben *lók**z<f olc-ón' 
lészhlre ösfzevon' pnltt-rt. gtmn'-r.in'ri. kefMkedalm 
magAntaaolOkat, érettség'sókat. Vutektekst, böl/yeket >a 

Jóa«ef-c:ea aouonha*, 1 1

__ Amikor arcszíne fakó, szfirkéssárga 
és tekintete bágyadt, amikor szomorú, nyo
mott hangulat és nehéz álmok gyötrik, ami* 
kor epepangás, gyomorfájás, felfúvódás éa 
fejnyomás kínozzák, olyankor tanácsos 
néhány napon át reggel éhgyomorra t—1 
pohár természetes „Ferenc József*4 keserű
vizet inni. Az orvosok azért rendelik a 
Ferenc József-vizet oly gyakran, mert ez 
sok esetben a rosszullét ókát gyorsan meg
szünteti és az egész szervezetet felfrissíti. 
A Ferenc József keserűvíz gyógyszertárak
ban, drogériákban és fűszerüzletekben 
kapható.

Tizenkét rendőrtiszt
viselőt nyugdíjaznak 
Január elsején jelenik meg a 
nyugdíjazásra szóló rendelet

Rendőrségi körökben az utóbbi hetekben 
sokat beszéltek arról, hogy nyugdi jézusok 
várhatók a rendőrségen. Ezzel kapcsolatban 
hírek terjedtek el vezető állásban lévő, 
nagy rangú tisztviselők nyugdíjazásáról.

A belügyminisztériumban — értesülésünk 
szerint —- már

megtörtént ■ döntés
■bben az irányban. A hírek túlzottak voltak, 

nincs szó nagyobbarányu nyugdíjazá
sokról.

Mindössze arról van szó, hogy nyugdíjba 
helyeznek több rendőrtisztviselőt, olyanokat, 
akik már betöltötték szolgálati idejüket 
Pontosan

tizenkét nyugdíjazás lesz.

A névsorban szerepel egy fökapitány'helyet- 
tes és több rendőrfötanácsos, valamint egy 
kisebbrangu rendőrtiszt is, aki betegsége 
miatt megy nyugdíjba. Január 1-én jelenik 
meg a rendelet a nyugdíjazásokról.

OLCSÓ KARÁCSONYI AJÁNDÉKOT 
cink Iváncsics Jánoa érés és ékszere snél 
VII!., Rákóczfut ö kaphat. Zálogjegyet veszek^

— Gömbös Gyula arcképét leleplezték ■ 
debreceni egységespártban. Debrecenből je
lentik: Az egypégespárt Homokkert város
részi olvasókörében tartott vasárnap ün* 
népi gyűlést, amelyen báró Vay László fő
ispán is megjelent. A gyűlésen leleplezték 
Gömbös Gyula miniszterelnök arcképét. Az 
ünnepi beszedet Ruffg Vargha Kálnián 
felsőházi tag mondotta.

— Oláh Gábor, a debreceni egyetem disz- 
doktora lesz. Debrecenből jelentik: Az egye* 
térni tanács vasárnap tartott ülésén elhatá
rozta ,hogy Oláh Gábort, az ismert kiváló 
írót a debreceni Tisza István tudomány
egyetem tiszteletbeli doktorává választja. A 
diszdoktori oklevelet ünnepélyes keretek 
között fogják átadni Oláh Gábornak.

— Vasárnap liga alakult a pestkörnyéki 
drága villanyáram letörésére. A pestkör
nyéki községek lakossága sokat panaszkor 
dik a drága villamosáram maitt Most ér
dekes mozgalom indult meg: liga alakult, 
amelynek az a célja, hogy leküzdje a vil
lanyáram drágaságát. Vasárnap alakuló, il
letve szervező ülést tartott a liga. Az ülésen 
résztvettek Újpest, Kispest, Pestszenterzsé- 
bét, valamint a pomázi járás községeinek 
küldöttei. A mozgalom elnökévé Benárd 
Ágoston ny. minisztert választották meg. A 
gyűlésen elhatározták, hogy százezer alá
írással ellátott memorandumot nyújtanak ót 
a kereskedelmi miniszternek és ebben teí- 
jesztik elő panaszaikat a drága villanyáram 
miatt

Gzözóaion mén, ?»ss?,38&
és orllllansvrt a legtöbbet tizetek.

MKBMEC II ékoseréss, Erzsébet-kör at M llElllEO Ila au adunkéi________  - '

A karácsonyi ajándék beszerzési gondját 
megkönnyíti a Telefongyár rt csereakciója, 
amelynek keretén belül bárki könnyen és ol
csón hozzájuthat a legújabb Olimpikon rádió
készülékhez. Eutópavevö, dinamikus hangszó
róval ellátott egy hangoló gombbal működő 
készülék, amely egyesíti magában a rádiótech
nika legújabb vívmányát és árával alkalmaz
kodik a mai nehéz körülményekhez.

Ha ön gyorsan akar, jói megkönnyebbülni. 
Használjon „Igmándit*4 s be fog teljesülni.

Csakkarácsonyhetéhen
Minták «7PPlnt|lnüffl szuusJmaraűesainMBM Iliül IQn Ötül Ilii minőéntélo színekben 

üivsios íóriiOiiűnyi ‘öii a 
TSimahatot bársbnygatlArral ■ "ÍPt
késsltttak. Cégünk SS éves nultfa gat macia 

arra, hogy ez nem üres leklAm.

.uarsonyszakúsag* SSí’íí.'í'.T^

üSzenzáclúll
Csuda keresztrejtvény

MvP heten t



Blihpeati ns> december IR HÉTFŐI HAPIÖ
□ÓLÉS
KELLEMESEN 

érzi magát Kathreíner Kneipp 
malátakávé és valódi Franci 
kávéizesitő élvezete után. 
Kísérelje meg!

Bolti tűz a 
Rákóezl-uton

Kályhából kipattanó 
szikra telgyultotta az 
üzlethelyiséget

Vasárnap este negyednyolc órakor vészé 
delmesnek látszó tüzet jelenteitek a köz
ponti tűzoltóságnak.

Rosenberg Miklós Rákőczi-uti 56. szám 
alatti divatáruüzletében egy kályhából ki
pattant szikra

felgyújtotta az üzlet berendezését 
A tűz rohamosan terjedt és csakhamar 

az árukészlet egy részét (s lángbabori- 
totta.

'A központi és a VIII. kerületi tűzoltóság 
szállott ki a tűz eloltására. A Szilvay-féle 
poroltóval dolgozó legénység félórai megfe 
szitett munka után

lokalizálta a tüzelj
úgyhogy nyolc óra után már az utolsó őr
ség is elhagyhatta az üzlethelyiséget

A kár értéke eddig még nincs megálla
pítva.

BI natúrt n a bél
működés lermészetes 
szabályozó a.
Kapható gyógy tárakban 
1 doboz Ara- P 2.90

— Erősebb éjszakai lehűlés, ködös, ned
ve® idői Vasárnap borult, hideg idő volt 
egész nap. A Meteorológiai Intézet prognó
zisa a következő: Sokhelyütt köd, eső, hó- 
izlidhlssal, éjszakánként erősebb lehűlés, 
egyébként lényegtelen hőváltozás várható).

— A* IPOK tagok szegedi választása. Sze
gedről jelentik; Nagy izgalmak között folyt le 
ma Szegeden az IPOK közgyűlési tagjainak 
megválasztása. A választás, bár több listát hoz
lak órfgalomba, a Körmendy Mátyás által ve
zetett hivatalos és a Kun Béla által veretett 
ellenzéki lista között folyt le. A szavazás ered
ményét este ’/tlO órakór hirdette ki Körmendy 
Mátyás, az ipar testület ■ elnöke. Leadtak ösz- 
staaen 623 • szavazatok Ebből a Körmendy-ál
la] vehetett listára 369 ,a Kun Béla által veze
tett listára pedig 231 szavazat esett.

__ Kétszáz gyermeket ruházott fél vasár
nap •« OYISz. Az Országos Kereskedő- és 
Iparos Szövetségnek Lédermann Mórué el
nöklete alatt működő jótékony női szakosz
tálya vasárnap megrendezte az OhISz he
lységében ezidei gyermek felruházó kará* 
csojw fa-ünnepély ét, amelyen a főpolgármes
ter képviseletében Karlovits ?í^l6s 
jegyző volt jelen. A gyermekek téltruMt, 
cipőt, kabátot, egyéb ruhanepiüeketésegv- 
egy sreretetcsomagot kaptak. Az OKISte női 
szakosztálya ezenfelül a kormányzó nyo 
morenybitő akciója számára Wmfnc kába
tat és ruhát küldött.
' — VMÍrnnpl emlékünnep. A Magyar Ifjú- 
demóliraták NeBBéU Szövetsége vasánwp 
délelőtt testületileg vonult ki a K<H£P«M-W 
temetőbe és kegyeknél áldozóll V dzsonyl 
Vilmos emlékének abMl os alkalomból, 
hogy most van ló éves évfordulója animk. 
hogy Víssonyi Vilmos a magyar orwággyü- 
lés elé tarjaastelta a titkos vabilltöl JOjíTW 
vonatkoró lórvényiavaalaUt A 
ünnepségen megjelent Vl.l*",0.’n2
Vdssonpí János orssággyOlési MP'wl’ 
tMtületileg képviseltette magét a ferttniMM 
ftfVMÜlete Is, Dr- Sebestyén Ernő, dr. Kun 
penherg Mrerf. Dénes .lössef. Farkas Púi, 
Blilrer T.íssló mondottak beszédet és koilO- 
lustik meg Vizsonyi Vilmos sírját.

Kiugrón az ablakon 
a Mloncosztonaos oiemista 

DsamiM sz elszakadt nadrág miatt 
tagolttal szaimonaR Mraazaa a salai MarmMMiMmi

Bécs, december 18.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Különös 

öngyilkossághoz hivták ki vasárnap a bécsi 
mentőket a Dietrichgasse 14. számú házhoz, 
ubo!.

egy kilenceaztendőa kisfiú öngyilkossá
got kísérelt

meg.
A ház egyik második emeleti lakásában 

lakott édesanyjával a kis Johann Stlaboda, 
aki a negyedik elemi osztály növendéke 
A fiút tegnap édesanyja megdorgálta, mert 
játék körben elszakadt a nadrágja. Vasár

Óriási pánikot okoztak a horog 
keresztesek „aranyvasárnap** 

egy bécsi nagy áruházban 
Büzbombás agitáció a Gemgross-áruházban

Bécs, december 18.
« ■

A vasárnapi nap folyamán a nemzeti 
szocialisták az osztrák főváros több pont
ján okoztak rendzavarásokat. A karácsony 
előtti, úgynevezett ,/irány vasdrnap"-ol 
használták fel arra, hogy

■ zsidó kereskedők eflea

tüntessenek. Vasárnap az egész napon át 
nyitva maradtak az üzletek s ugy délelőtt, 
mint délután több ilyen incidensre került 
a sor. A nemzeti szocialisták már napok 
óta röpcédulákat osztogattak és plakátokon 
izgattak a „zsidó áruházak" ellen. Vasár
nap azután a főváros legkülönbözőbb pont
jain támadtak meg üzleteket, a rendőrség 
azonban idejében szétzavarta a támadókat. 
A Krupnik &ruh&i előtt már komolyabb 
összetűzés támadt a rendőrök és a tüntetők 
között. A rendőrök végül is megakadályoz
ták, hogy a tüntetők behatolhassanak az

márkás
csokoládéból

— Nagyszabású textilipari kiállítás a Nem
zetközi Vásáron. A Magyar Textilgyárosok 
Egyesületében Budai-Goldberger Leó dr. felső
házi tag elnöklete mellett szakértekezletet tar
tottak a Budapesti Nemzetközi Vásár wzelö- 
gének és a magyar textilipar reprezentáns cé
geinek bevonásával. Az értekezleten hozott ha
tározat szerint nagyszabású textilipari kiállí
tást rendeznek, amely méltóképen fogja re
prezentálni ezt az utóbbi években oly nagy
szerű fejlődésen keresztülment magyar ipar
ágat. A textilkiál 11 tűst a Budapesti Nemzetközi 
Vásár keretében rendezik, azzal egy időben 
nyitják meg, de még a vásár bezárása után 
is nyitva marad.

— Ezerháromszáz rendőr srentáldorása. A 
budapesti főkapitányság 1300 főnyi rendőrle
génysége karácsony előtt széntáldozáshoz já
rult vasárnap reggel a Bazilikában. Serédi Jusz
tinián biboros-hercegprimás mondott szent
misét és intézett beszédet a rendőrlegénységhcz.

— Magyar táncosnő sikere Rómában. Gárdos 
Margit, a "magyar táncművészet méltó reprezen
tánsa, a kiről a magyar sajtó eddig is a legna
gyobb elismeréssel emlékezett meg. tehetséges 
partnernőjével, mint Gárdos-duo szerez Rómá
ban megbecsülést a magyar színeknek. Külföldi

— Két letartóztatás hamis tannxásért Deb
recenből jelentik: Nagy feltűnést keltett az a 
két letartóztatás, amelyet most foganatosított 
a vizsgálóbíró. Bagói Antal fodrász és Berko- 
víts Jenő Ogvnök került letartóztatásba. Mind
kettőjük ellen az a vád. hoav eoy polgári per 
ben hamis tanulásra való rábírást követtek el. 
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nap délelőtt az asszonynak el kellett men
nie hazulról é« a gyermeket, akit 

azemmelláthatóan nagyon lesújtott a 
szülői dorgálás

bezárta a lakás egyetlen szobájába. Alig tá
vozott el ar anya,

* gyerek feltépte aa udvarra néző ml- 
sodlk emeleti ablakot éa kiugrott.

Összetört tagokkal, véresen terült el az ud
var kövezetén. A mentők életveszélyes álla
potban szállitották a kórházba.

áruházba. A Marfahllférstrasse-I Gern- 
gross-éLruház előtt, amely Bécs legnagyobb 
áruháza, szintén voltak tüntetések. Magá
ban az áruházban

a nemzeti gzoclaűsták több büzbombát 
helyezlek el és robbantottak feL A 
nagyszáma vásárló közönség pánik 

szerűen menekült a kijáratok fdé.
Az egyik kirakatüveget is beverték és egy 
ember komolyabb sérülést szenvedett. Az 
utcán folytatódtak a tumultuózus jelenetek 
s a szomszédos üzletek kereskedői ijedten 
húzták le üzleteik redőnyét. A rendet csak 
nehezen tudtak helyreállítani.

Harminckét embert letartóztattak,

A kivonult tűzoltóság a Gerngross-Aruh&z 
alapos átszellőztetésével azután ismét le
hetővé tette, hogy a közönség folytassa-vá
sárlásait.

turnéjukban utbaejtik Berlint és Párisi is.
— Gazdaságstatisztikai adatok 1026—1932-ig. 

A m. kir. központi statisztikai hivatal Sípos 
Sándor dr. szerkesztésében értékes és hézag
pótló kötetet adott ki. amelyben 1926-tóí ez cv 
közepéig terjedő gazdaságstatisztikai adatokat 
dolgozta fel. Ezenfelül a fontosabb népmozgalmi 
adatok: házasságkötések, születések, halálozások 
számsorai sorakoznak fel a kitűnő szakmunká
ban, amely húsz oldalra terjedő grafikonokat is 
tartalmaz. Különösen figyelemreméltó a külön 
táblázatba foglalt 28G különböző termelési, for
galmi és hittlbtztonsági adatsor és 55 fontos 
árucikk nagykereskedelmi indexszáma. A mű 
magyar és francia nyelven jelent meg.

— Raffay pilapök Pestsitentlőrlncert, Ravasz 
püspök Újpesten szentelt templomot A Pest- 
szentlörincen épített impozáns, szép evangé
likus imaházat vasárnap szentelte fel Raffay 
Sándor püspök. Az ünnepélyen felolvasták 
Raffay Adventi levelét, majd Wimmcrth Béla 
római katolikus prépost plébános mondott be
szédet a katolikusok és evangélikusok egymás- 
hozt tartozásáról. Újpesten a megnagyobbí
tott, átépített református templomot Ravasz 
László püspök szentelte fel, fényes ünnepség 
keretében

— Eduard Bernstein meghalt Eduard Bern- 
stein dr., volt birodalomgyülésí képviselő és 
ismert szocialista vezér, vasárnap 83 éves ko
rában Berlinben meghalt. Brrnstein dr. a há
ború előtti években verető szerepet játszott n 
német szociáldemokrata mozgalomban és kü
lönösen az elmélet terén nagy teklntélnyek ör
vendett

villamos
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A leéjett tokiói áruház

—- Agyonszur.ta az apját. Kalocsáról jelen
tik: Kis Vén István több napon át viszály-, 
kodásban állott családjával. A minap együtt, 
ült a család vacsoránál, amikor a heves-szó-, 
váltások ismét kíujultak. A szenvedélyes vita, 
közben Kis Vén István fiatalkorú fia fel-' 
kapta az asztalon heverő konyhakést és apját 
hasbaszurta. A mentők a kalocsai kórházba, 
szállitották, ahol sérüléseibe belehalt..............

— Magyar tolvajokat fogtak Becsben. 
Bécsből jelentik: A rendőrség vasárnap iz* 
galmas hajsza ulán két magyar tolvajnőt for
gott el. A 40 éves Weisz Mária és a 42 éves- 
Vladár Margit vasárnap délelőtt betértek egy 
kfirtnerstrassei üzletbe, ahol előző nap több 
tucat selyemharisnyát loptak. A személyzet 
fölismerte ökot, mire kiszaladlak az üzlet
ből, de hosszas autós hajsza utúu a Centred* 
fürdő, halijában elfogták őket. Bűntársuk
— egy férfi- — idejében kereket oldott, A 
rendőrség most őt is keresi.

— ünnepi ülés a Szent István Akadémián. A* 
Szent István Akadémia vatürnap délelőtt' Ap- 
ponui Albert gr.óf elnökletével ünnepi ülést 
tartott, amelyen megjelent Serédi' Jusztinián 
biboros-hercegprimás. Az ülést, amelyet Erzeé- 
bef. királyné emlékéinek szenteltek. Apponyi 
Albert gróf nyitotta meg és mondott nagyba-., 
tás uemlékheszédct. A nagy királyné eirtlékét
— úgymond — hazánk történelme 'megőrzi, 
mert Erzsébet lelkiereje és széretete döntő té
nyezőként' nyúl be u magyar nemzet fejlődé
sébe. Apponyi ulónliainer János egyetemi ta
nár, Pető Sándor dr. mondottak beszédet

— A Lágymdnyos-kehnföldl Polgári kör de-
cember 18-án, vasárnap d. e. tartotta tisztújító' 
közgyűlését, Horthy Miklós-ut- 1. szám alattiv 
helyiségében. A közgyűlés Vácsonyi János 
orsz. gyűl, képviselőt diszclnökké választotta-, 
meg. A tisztikart Lengyel Zoltán dr v. orsz. 
gyűl, képviselő elnökkel. Ráér Vilmos dr., Pe
reszlényi Zoltán. Berbert Viktor, Kramer Adolf 
társelnökkel, Bokros Béla ügyvezető aiclnök-" 
főtitkárral, Katona Bólint titkárra! és Shorr 
Kálmán jegyzővel újították meg. I

—- Megérkezett Londonba au Afrlka-repŰIft 
pllótanő. Londoból jelentik: Amy Johnson,' 
az ismert angol pilótanő viszontagságos rt-- 
pfllőut után vasárnap délben végre megérke*-: 
zett a croydoni repülőtérre. A bátor-pilóta
nő (Iránból a Le Bourgeb-F repülőtérre repült 
és onnan vasárnap délelőtt startolt bondoö.. 
felé és 12 órakor simán leszállt crojrttont* 
repülőtéren. Fogadtatására nagy tömeg gyűlt 
Össze a repülőtéren

ANknek a szívműködése rendetlen, CTŐlkÖ--.. 
dés nélkül ugy érhetnek el könnyű székelést, 
ha naponta reggel éhgyomorra mégis/hák égy 
kis pohár természetes „Ferenc József' keserű- 
rí vette- -
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s ZI \Hí Z - MOZI
Apponyi levelével toborozzák 

az Operaház baráti körét 
Igy akarják előteremteni azt az összeget, amelyet 

a főváros megtagadott az Operaháztól
Néhány napja előkelő budapesti vállala

tokat és ezeknek vezetőit, valamint a mág
náskörök néhány tagját mágus társadalmi 
állású urak keresnek fel Apponyi Albert 
gróf levelével, A levélben Apponyi 4R’erl 
gróf és Hómon Bálint kultuszminiszter arra 
kérik a címzetteket, hogy lépjenek bt; az 
operaházi barátok körébe és

rrrr a rélra 400- 400 pengőket jegyez
zenek fejenként.

Hogy az akció milyen sikerrel fpg járni, azt 
előre természetesen nem lehet tudni. Be
szélgettünk az egyik előkelő pozíciójú urryl, 
ki a következőket mondqtta:

— A gondolat nagyon szép, hiszen ' 

meg kell menteni az Operaházat és

mindenki,
aki.ezt teheti, kötelessége a magyar zenei 
kultúra segítségére sietni. Nekem speciáli
san kifogásóim van a jelenlegi vezetés ellen 
és addig, ameddig a rezsim meg nem válto
zik az Operaháznál, megtagadtam a jegy
zést.

Értesülésünk szerint Apponyi Albert gróf 
elnökletével . (

december 22-én alakul meg az Opera
hó zl burátok köre.

Az egyesülés tagjainak az Operahúz külön 
előadásokat ígér és bizonyos előadásokra 
olcsó jegyeket helyez kilátásba. A külföldi 
vendégjátékokra pedig elsőbbségi vásárlási 
jogot biztosit a baráti kör tagjainak.

„Ez nem fesz fedákiáda"...
Hat éve nem látszottam a Vígszínházban s azóta 
bizony megváltozott a közönség — mondja Fedák

HÉTFŐI NAPLÓ

A Vígszínház néhány nap múlva egy német 
zenés vígjátékot mutat be, amelynek egyedül 
az ad ízt és jelentőséget, hogy Fedők Sát( ezzel 
a darabbal visszatér a Vígszínház színpadára. 
Fedák Sárit két éve nem láttuk ily szerepben 
budapesti színpadon, de hat ép telt el, hogy a 
Vígszínházban tapsolhattunk produkciójónak. 
Ebben nem Fedák Sári a hibás, hat évnek kel
lett eltelnie, hogy ♦

a Vígszínház egy Igazgatója és Fedák Sári 
között fOlmerlilf nézeteltérés elsimuljon.

Ebből nz alkalomból beszélgettünk Fedák Sári
val, aki okosan, tisztán látja a helyzetet.

— Ami elmúlt, arról nem akarok beszélni. 
Most minden idegem és vérem az uj darabé- 
Mert két év alatt ugyan felléptem néhányszor 
Budapesten, de mindig csak olyan színházban, 
ahol baj volt, ahol rcprtzeket játszattak xteletn.

Olyan régrn Játszom már színházat, hogy 
ma mór sokkal Jobban szeretem a nézőtér
ről nézni az uj generációt, mint a szlnpa- 

dohn állni, hogy < •cm nézzenek.
Viszont ez nem Jelenti ai«. hogy nem őrölök uj 
szerepemnek. .Mindenekelőtt -nem Operettet ját
szom, mert Egy asszony, aki tudja mit akar 
cimü darab zene nélkül is éppúgy megállja a 
helyét és csak előnye, hogy Slrausí olyan sl- 1 
millékony, ötletes, finorp . muzsikát költött

miszinniz Pénteken, december 23-án

SZÍNHÁZI napló
Színházak héttői műsora:

NEMZET! SZÍNHÁZ; A másílc (H«) 
VÍGSZÍNHÁZ; Naplemente előtti (8) 
MÍGYAH SZÍNHÁZ: Oktogon (8). 
BELVÁROSI SZÍNHÁZ: IrU hadhsgy (8) 
KAMARASZÍNHÁZ Forgószél (%8). 
I.ABRIOI A SZÍNHÁZ: Hylton (8). 
FESTI SZÍNHÁZ: ZMkhsmiCska ÍR) 
TEKEZKORUTl SZÍNPAD) Dcla Lipinskaji (?) 
ANDRASSV i n SZI.NHAZi Erei ét olaj <H) 
RGYAI. ORFEUM: A két CsHíarJ- H«>. 
STEINHARDT SZÍNPAD: Holt é» Slelnhardt (A> 
KOMÉDIA ORtEIM Sulnnjonbnhózaiok (9). 
BETHLENTEni SZÍNPAD: Timoss. • cár katonája 04u) 
MODERN KABARÉ: Bapka a generálit (W, V.ó*>

Most készült el „A vén ' gazember" : kőltség- 
kimutatása, amely pontosan megmutatja, hogy 
mibe kerül egy attrakcióéi film elkészítése. Ruda- 
pesten /952 ben. A film elkészítése 28 feltételi 
napot vett igénybe a Hunnia filmgyárban. .4 
külső felvételek külön 48 napin tartottak 
A film kidolgozásának és összeállításának 
ideje 62 laboratóriumi nap. .4 film fel
vételein részt vett 31 magánize rcplö és 2300 sta-

Premier 
december 
23 

péntek
Teljesen ojszerU díszletek

Revll operett
22 Képben.

hoZzá, amely egy pillanatig sem tolakszik a 
szöveg rovására. Azt hiszem egy számnak sem 
les? úgynevezett tapssikere. Még. egy szót a sze
repről: ez egészen és . tökéletesen más, mint 
amit eddig játszottam és ez nem lesz az úgy
nevezett. „fédákláda".

— Be kell vallanom, hogy sokszor gondolok 
arra, mi lesz is velem a premieren. Hat év telt 
el, hogy utoljára álltam a Vígszínház színpa
don és ez nagy idő.

Azóta megváltozott a közönség, nagy dol
gok történtek, az érdeklődési kör Is másfelé 

fordult
és nekem csak egyedüli, reményem az, hogy 
egész szivemmel a színpadon leszek. Olyan lel
kes fiatal gárda áll mellettem, ezzel a roppant 
tehétaéges Szabolcs Ernővel az élen, hogy nyu
godtan Állítom: Páriában, Londonban sem le
hetne szebb előadást produkálni. De ugyanak
kor elgondolkozom:

mi less velőnk, mi lesz a magyar szlné-
, . szettel,

amely ereje végső megfeszítésével törd és dol
gozik és bizony már allg-alig tud megbirkózni 
a közönség nyomorúságával. Az a vigaszom és 
ez sovány vigasz, hogy mindenütt igy van a vi
lágon. Ezért sajnálom a mai tintáinkat, akik 
nem tudják, hogy mi az igazi élet.

tiszta. Á film zenei részében és hangfelvételei
ben 210 zenész működött közre. Legmagasabb 
szinészgázsi napi háromszáz pengő volt. A leg
kisebb statisztagázsi napi nyolc pengő. A film 
elkészítéséhez felhasználtak 92.000 méter nega
tív filmet és 176.000 méter pozitív filmet. A föl
vett hangnégativ film 61.000 métert tett ki. A 
szereplők részére a saját ruhákon kivűl 220 
kosztümről kéllett gondoskodni. A felvételek 
ideje alatt a műteremben az áramfogyasztás 
32.000 pengőbe került. A díszletek 87.600 pengőbe 
kerültek. Az egész film elkészítése 591.000 pengő
be került. A film producerének sikerült német 
pontossággal betartani a költségvetési előirány
zatot A film elkészítésére ugyanis előadásra ké
szen, százezer dollár volt beállítva

•e

Hétfőn mondja ki végérvényesen a Kurta 
a döntő szót annak a társaságbeli urinsz 
szunynak hárassághontó perében, akit az 
utóbbi Időben rendkívül sokat emlegettek 
Kiss Ferenccel, a Nemrctl Színház művé
szével. Kiss Ferenc házassági dátuma Is ki 
van fűzve. Sikeres válás esteén január 6-án 
tartják meg az érdekes házasságot.

■Mindkét karácsonyi ünnepnapon délután és aste:
180 aj jelmez

KaicSétszrerelem
Jegyeket a „KadéNzerelem" premier éré és karácsony ünnepi előadásaira 

már árusít a színház pénztára és az összes jegyirodák

Fővárosi Operettszinház

A karácsonyi aranyhét színházi nyelvre 
lefordítva az idén az operettek nagyhetét 
jelenti. Két szünetelő operettszinház nyilik 
meg a héten A Király Színház Farkas Imre 
operettjét, a Fővárosi Operettszinház pedig 
Szilágyi László, Békeffi és Gyöngy Pál kö
zösen irt operettjét hozza. Beszéljenek a 
szerzők.

FARKAS IMRE
Amit a lányok akarnak cimü operett szer
ző je:

— A darabom? Egy csomó fiatal virág 
illatozik a színpadon. Ez a darabom. A fia
talság, a derű és mosoly játéka akar ez 
lenni. És ebben nagy segítségemre van, a 
fiatalok színháza,, az uj. Király Színház. 
Ahogy ülök a próbákon és elnézem a leg
ifjabb szlnészgenerációnak gyönyörű és , te
hetséges példányait, akkor megelégedetten 
gondolok arra, hogy mégis érdemes volt 
megírni ezt a darabot. Láthatatlan szerző
társam, Tihanyi Vilmos, a nagyszerű ren
dező, aki csak úgy szórja ötleteit és Szántó 
Mihály karmester, aki nemcsak hangsze
relte a darabot, hanem néhány nagyszerű 
számot is irt hozzá. Azzal a szerény kíván
sággal megyek el majd operettem premier
jére, hogy a megvalósult fiatalok színháza 
függönye előtt néhányszor meghajolhassak.

BÉKEFFI ISTVÁN,
a Kadettszerelem egyik szövegírója:

— Minden darabomat szeretem, de ez 
különösen a szivemhez nőtt. A Kadettszere
lem témája igen kedves emlékem, magam is 
kadett voltam a soproni 'iskolában és mosr. 
amikor uj darabomat irtani, élétem egyik 
legkellemesebb időszakát éltem ismét végig. 
Beszélnem kell a muzsikusról, Gyöngy Pál
ról, akinek kirobbanó sikete lesz; Én öt 
évig dolgoztam együtt Lajtaival és egy pil
lanatig sem függesztettem . föl a társqsvi- 
sz'onyt. Amikor Gyöngy Pál muzsikáját le
játszották nekem, azt mondtam, ez igen és 
átadtam a szövegkönyvet. Egy kicsit hűtlen 
lettem Lajtaihoz!

GYÖNGY PÁL,
■ Kadettszerelem zeneszerzője:

— Uj ember vagyok a pesti színházi világban. 
Nem tudok magamról semmit mondani, mert 
múltam még nincs. Azt szeretném, ha Jövődi 
lenne! Birsben és Berlinben tanultam a zene
szerzést. Budapesten pedig attól a' mestertől, 
akinél Ábrahám Pál. Talán ex Jó ómen.

SZILÁGYI LÁSZLÓ, *

a másik szövegíró:
— Fiatalság, .tavasz, szerelem, bécsi 

leányiskola, wienerneustadti kadétok és 
Szalvátor főherceg, aki a kiskadétot össze
hozza a bécsi kislánnyal. Ez a darab. És 
még egy: Gyarmatby Miklós, a díszletter
vező egész újszerű diszletmegoldásáról kell 
néhány szót mondanom. Kitalálta a forgó- 
szinpad helyett a forgó díszleteket. A szín
padon előre-hátra mozognak a szobák és 
enteriőrök, úgy, ahogy ezt a cselekmény 
kívánja.

*
A heti vizsgaelöadások során különös jelentő

ségű volt a Sziniakadémla Góth Sándor növen
dékeinek szereplése. Az Olymplát játszották, 
ahol Kovács Kál szerepében késx és igen jő szí
nésznek bizonyult Mányay Lajos. (Már szerző
dést is érdemelne') A -hölgyek közül Lendvay 
Mária jó humorával és Lukács Mária jó megje
lenésével tűnt föl. — Szombaton délután vizs
gáztak a Sziniegyesület növendékei a Pesti Szín
házban. A vizsgázó növertdél ek közül Barlay 
Kató, Torbáth Magda, Zala Rózsika, Bán Mar
git, Porjesz Klára, Göndör Zsuzsa, Sárkány La
jos és Kőrösy László tűntek föl.

♦
Budapest társadalmi eseménye volt az Arizona 

bár, Rozsnyai Sándor zeneszerző' bárjának pén
teki megnyitása. Uruga J. Mexican, a_ spanyol 
király kedvenc táncospárját már egész Budapest 
ismeri. Egyelőre csak hírből,1 mert legalább tíz
szer annyian mennek el esténként az Arizona 
kapujából, mert már nem férnek be. Belépődíj 
nincs — ez is előny.

JACK HYLTON KÉT MATINÉJA 
VASÁRNAPI NAGY SIKERE UTÁN 

KARÁCSONY F.I.SÖ. ÉR MÁSNAPJÁN-
Népszerű helyárak. Két és félórás uj hang

verseny-műsor a Labriola-Szinházbanl (D. e. 11.) 
Felejthetetlen élmény volt Jack Hylton és 

pompás zenekarának vasárnapi matinéja, ame
lyet zsúfolt ház. legelőkelőbb közönség tapsolt 
végig. Jack Hylton nagyszerű ^hangversenyét csak 
égy óráig fartő ráadás-sorozat után fejezhette 
he. Jegyek 80 fillértől 4 pengőig Koncertnél IV., 
Váci-utca 23. Tel.: 884-64 és a Labrtola-Szin 
háznál.

('sort os 
Gombaszlitfl E, 
Feje# Teri 
Katio*
Turay Ma 
llnfíay Erzsi 
Békftssy István 
Feleky Kamill

Premier után
A MÁSIK. Andii Ernő uj darabját muUttirbs 

a Nemzeti Színház sok igyekezettél. Ném,atNeih. 
ze».i Színházon, hanem az Írón múlik, hogy nenji 
sokáig maradhat műsoron ez az agyŐnift tá
rná ju és néha terjengős darab. A színészek;jigw 
Cs. Aczél Ilona, Petheő Attila, Uray iníndentfel- 
követtek, hogy a közönség jól szórakozzak.’

MAGAS CÉ. Lakatos László kivágta- 
főleg a sziporkázó dialógusokban. Élmény
ben, lirában, cselekményben azonban ^cSalc 
az A-ig jutott el, hogy a zenél háWnlattiá! 
maradjunk. Természetes, hogy, kitünően 
szórakoztunk a Belvárosi Színház uj,'darab
jánál, ahol Honthy Hannának itt-olt' saját
magát is karrikirozó művészetének tapsol
hattunk. Az előadás érdekessége azonbán

Belvárosi Színház: A-magas Cé.-■ 
Honthy, Hanna és Harsányi Refső.) .

Muráti Lili szereplésében kulminál. Ez. ■ 
fanyar s egyelőre még lefojtott, lcfékezétt 
hangú fiatal színésznő néhány jeleneténél 
könnyes lett a szemünk. Bércig Géza \ igen 
jó szerelmes színész és Págcr Antal pedig 
jóizü kabinelfigurában pompás. Harsánál 
Rezső mulatságos. Baróthg József rende
zése elismerésreméltó. ■ \ :

OKTOGON. A nyolcszögü tér síkjára épített* 
fel Zsolt Béla azt az uj tranzverzális ipÚutát, 
amely kényelmes, de megdöbbentő bepillantást 
enged a mai kispolgári élet ablakain keresztül. 
Kcrnénykötésü iró Zsolt Béla, aki erős' kézzé! 
ragadja föl és vágja arcunkba a felmarkolt fea 
talán piszkosan szétterjedő témát — a ibti'éle
tünket. Hiszen mi vagyunk ezek a csábító fog
orvosok, félénk fogtechnikusok, félrelépő ' uri- 
lányok, igyenélő litván tolmácsok, - kártyás 
családapák és kávéházi gangsterek és ha/eddlg 
SzéCveltlík Is. rnAsf h'iVnrkpn HÍV m..

(Sulyok Mária.)

gonkat. Hiszen éppen ez a darab hibája. Ar eljS- 
adás az Oktogon kivételes értékéhez simnL' ígért 
sikerült alakítás Sulyok Mária félhisztérika;' da 
a romantikára hajló pesti lány figurája? fidfb és 
tzothne hallatlanul élethii és talán nem. is szili* 
padra, hanem a zsöllyébe. kívánkozó figurái. 
Ráday Imre, aki egy ügyefogyott,. szerelmes fo
gászt mintáz meg, néha chapUpi, de néha kissé 
túloz is. Mály Gerő egy Jiázasságszérző reájfik 
portréjával, Gázon Gyula a karosszékben 1 illő 
családi tyrannus, a gyűlölt nagypapa alakjában 
nyújt nagyon is feljegyzésreméltót. Tarnayt'Szé
kely Lujza, Oláh Böske és egy remek' szerepé
ben nagyszerű Bcrky József és egy elragadóan 
bájos fiatal lány, Csapó Mária,, a darab ' nagy
szerű szereposztásónak egy-egy fáklyavivői. 
Zsolt Béla darabját érdemes megnézni, (s. «t.)

KODÁLY-JUBILEUM MA /
a Filharmóniával. Zenckadémia 8. (Koncert.)
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megölheti a karácsonyt. Mert a követI.

Sajnos, az Idén honatyáinknak komo 
Jyabb dolgokal kell foglalkuxniok. mert 
nem kapnak témái a szinházi világból El- 
morad néhány interpelláció és Ízes közbe- 
srólas bizonyos arany pezsgösvödrökről és 
gjrémántos pezsgökeverökről

A nagy sztárok fekete karácsonya kö
vetkezik.

Eri Szirlusz nélkül is meg lehet állapítani, 
csak el kell mondani e karácsonyi legendát, 

- •?,?,, ynek WhÖ3e ismert ékszerész, aki 
fölkereste az ismert szinházi mecénást.

, II.
— Méltóságos uram, — mondta — itt van 

egy remek alkalmi vétel, háromezerdnllüros 
brilliáns, odaadnám négyezer pengőért.

— Miért jön éppen hozzám? — csodálko
zol az Ismert kapacitás — mit csináljak én 
ezrei az ékszerrel?

— Nem is méltóságodnak akartam el
adni. Csak méltóztassék emlékezni arra, 
hogy néhány évvel ezelőtt, mikor itt jártam, 
fel méltóztatotl hívni az ismert bankárt, aki

ttó nélkül megvette a nagyszerű mű
vésznő számára az alkalmi vételemet

— Hol van már ez a bankvezéri! — ne
vetett a szinházi mecénás — de azért meg
próbálom fölhívni a művésznőket, hátha 
akad vevő a csodás ékszerre.

III.
Az első tárcsázás a nagyszerű drámai 

sztárt csengette löl.
— Boldogan megvenném, — 

hangja a telefonba — de hát 
hogy

csilingelt 
tudod jól,

leépítettem.
Vigyázni kell a pénzre. Hiába, 
szokni az uj viszonyokat.

meg kell

IV.

A nagy bankvezér elvált felesége, a leg
nagyobb drámai művésznők egyike jelent 
lesett a másik hívásra:

—, Jaj, Istenem, dehogy gondolok ilyes
mire — mentegetődzölt zenélőóra hangján 
— Á karácsony egyszeri!, tiszta ünnep, iró 
a vőlegényem.

V.

A szegény ékszerész már izzad tan törölte 
homlokát és már kezdett lemondani a re 
ményr/jl, hogy a gyönyörű drágakő hasznán 1032 karácsonyán.

platinaszőke primadonna
igy turbékolt vissza a telefonhívásra*.

— Ugyan ugyani Elment az esze, drá
gám? Négyezer pengőt egy ékszerért. A mai 
világban. Hát nem tudja, hogy színigazgató 
a vőlegényem?

VI.
Következik a bűbájos naiva, akiről ugyan 

sohasem beszéltem mesés ajándékokkal 
kapcsolatban, sohasem élt úgynevezett 
szláréletet, dehát talán most az ő konjunk
túrája jött el. Hiszen annyit keresett az 
utolsó időben.

— Dehogy, dehogy, sző sem lehet róla — 
hangzott a refrénszerü válasz, hogy magam
nak ilyen drága ékszert vegyiek? Hány esti 
maximált sztárgázsi az?

Miután gyorsan számítást csinált és be
látta. hogy ezért az ékszerért igazán nem 
érdemes hónapokon keresztül dolgozni, igy 
sóhajtott fel-

— Nem, nem,

nem Is várhatom senkitől, hogy Ilyen 
ilyen ajándékot vegyen számomra.

Egy egyszerű karácsonyfa alatt ülni, boldo
gan és szerényen, ez a kívánságom.

VII.
kitűnő Antal szubrett Is a telefonhoz 
Tavaly ilyenkor egy lakást kapott

A
jött. 
ajándékba.

— Hát hogy képzeli, hogy a férjemtől 
ilyen ajándékot elfogadok?

Nem Is tudja, szegény,

Inkább a takarékba tesszük 
résünk.

megvenni, 

azt, amit ke-
Két amerikai vállalkozó mecsinálja a Fiilé* 

rés Gyors hangosflhn-szkeccsnek színpadi ré
szeit filmre. A film főszereplői: Kun Magda, 
Sziklay József és Radó Sándor lesznek. Ez a 
film mint magyar sláger jut ki Amerikába.

•
Végre igazi jó hír a azlnhád világból. A 

Pesti Színház, ahol c héten ötvenedszer Ját
szották a Zsákbamacskát* napi nyolcvan 
pengőről százhúsz pengőre emelte fel Bükk 
Marikának, a primadonnának gázsiját.

★
Radó Sándort szombaton este felhívták tetefo. 

non a Netn York-bárban, ahol a revüben játszik. 
— Itt Neumann bankár beszél. Fő-utca 61. alól. 
Kérem, estély van nálam és ezúton hívom meg, 
hogy kottáival együtt méltőztassék elfáradni 
hozzám. — Miután a telefonhivó Rád óval anya- 

i giakban is megállapodott, a művész alig várta, 
hogy lejátssza szerepet a bárban, taxin haza
rohant, szmóklngba vágta magát és robogott a 
megadott budai címre. A házmesternél nagy 
meglepetés érte.

— Itt nincs semmiféle estély, nem lakik itt 
semmiféle bankár — szólt a csengetöre mérgesen 
a házfelügyelő.

Radó nyakában a nagy taxiköltséggel, sápad
tan állt a ház előtt és egy utolsó reménnyel meg
kérdezte:

— Talán valami vacsora van Itt, ahol lehetne 
valamit enni

— Itt mindenki alszik morf — mondotta még 
mérgesebben a házfelügyelő és becsapta a kaput.

Radó azóta halálrakerest Salamont, azt hiszi, 
hogy ö ugratta be — at estélybe.

♦
Lubltsch Ernő szombat este elutazott Bu

dapestről. — öt évvel ezelőtt voltam elő 
szőr Budapesten — mondotta a párisi 
nrlcut expressz lépcsőjén — de csak most 
Ismertem meg Budapestet. Szeretem és 
nagyrabecsülöm ezt a nemzetet, végigjár
tam a színházukat és különösen egy fiatal 
magyar színésznő tűnt fel nekem, Rökk 
Marika, aki tökéletesen beszél angolul. Fel
vettem vele a tárgyalásokat, amelyeknek 
remélhetőleg az lesz a vége, hogy néhány 
éve leköthetem a Paramountboz. Január 
fi án indulok Amerikába, de nyáron Ismét 
Budapesten akarok lenni. Remélem, hogy 
akkor Rökk Marikát Is magúmmal vilidéin.

♦
Karácsonyi vendégeink körött n itinháti 

világban legjobban várják Gilbert Miller 
érkezését, aki szombaton jön Pestre. Célja: 
darabvásárlós. A szerzők remélik, hogy 
Gilbcrt Miller csekk alakjában nagyszerű ka
rácsonyi ajándékot juttat nekik.

*
A Labrlola-őzinház karácsonyi niösorának 

kétségtelenül Jack Hylton • legnagyobb szenzá
ciója. A közönség elragadtatva tapsolt a nagy
szerű, különös taientumu, színes produkcióju 
zenekarnak, amelynek minden tagja külön mű
vész. Nagy varieté-műsor keretében lép föl ez 
a bhszonkéttngu zenekar, amely egy óra hon* 
szat tényleg a tegnap** I b élményt nvt»tja a 
jazrmuzsikát kedvelő közönségnek. Az artisták .

VIII.
A másik szubrett, aki egész decemberben 

keservesen bőg.
— Nemsokára játszani fogok egy darab

ban, — szólt a válasz — erre imádóm, aki 
hat éve azzal biztat, hogy feleségül vesz

beszüntette az apanázst
IX

Még egy szubrett:
— Meg vagy őrülve? Hiszen a lakásomat 

is elárverezték! Ugyan, a gróf!
0 X.

így lett a szerelem a legnagyobb luxus 
Stób Zoltán

• ■

A SZOBALÁNYNAK!
i Klott ruha

összesen / • kLvZ

KáMst-t&i r

x Klott ruha 
^■'7.50

i Klott ruha
kőién, mm.-.

^£0.80

közül a kéf Hugos, a hatalmas férfi és a csöpp* 
nyi aszony keltenek állandó derültséget pro
dukcióikkal,

Szombaton, 24-én délután 3 órakor megismét
lik a Labriola-szinházban Csergő Mária „Kis 
hercegnő kis uszálya'' cimű háromfelvonásos 
gyermekoperettjének előadását.

Most Jelent meg gróf Czirdkyné, Andrássg 
Ilona „Adósom vagy, élet. .." cimü verses
könyve, amelyben a költőné mély, zenélő lírá
járól, őszinte érzéséről és rendkívül eredeti és 
ügyes formaLrzékéröl tett tanúságot Valóban 
szép versek. — A karácsonyi könyvpiac egyik 
legszebben kiállított, külföldi nívót is messze 
túlszárnyaló Szánthő Dénes „Csigabusz" c.lmü 
mesekönyve. Szép mesék, gyönyörű Ulusztrá- 
clók.

Film, amelyet érdemes 
megnézni...

A legnagyobb figyelmet érdemli a hét 
filmje között „A berlini háztetők alatt cimű 
film", amelyet a Kamarában játszanak. Kü
lönleges feladatokat tűz ki és old meg ez a 
művészi produkció. — A Décsi—Omnla— 
Corso „Boldogság muzsikája" cimü filmje 
igen mulattató. /\ Palacc slágere: „Ember 
vagy szörnyeteg" valóban méltó hírnevéhez.

Vasárnapi 
zeneesemények

Vasárnap délelőtt másodszor telt meg a 
Labriola Színház óriási nézőtere, hogy a való
ságos artistaszómokknl büvészedő Jnck Híd
főn zenekarnak jókedvet ontó juzzmuzsikájá- 
hun gyönyörködjék. Hyllonék egy sor uj szá
mukkal ezúttal is tomboló sikert arattak. — 
Délután a Zeneakadémián folytatódtak a Ko- 
rfffh/-ünncpl(sek. Kodálynak egyik legnngyszr. 
rübb műfajából, a gyermekkórusokból rendez
tek az Iskolni énekkarok nagyszabású hang, 
versenyt. A Jubiláns zeneszerzőt már a te. 
rémbe való belépéstől kezdve lelkes ünneplés
ben részesítették. — Este az Operáházban 
OíTenbach „HofTmann meséf-nek " reprize 
zajlott le. Szabó Lujza énekelte először a hár
mas női főszerepet. Szemere Árpád uj rmde. 
zése, Fleischer Antal zpnej vezetése és Oláh 
Gusztáv uj díszletei (különösen a csillogóan 
pompás velencei kép) nagy sikert arattak.

• A Dr. Pethea Irodalmi szalon december 
19-iki, hétfői estjének szereplői: Báthg Anna, 
Flcischer Antal, Dömötör Lajos és a m. kir. 
Opera vonószenekara. Műsor: Mozart fuvola- 
koncert d-dur Mozart: Ária az „II re pastore* 
cimű operából. Weingarlner: Szerenád vonós
zenekarra.

* ünnepi előadások a Terézköruti Színpadon- 
Karácsony napján délutáni előadást tort a 
Teréskömtl Színpad olcsó lielyórakkal, a teljee 
esti műsorral, úgyszintén Szilveszterkor kél elő- 
dást, az első előadás kezdete */«9 órakor, a má
sodik előadás kezdete %12 órakor rendes hely
árakkal, Az összes előadásukra jegyek már vált
hatók.

Erről beszel egész Budapest:
CsodAn! Elra/ndó! Finom!

ROZhNYlI NAM»OR DANZIN'G BAKJA ea

ARIZONA
VI., Nag.vmexu-atca 20, siMrANy-at mellett 

FORGÓ TANCPAHKETT 
vii.Agaithakciok

Este 8 óia*or Vermonth-SoT**' be'éplMI) nélkül. 
1! érakor o.tólv. ünnep- éa vns/mni
délután f> órai műsoros táncos tea. — Asztalién- 
dőlés 1 etetőn; 14 9-sí.
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VISSZA A GIMNASZTIKÁHOZ!
A torna testnevelő-értékének propagandája volt a BTC disztornája 
— Pelle István a losangelesi napok szépségeit idézte a magyar

közönség elé
Los Angeles nem várt diadallal jutalmazta t 

magyar tornáazs|K»rtot: Pelle Is< *an két vilá, 
bajnokságot szerzett s több helyezés jutott ki 
váló 1 tornászaink osztályrészéül. Az oHmpiás; 
utón az egész vidék lereszt li kasul ünnepelt! 
n világraszóló siker részévül. csak éppen Bu
dapest 'iözönsége nem vehette ki részét az ün 
neplésből. Éppen ez a sokleié való meghívás 
volt ar oka annak az á'datlan bonyodalomnak 
is. amely Pelle kor ül kitört és heteken keresz
tül viharzotl a szövetségben és <• sajtóban eyu 
aránt. A közelmúltban véget ért fegyelmi ha
tározat már-már végleges kcnyérlörésscl íenye-

ott, mesés akrobatikus talajtornát mutattak 
>e « VII kerületi leventék Horváth István ta
lár vezetéséve), melyetPe/léék talajtornája és 
'nűszabadgyakorlatgi követtek. Értékre talán 
ez volt a matiné7fénypontja, mert

Pelle ekkor mutatta be azokat a szabadon-

választott és még soha wokl által meg
nem isméiéit, szinte utolérhetetlennek
tetsző gyakorlatait, melyekkel Los-Ange- 
lesben is elbűvölte az összes Idegen nem

zetben pontózóblráít 
melyekkel az első világbajnokságot megszo- 

” ' befejezésül szolgált a hölgyek
i. Az árvalányhajjril díszített ka-

s 
rezte. Kedves 
nemzeti tinta. .... _.------ •
lapu magyarruhns i ..legények" remekül ropták 
a csárdást és a rilipikus táncokat.

A matinénak nagytehetségü német hölgyven
dége ‘ is volt, Lisl Freytcg német bajnoknő, a 
Wjnchener Túr n-V erein tagjának személyében, 
aki szintén méltó sikert aratott. A kitűnő mű
sort a Szózat áhitalos akkordjai zártak be.

r««.

„Mr, Chapmann még most is adna 
értem százezer shillinget",,,

— mondja mélabusan az osztrák „Wunderthormann" 
aki elbeszéli, miként állt az angol csatárok pergőtüzében 

Látogatás a „Eíden-kuglófok" birodalmában

►
Paauo—apa lett

Paavo Nurmi, a finn' csodafutó 
meijgyarapodott családja körében.

lámgyors, teljesen kiszámíthatatlan akciók, 
amelyek minden esetben lövéssel végződnek, ez 
a mai angol játékmodor

— Természete?, hogy itt meleg percei van
nak a kapusnak. Hogy mi a különbség angol 
vagy kontinentális csatárokkal állani szemben, 
annak jellemzésére talán a következőt: ha pél
dául az olasz Orsi .. aki kétségtelen a kon: 
tinens legjobb szélsője. . szalad le,. bármilyen 
helyzetben van is, én őt már csak félszemmel 
figyelem és inkább csak azt igyekszem kita
lálni, hogy kinek adja le u labdát, mert tiz 
eset közül nyolcban, biztosan leadja

Amíg azonhan ar angol szélsőnél erre 
vártam, már zúgott Is a lövés, olyan hely
zetből, hogy nem Is gondoltam volna.

— Azt állítani 'most már, hogy ez a játék
modor elavult vagy célszerűtlen lenne, azt hi
szem kissé felületes dolog.lenne.

Először Is végeredményben nem ml nyer
tük meg ezt a mérkőzést, hanem a» 

angolok.
— Az biztos, hogy a bécsi iskolának ktnnl 

nagy sikere volt, bedig Sindelar és Gschmeidi 
korántsem játszották ki legjeflb formájukat és, 
ami a legfontosabb, most már annyira ismerjük 
a jdtékmodorukal, hogy a legközelebbi reváns- 
nál már tájékozott'-bbrk le-zünk és r
hogy legalább eldöntetlen lesz az eredmény. 
Persze nem szabad elfelejteni, hogy kettőn áll 
a vásár. Ök is kiismerték a kombinációs bécsi 
iskolát és nem olyan tehetségtelen játékosok, 
hogy be tudnának ahhoz alkalmazkodni.

Ezért azt hiszem, a következő angol-osztrák 
mérkőzés még szebb lesz, mint a mostani 

volt.
— Mi lett volna, ha az angolok kihasználták 

volna fizikai fölényüket? Például, ha gorombán 
játszottak volna? — kérdem.

— Ki van zárva. Ezeknél fairebb játékosok 
nincsenek a világon. Itt Igazán felesleges még 
a térdvédő is. Végignéztem egy fontos ligamér
kőzést a Chelsea és Evértón között. Magas tétbe 
ment a játék, öldöklő iram mellett és mégis az 
öntudatlan fault-okon kívül, ami végeredmény-

(Bécsi szerkesztőségünktől.)

Elegáns kis pékilzlet 
Bécs harmadik kerüle
tében, a Lundstrasse 
Hauptslrassén.

„Hlden 4 Co.*

A pult mögött szőke
hajú, nevetöszemü, 
nos Idszolgálólányok. 
hér köpenyükön 
pajzs, rajta piros 
iyemmel hímezve 
szó:... Hiden. A legjobb 
reklám. A bolt kitünően 
megy és a Iliden-kug
lófért, aminek nagy hirc van. még a szomszé
dos kerületekből is ide jönnek a vevők. Iliden 
pékmester ur. az üzlettől egy üvegfallal elvá 
lasztótt ki, irodábm fogad. Már kiheverte az 
angliai fáradalmakat és

ma reggel sajálkeztllcg gyúrta as omlós, 
fehér tésztát.

Az asztalán kis zöld dobozban a szövetségi ka
pitány által szigorúan előirt napi cigaretta
adag: öt darab egyiptomi. Némi töprengés 
után, intervju közben rágyújt egyre.

— Mondja el, kedves Hlden mester, hogy 
érezte magát az angol kapuban?

— Nevet? Hát kérem, túlzás nélkül állítha
tom, hogy álltam már nyugodtabb helyen is. 
Különösen az első negyedórában. A játék lefo
lyását valószínűleg ismeri... ugy-e? Ehhez 
csak annyit mondhatok.

hogy az első tizenöt percben az angolok, 
élükön Jnck-e.l, aki valóságos gőzmozdony, 
ugy jöttek keresztül a mi kipróbált védel

münkön. ahogy akartak.
Természetesen idegesek voltunk, nehezen szok
tuk meg az idegen környezetet, a nagy felelős
ség érzése és az ellenfél tekintélye is jóval hoz
zájárult a zavarunkhoz, de később mikor be
lejöttünk, legalább is , egyenrangú partner 
voltunk. Különösen nem volt könnyű alkal
mazkodni az angolok „IV“ alakú harcmodo
rához. A „W" formáció nem olyan megvetendő 
dolog, ahogy a-t sok futball szakértő állítja. 
Különösen nem. ha olyan hallatlan gyors Játé
kosok használják, mint az angolok. A mi tö
mör és egyvonalban helyezkedő stílusunkkal 
szemben, — ami viszont szemre sokkal szebb 
— az első pillanatokban ugy fest az ilyen „W" 
alakban felállított ellenfél, mintha csak ő lenne 
a pályán.

— Bár el voltam készülve rá. mégis meg 
kellett szokni az angol csatárok játékmodorát, 
akik szélsebesen startolnuk a kapura és

minden lehető, meg lehetetlen helyzetből 
lőnek.

Labdatologatás vagy az Összekötőknek kedvező 
helyzetbe való játszása, hogy ott nekik lövésre 
elé tálalják a labdát, ezeknél kizárt dolog. Vll-

gefett, miután Pelle a tornárzást 5/ való vissza- 
vonulás gondolatával foglalkozott.

A Király Színházat vasárnap délben zsúfol 
tan megtöltő, előkelő publikum — melynek 
auraiban megjelent • József klralvi herceg és 
Auguszta hercegasszony is — ugy a ,.Pille- 
szamokban”, mint pedig a tornamatiné többi 
műsorszámaiban remek élvezetet s mindvégig 
lebilincselő látványosságot kapott ajándékba 
Csaknem percenként frenetikus erővel fel'i/i'lt 
a taps. A kritikus igazán nehéz helyzetben van, 
amikor az eddig legjobbau sikerült tnrnaver- 
Menyről meg keil állapítania, hogy tulajdon
képpen mi is volt a legkiemelkedőbb ezen a 
bemutatón? Szinte elbűvölte a nézőt a gyorsan 
p>*rgő számok kolosszális sikere. Pelle, Péter 
Lenz, Hegedűs. . és a többiek mind-mind egy 
feledhetetlenül kedves, közvetlenül bensőséges 
ünnepet varázsoltak a Király Színház Színte
rére. Itt nem volt mégcsak viszonylag gyenge 
pontja sem a műsornak, itt mindenki legjavát 
nyújtotta tudásának. Méltó keretek közt ünne
pelhette mindenki a los-angelosi diadal része
seit. a matiné részvevőit, azok vezetőit és a 
magyar sportélet egyik alapítóját, a Budapesti 
Torna Clubot.

Mag* ■ verseny • tomászspori kiiünő pro
pagandája volt.

A Himnusz akkordjainak elhangzása után Ha
jós Alfréd, az első magyar olimpiai bajnok, a 
BTC társelnöke mondott magas szárnyalásu 
beszédet, amelyben az olimpiai eszme magasz
tosságáról s a magyar tornászok soha el nem 
hervadó szolgálatairól emlékezett meg. Majd 
Vermes Nándor dr, a BTC társelnöke üdvo- 
zólle-Pclléi és társait. Az olimpikonok ünneplé
sét, a Hiszekegy fejezte be. Majd Pelle és a BTC 
gárdájának korláton végzett akadémiája kö
vetkezett. Viharos taps köszöntötte valamennyi 
résztvevőt. Ezt követte a hölgyek mesés grac.ió- 
zitással végrehajtott mozgását gyakorlatai C. 
Farfigó Aranka testnevelő tanítónő vezetésével. 
Frenetikus sikert nrntntt a Hernád-utcal pol 
gári fluiskola növendékei monstre énekkard 
rmk hangversenye. Ezután Pelh’ék nyujtóbemu 
totója, majd a hölgyek ritmikus gyakorlatai 
következtek. Az utóbbiak vezetője Durmaper 
Gnsztávné testnevelő tanárnő volt. Meg kellett 
ismételni a Tisza Kálmán-téri polgárt leány
iskola növendékeinek együttes monstre ének
hangversenyét a fiuiskolás növendékekkel. Le
nyűgöző látványt nyújtott Pelléék akadémiája 
a gyűrűn és a lovon, melyet Bozsó József test
nevelő tBnár vezetésével végeztek. Kasánszky 
Tódor tanítványai, a cukorutcai elemi iskola 
növendékeinek zenés padgyakorlatai is sok 
tapsot kaptak. Csodás, cirkuszba is ritkán Iá-

Hlden.

A

A világítási költségek túlnyomó részét az 
áramszámla teszi, ehhez képest az izzólámpa 
óra elenyésző. A silány minőségű lámpa csak 
a beszerzésnél olcsóbb; az áramfogyasztásban 
azonban annál drágább! Vegye tehát csak a 
bevált, gazdaságos

Ii P T

ben mindenkinél előfordulhat, ügyetlen gorótnba 
aktus nem volt. Valakibe belemenni, ha már 
nincs nála a labda, vagy — ami nálunk, Euna
pában, valljuk meg őszintén, nem olyan rítta 
eset, — hogy az ellenfél csatára titokban és ár
tatlanul jól rálép a kapus lábára, vagy egy ki
csit meghuzgálja a nadrágját közelharcban, az 
itt ismeretlen.

— Azt hiszem, az angolok nem Is tudnak
gorombán játszani.

— Mik a tervei a jövőre nézve?
— Egyelőre sütöm a kenyeret és szeretőéit 

még vagy tizenöt-husz évig védeni, a válogatott 
kapuját.

— Mit szóltak ar osztrák játékosok, mikor 
hallották, hogy milyen fantasztikus összegeket 
adnának értük az angol, egyesületek?

— Elképzelheti, hogy kedvenc témánk volt 
Az osztrák válogatott minden tagja nagyszerű 
szerződést kaphatna Angliában. Egy londoni 
sportláp kiszámította, hogy

ml tizenegyen, ugy, ahogy vagyunk, Ó0.0M 
angol fontot értink. Sind el árért szívesen . 
adna a Chchea 14-000 font lelépésl dijat. Mr. 
Chapmann pedig kijelentette, hogy még ma 
ló szívesen kifizetné értem azt a 100.009 

schllllnget, amit két év előtt Ígért.
— Sajnos, mindezek csak illúziók, mert as

angol munkaügyi minisztérium semmi körülmé
nyek között sem ad engedélyt külföldi játékos 
szerződtetésére. Hiszen két évvel ezelőtt • a -Chel- 
sea minden összeköttetését megmozgatta érde
kemben, még sem sikerült elintézni az engedély 
ügyét. <

— Százezer schilling! — sóhajt fel ábrándo
sán Iliden pékmester ur. Látszik rajta, hogy 
tiszta szívből sajnálja ezt a szép összeget. Meg 
tudom érteni . . , Andor León.

A „kenyérkereső túrák" előtt 
vasárnap „bemelegítettek" 

a nagy csapatok
Vasas kiverte a Budai 11-et a Magyar Kupa küzdelmeiből — 

A Hungária győzelmes látogatása Soroksáron
A futballbajnokság a profi ligában a múlt 

vasárnap téli pihejiőre tért. - Nem ugy - azon
ban a résztvevő csapatok, amelyek egy ré
sze már megkezdte téli kenyérkereső tará
ját, más része pedig itthoni • „bemelegítő** 
meccsekkel készült az - eljövendő nemzet
közi erőpróbákra.

Az első liga harcosai közül csupán a 
Bűdül „11“ Játszott díjmérkőzést régi 
riválisával, a jelenleg második ligabeli 

vezetővel, a Vasassal.

A Magyar Kupáért folyt meccset izgalmas 
és az utolsó percig nyílt keretek között 
nagy meglepetésre a Vasas nyerte meg 4:3 
(1:2) arányban. A bajnokságban kiválóan 
szerepelt budaiak tehát ’ ‘ J “*
nak az idei Magyar Kupa

búcsút mondhat 
küzdelmeknek.

A barátságos talál
kozások

közül a legnagyobb fi
gyelem az Újpest játé
kát előzte meg, mely a 
Nemzetit választotta
partnerül H %.

A lila-fehérek ezen \ ' / YoXa meccsen próbál
ták ki elsőbben
a hét közben vásá Déri.
rolt és szerződte
tett amalőrválogatuttat, Dérit éa

Amerikából hozatért, nagyszerű hátvéd- 
játékost, Sternberget.

Déleit a balösszekötő posztján szerepeltették 
s bár a-jéles kvalitású játékos ezen, a neki 
szokatlan helyen is. szép passzaival .és okos 
elgondolásaival hasznos tagja volt a csáür- 
láncrluk, mégis nyilvánvalóvá, vált, hogy 
Déri vérbeli 'bálszélső s kár. őt a megszokott 
helyéről, kipurrditani. Sternberg játéka kel
lemes meglepetésül szolgált. Kiválóan he
lyezkedik, kemény, rutinos játékos. Újpest
nek még nagy hasznára 1vpz s tálán ők. kit
ten az elvesztett bajnokság vissza szerzését 
jelenthetik egyesületüknek. Az’élvezetes, já
tékban bővelkedő meccsét egyebekben

lljpeat együttese nyerte meg a jó for
mában lévő és ötletes csatárjátékot 
nyújtó Nemzetivel szemben 4:2 (4:1) 

arányban.
Kispest a BEAC jeles csapatát látta ven

dégül s 6.2 (4:1) arányú győzelmet aratott 
az egyetemisták felett.

A Hungária Soroksárra rendezett kirán
dulási, mely alkalommal a vendéglátó gaz
dát,

Soroksár együttesét győzte le megsem
misítő fölényben 8:1 (5:0) arányban.

A kék-fehérek minden csapatrésze a jól ki
egyensúlyozottság benyomását keltették. 
Téli túrájukon jó szereplést vár tőluk a 
labdarugótársadalom.
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Vasárnap délelőtt Egerben 

felavatták a Píller»emléktáblát
Eger, dec. 18.

M Hétfői Napló tu
dósítójának telefonjelen- 
tése.) Vasárnap lobogó- 
díszbe öltözött Eger vá
rosa. A reggeli gyorsvo
nattal érkezett meg a 
város szülöttje, Pillér 
György olimpiai kard- 
vivó bajnokunk, a győz
tes kardvivó csapat élén. 
Az állomáson Nemesek

Pillér. Aurél városi tanácsnok
üdvözölte az olimpiai 

vívókat, akik töbjtezer főnyi ünneplő közönség 
sorfala között vonultak be a városba.

Délelőtt 11 órakor az egri daloskörök köz
reműködésével leplezték le Pillér György 
érdemelt éa emlékéi megörökítő díszes 
emléktáblát a Nagy János-utcában, Pillér 

szülőházának a falán.
Trak Géza polgármester mondott nagyhatású 
ünnepi beszédet, amelyben a magyar kard dia i 
dalát és Pillér Györgyöt méltatta. ’

Délután 6 órakor az egri Városi Színházban 
\ P,al v,vók ®kadémlót rendeztek több

száz főnyi közönség előtt, melynek soraiban az 
egyház, katonai es polgári előkelőségek kivé
tel nélkül megjelentek. Az egri sportkörök ne- 
vében Lsepreyhy László jogakadémiai tanár, 
a MESE elnöke köszöntötte az olimpiai babért 
aratott vívókat Az akadémián résztvettek: 
Bogén Erna, Vargha Ilus, Pillér Gvörgv, Pét- 
schauer Attila, Nagy Géza, Glykais, GereVich és 
habos. Bogén Erna előbb Pillérrel, majd Ceté-* 
vischcsel, végül Vargha Hússal aszzózolt. PH 
let és a többiek valamennyien egymással be
mutatták a oioás legmagasabb iskoláját. Külö
nösen nagy hatást keltett a Pillér—Pctschauer 
asszó, melyet a közönség frenetikus tapsvihar 
ral fogadott. .4 szünetben Petschouer humoros 
alvást mutatott be, amely derűs kacajt váltott 
ki a Jelenlévőkből. Majd a Korona-szálloda 
éttermében, ugyancsak a város előkelősége 
részvételével bankett volt, amelyen Nemcsak 
Aurél városi tanácsnok köszönte meg ax olim
piai vívóknak és különösen a város szülötté
nek, Pillér Györgynek a feledhetetlen és sport
propaganda szempontjából is nagyjelentőségű 
vendégszereplését.

AZ AMATŐR I. OSZTÁLYBAN
is csupán két mérkőzést bonyolítottak le. A 
bajnokjelölt Törekvés a profivá lett Déri 
nélkül, lendületében vesztve is 5:2 (8:0) 
arányban győzött a Fér. Vasutassal szem
ben, az Elektromos csapata viszont a VI 
kér. FC-t győzte le 5:0 (2:0) eredménnyel.

A CORINTHIAN-DIJ MECCSEK
során a Postái a Dunakeszi Magyarság jó- 
képességű csapatát csak nehéz küzdelem 
árán tudta 2:1 (2:0) arányban minimális
vereséggel hazaküldeni.

YVONNE GODARD

a francia hlilgyuszrtsamplon, ■ Barcelona köze
lében történt autóbaleset sérüléseiből fegyógyuft

A Ferencváros túrája harmadik 
meccsén is győzött 

Ferencváros —US Marocaine 2:0 (1:0)
Casablanca, december 18.

(A Hétfői Napló tudósítójának távirata.) 
A Ferencváros vasárnap Casablancában az 
ottani Unión Sportive Marocaine csapatával 
mérkőzött és fölényes játékkal

2:0 (1:0) aránya győzelmet aratott.

A Ferencváros ellentétben az első két gŐh 
özönés mérkőzésétől ezúttal a szép iskola
játékra fektette a súlyt. A Fradi technikai 
és taktikai iskolázoottságát a többezer főnyi 
közönség frenetikus tetszésnyilvánítással fo
gadta.

A Nagyváradi AC figyelmet 
érdemlő sikere Párisban

Pária, dec. 18.
(A Hétfői Napló tudósítójának távirati jelen 

tése.) A Nagyváradi AC franciaországi turaso- 
rozátának első meccsén

■ Club Francaid és a sokszoros bajnok, 
Red Star kombinált együttese ellen Játszott

(2:0) aránya értékes 
aratott
közönség nézte végig

és remek Játékkal 4:2
győzelmet

A mérkőzést 8(M)0 főnyi
s a vendégcsapat szép csatárjáétkáért gyakran 
elismerő tapssal adózott. A NAG-ot meglepő 
győzelme nyomán máris újabb mérkőzésajánla 
tokkal halmozták ti

Koalícióba tömörült az unalom
az u zókoa'ició vasárnapi versenyén

Az UTE és a MAC verekszik a vizipóló kupadöntőben
A gazdasági depresszió, ahogy minden téren, 

az uszóprogram keretében is erősen érezteti a 
hatását Vasárnap az uszókoalició, tehát az öt 
nagy'égyesölet rendezett ismét uszóocrsehyt, 
amely eltekintve a két vizipóló-mérkőzéstöl, 

teljesen sivár és eseménytelen volt
A védekezés ezzel szemben bizonyára az, hogy 
most még csak a „bcmelegitésnél" tartanak. A 
fedett uszoda impozáns és nagy harcok után 
megszerzett intézménye azonban nem tűri az 
olyan „bemelegítése*, amelynek „hőfoka" ha
sonlít a vasárnapihoz

Az eseniénytelen sportdélutánra jellemző, 
hogy annak legkiemelkedőbb eseménye — is
mételjük: a vizipóló-mérközéstől eltekintve — 
a fiő méteres gyerniekgyorsuszás keretében fel
tűnt fiatal gyermekuszó, Vadas, az MTK ne
veltjének szereplése volt. Még azt is meg kell 
állapítani, hogy

na ■ MUSa erélyes kézzel rendet nem te 
»cmt a női úszók indokolatlan és sportsze
rűtlen lemondásai körül, akkor a leghelye
sebb, ha a hölgyuszásra kiirt versenyeket 

egyszerűen törlik.
A verseny lefolyását az egyes számok rész

letes ismertetését a kővetkezőkben adjuk:
A 4X/00 méteres báró Wolffner János ván

dordíjért úszott stafétában első lett az UTE 4 
p. 17 mp. 2. FTC 4 p. 24 6 mp. 3. BEAC. Az 
utolsó hosszra maradt volna Székely és Sza
bados párharca, de még ettől a másodfokú 
szenzációtól Is elesett a közönség, nővel az 
UTE úszói Szabados részére oly előnyt harcol
lak ki, amit Székely semmiként sem tudott be
hozni.

48.8 mp. 3. Somló III. kér. A 200 méteres 1. o. 
mellúszás szintén a szokott képet mutatta. 
Annyira szokott ez a kép, hogy talán még az 
sem túlzás, ha megállapítjuk, hogy

hasz évvel ezelőtt Is, sőt ötven év múlva Is 
ugyanéit láthatják majd mindig: Hild pár 
méterrel vezet, mögötte Forral erőlködik • 
az eredmény, amit kiúsznak egyáltalán 
nem válik díszére az európai ranglistának.

Első lett Hild UTE 3 p. 02.4 mp. 2. Forrai 
FTC 3 p. O5.ft mp. 3. M«z«w FTC-

A 100 méteres ifjúsági hátuszás keretében 
egv bnjuszos, idős és bámulatot keltő Izomko- 
losszus: Brém MAC győzött 1 p. 20.8 mp idő 
vei. Aki Brémről elhiszi, hogy ifjúsági, a: 
kénytelen megtagadni mindent, ami látszat.

A 100 méteres I. o. hölgy gyorsuszásban őt 
induló helyett csak ketten állottak starthoz s 
kettőjük közül az egyik — érdekest — első 
lett. A „népes" mezőny második uszójáéri 
majdhogy nem mentöexpediclőt kellett küldeni

A 100 méteres fiú-mellúszás győztese Mich 
nylk MUE 1 p. 8 mp.-vcl.

A 200 méteres 1. o. hölgy-mellúszásban Ismét 
csak három szereplőt láthattunk a startnál, kö
zülők. Pesti BSE 3 p. 30.4 mp.-el lett első.

A 66 méteres gyermek-gyorsuszás győztese 
Vadas MTK, aki ragyogó stílusban, az elsc 
hosszt bámulatos gyorsasággal uszvn, 44 mp-es 
nagyon jó Idővel végzett. Az uszóverseny utolsi 
száma a 10X100 méteres 1. o. ayorsuszó-sta 
féta szereplése volt, amelyet a Diana-vándor 
díjért úsztak, öt csapat ötven úszóval ötezer 
métert úszott le « közülük első lett az UTE a) 

‘ ‘ * * 44.8 pm.” A 100 méteres ifjúsági hölgy-mellúszásban 1 jcsapata ti p. 20 mp-el. 2. FTC 1 lp. 
Juhász FTC 1 p. 47 mp. 2. Balogh UTE 1 p.*3. UTE b) 11 p. 55.8 pin.

Az elegancia miatt majdnem elveszett a mérkőzés 
UTE-MTK 4:2 (3:2

II

Sportarchivum
Herendi tata, mint pályabíró

Herendi Artúrt, a magyar sportújságírók 
őszhaju szeniorját, ünnepelte az elmúlt hét 
végén a iporttársadalom szinejava. A Külföldi 
Sportújságírók Szindikátusa Herendit újságírói 
működésének 30 esztendős évfordulója alkal
mából tiszteleti tagjává választotta és az ez al
kalomból rendezett ünnepi bankett adott al
kalmat Herendi nagyszámú tisztelőinek arra, 
hogy a szeretet meleg érzésével ünnepeljék 
azt, aki húrom decennlumon keresztül hűsége
sen, tárgyilagosan forgatta a tollat a sport ér
dekében.

Tudja mindenki, hogy Artúr bátyánk soha
sem szegődött igazságtalan ügy szolgálatába. 
Amint deresed™ kezdett a haja, észrevehetően 
elkedvetlenítette a sportpolitika, amelynek pe
dig ifjabb korúban harcos kombattúnsa volt 
Aktiv szerepe volt különösen a kerókpársport- 
Ikui, amely kb. húrom évtized előtt leginkább 
virágzott nálunk. Herendi fiatalságának teljes 
idealizmusával vetette bele magót a kerékpár^* 
sok szövetségi életébe és éppen igazságszerete- 
tének köszönheti azt * kellemetlen Incidenst 
is, amelyet az alábbiakban akarunk elbeszélni.

Herendi harminc évvel ezelőtt jegyzői tisz
tet töltött be a kerékpáros szövetségien és 
mint szövetségi funkcionáriust, pályabírónak 
jelölték ki a Budapest-siófoki távversenyre. He
rendi posztját a Szabadbattyán és Polgárdi 
között elterülő útszakaszon jelölték ki és ezt 
a helyet Herendi cl is foglalta n verseny meg
kezdése előtt.

Minden rendben ment volna, ellenben éppen 
a Herendi felügyelete aiaii álló országúti sza
kaszon az egyik versenyző — hogy ugy fejez
zük ki magunkat — szabálytalan módon akart 
fogosulatlan előnyhöz jutni. Herendi az esetet 
azonnal bejelentette a zsűrinek, amely a ver
senyzőt disz kvalifikálta.

Énnek folyománya volt azután az abban az 
időben, a tekintélytisztelet korszakában pél
dátlanul álló eset, hogy Herendit, a pályabírót, 
tettleg inzultálták a diszkvallflkált versenyző 
klubtársai.

A szép jubileum alkalmából említettük fel 
ezt a kis epizódot Herendi életéből. Aki min
denkor igazságos ügyet szolgált, igazságérzete 
miatt ütlegeket is el kellett szenvednie. Vájjon 
hányszor szenvedett cl Herendi Artúr lelki üt- 
legeket 30 év alatt? Mennyi keserűséget kellett 
nyelnie a veterán újságírónak a hálátlan sport
társadalomtól, amelynek érdekelt önzetlen 
szeretettel szolgálta három év-tizeden keresztül?

X Barátságos futhnllilzem Bécsben. Bécsből 
jelentik: A vasárnapi barátsógos mérkőzések 
során a Londonban szerepelt osztrák válogat 
toltak valamennyien játszottak egyesületük 
szindben. A Rapid 0:3-ra győzött az Ausztria 
ellen, a W’SC 5:4 arányban a Libertást, a Do- 
nau 4:3-ra a Nicholsont és a WAC 3:2-regyőzte 
le a Hietzing együttesét.

X Három vármegye leventéinek bokszver
senye. Szegedről jelentik- Három vármegye le
vente ökölvívóinak részvételével versenyt ren
deztek a szegedrókusi tornacsarnokban A csa
patbajnokságban Szeged győzött 16 ponttal 
Szolnok 8, Makó G és Hódmczövásdriely 2 
pontjával szemben.

X A BKE vasárnap a mfijégen háziversenyt 
rendeset! a következő eredményekkel: 5000 m. 
gyorskorcsolyázó verseny: 1. Sógor 0 p. 31.4 
mp. Az ezerméteres II. o. gyorskorcsolyázó-vér 
tényt Brodszky nyerte 1 p. 43.5 mp-es idővel.

Karácsonyi 
és újévi vásár!! 
IfluaAtff iratok, zenemüvek és 
ajándék kön y vek olcsón kaphatók 

Adorján Testvérek 
könyv- és zeneműkereskvdésében 

Budapest, Erzsébot-körut 16. Tel. 4-29-731 
Kérje most megjelent lesrátlltott áru alkalmi könyv- 

Jegyieket Ingyen ii birmentve.

X A Poslalakarékpénztúrl Tisztviselők Sport
egyesülete vasárnap a BEAC Semmelweiss-utcai 
vívótermében jólsikerüli bankközi zárt kard- 
vivó-versenyt rendezett, melyen Gönczy Lajos 
(Magyar-olasz bank) győzött hét győzelemmel.

DAQ7llán'IChCst bármi yen értékpapír', sorsjeuyA. 
ílGwtVGil/OTIGl kei kénvszer- é« hndlkölesönkö*- 
vóoyiket, napi ftron végéről Barnabank, V., Nádor
utca 28. Telefon 213 16, 104— 7.

X A MOVE óbudul torna egylet fennállásának 
hatvanadik évfordulóján nagyszabású disz tor
nál rendezett a Kórház-utcai iskola tornatermé
ben, melyet teljesen megtöltött a közönség. A 
csendben, de annál kitartóbban és céltudatosab
ban működő egyesület gyermek-, hölgy- és férfi- 
tornászai remek mutat ványaikkal bensőséges és 
szép ünnepséget varázsoltak a nézőtérre.

m Keresztrejlufiiw
Az olimpiász óta először mutatkoztak be ez 

úttal a nagycsapatok a közönség előtt — egy 
más ellen. A bemutatkozás az UTE nagy fö- 
Jénvét mutatta, legalább az elején, mert Né
meth, majd Vágó, végül Barna góljaival már 
8:0-ra vezetett a kankodó MTK ellen. Szinte 
tálcán kínálkozott a nagy góiarányu győzelem, 
ezt azonban n lllafehérek nem használták ki és 
inkább az elegáns játékra és a trükkös gólokra 
fektették a hangsúlyt Az elegancia é# a trükk

két gyö 
nevezőre

közben pedig Brandy egymásután 
nyőrű góllal hozta majdnem közös 
ismét a két csapatot. Szünet után aztán foly
tatódott az újpestiek pacc- és pechsorozuta, 
végül is azonban Németh újabb góljával vitat
hatatlanná tették a maguk számára a győzel
met. 4:2. Jónás biró szereplése nem találkozott 
osztatlan tetszéssel, s a sok durvaságoknak el
sősorban is ö volt az okozója.

verseny
jövő számunmn

VASÁRNAPI

A MAC nem hagyja magát: szintén 4:2-re győz 
MAC-III. kér. 4:2 (2:1)

sporthírek

A második mérkőzés még az elsőnél Is el
szomorítóbb volt, mind a játék, mind pedig a 
durvaságok tekintetében. Itt is, olt is kapus
hibák. Az egyikből Vértest mingyárt gólt sze
rez. Majd Korschill ravasz labdáját Gyulay túl
ságosan hátrnnyulva fogja, amelyért gólt ítél 
a biró. Nem sokkal később Vértesi Ismét ve-

Negyven éve fennálló üzletünk
megszűnik!

Utolsó karácsonyt és újévi 
vásárunkon eladásra kerülő 
magyar perzsa-, torontáli-, gép- 

.* rzőnyeg' k, valamint paplan 
aezlonátvető és minden egyéb c k- 
hünket óriási árenged
ménnyel árusítjuk, 
amig a készletünk tart

HflumannlYl.ós Társa
VII., Erzsébet-hlfrut (6,

zetéshez juttatja csapatát, majd a MAC egy 
ujabh gólt lő, ezt azonban nem veszi észre 
senki. Szünet után még Jobban ellaposodik a 
játék, minden passzt egy-egy fütty kísér, s a 
közönség elégedetlenkedve készül a távozásra 
Közben Keserű lt., majd négymétcicsböl Kor 
schill s végül ismét Keserű 11. gólja fejezi be 
a csöppet sem nívós és kielégítő délutánt a fe
dettuszodában.

Az utolsó bajnoki meccsek
A PROFI II. LIGÁBAN 

egyetlen meccset, ez eredeti terminusáról 
elhalasztott Ete FC—Rákospalota találko
zást tartották meg Pesterzsébeten. Az Etc 
győzött 7:0 (4:0) kiadós, gólaránytjavitó 
arányban, mellyel felküzdötte magát a Jó 
középrégióbeliek élére.

X Kikapott a Slavia— Sparta kombinált. 
Prágából jelentik: Vasárnap jótékonycélu fut
ballmérkőzést rendeztük a munkanélküliek ja
vára, amelyen u Moldva baloldalán és a folyó 
jobboldalán lévő egyesületek kombináltjal áll
tak szemben egymással. A jobbparti egyesüle
tek, a Liben és a Bohemia komblnáltjal 2:1 
(1:1) arányban győdek a balpartiak, vagyis 
a Slavia—Sparta kombináltjai ellen.

Pllsenbcn a Viktória 8:1 (2:1) győzelmet ara
tott a Teplitzer FK ellen, a téli kupamcccsek 
során.

X Féltucat gólt hagyott a Viktória Ziskov 
Salnt-Brteiix-bcn. Saint-Rrieur-Ml jelentik: 
Prága egyik vezető csapata, a Viktória Ziskov 
franciaországi turnmérkőzésci során az íltcpl 
városi válogatott ellen 0:0 (2:0) arányban győ
zött.

X A BSE és Óbuda közötti négyes asztali 
tennlszcsapatverseny a RSE 9:7 arányú győ
zelmével végződött. A BSE-bén Dávid 4, Solt 3, 
Major és Karácsonyi l — l győzelmet aratott.

Síöltönyök
kitOnú vízhatlan lódenbol „. 20,-
Varrott sicipok X4.Q0
Sbxvettarek................... ..S.8Q
Síkesztyük és zokn k ........ 4.39
Slgarnitúra (sapka é> sál) 3.70
8(sapka és svájci sapka 2.40

előkésstt polgárt fc 
kiwpusonuMUIUUS

f|p FtNVFS SZAKORVOS
U| . llZIlalUU vér-, bőr *» nemlbewek 

nPk ren<,p| naP
BAMoosLat Bt, U eaa. i. Kókussal tzsmbtt.

Po»rdn a tinói Ilii iritUtjak
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„Ce sera ma revanche"
Hogyan állt bosszút a francia uszószövetsígen Jacques
Cartonnet. a szilenclumos uszósamolon, aki 2 p. 25.6 mp -re 
Javította Walter Spence 200 yardos mell úszó világrekord lát

Keresztrejtvény
ÍO értékes jutalommal

Pária, december 18.
(A Hétfői Napló párisi szerkesztőségétől. 1 

Egyrészt olimpiai szereplésének, a hozzá 
fűzött reményeket megdöntő kevéssé ra
gyogó eredményéért, de „hivatalosan" a -los- 
an gél esi állítólagos „erkölcstelen magavise
leté" miatt,Cartonnet, a francia mellúszás 
e reprezentatív sampionját, hazajövelele 
ntdn „indexre'' tették 
is három hónapra 
tiltották minden 
ténytől.

Cartonnet. aki 
gára nézve sértőnek és 
alaptalannak, igazság
talannak tartotta e 
büntetést, előbb sértő
dötten búcsút akart 

mondani mindörökre, 
►— ha nem is a víznek, 
— de minden hivatalos sportközegnek, fede- 
ráéiónak és klubnak, barátainak unszolá
sára azonban letelt erről a tervéről és in-

Cartnnnei

jobban megerősített A fordulóban, mintha 
egy kissé gyengült volna a tempó, de mégis

■ 200 yardon elért eredmény 2 perc 
25.8 mp. volt, mellyel 0.2 mp-el megdön
tötte a kanadai Walter Spence eddigi 

rekordját
A Champerret-Danton-i uszoda rég hal

lott ekkora örőmkiáltásokat És a jelenlevő 
úszók között, Tarts volt az első, aki beugor- 
va a medencébe, boldogan ölelte 
liegő Cartonnet.
, Még cgv-két mély lélegzet és az 
metü Hala! sampion, mosolyogva 
gratulációkat

Később felöltözve, a legkisebb 
jele nélkül, szívesen ad az érdeklődő kérdé
sekre választ.

Az ilyenkor szokásos banális örömkifeje- 
zések után, Cartonnet elárulja, hogy ujab 
bán nemcsak mellúszásban, de

„crawT*-ban Is erős tréninget folytat
(És igy, ezen a téren, még esetleg, újabb

meg a li-

atléta tér- 
fogadja a

fúradság

Beküldendő e dssztntee 1, ,M is 47. továbbá a függőleges 1, 10 is f*. »z. sorok megfejtése.
A helyes megfejtők között egy tizpengős bankjegyet, nyolc üveg finom tokajit és egy 

dtszkötésü könyvet sorsolunk ki. A pályázatokat legkésőbb péntekig, december Í3-ig kel* poé
tára adni az alant közöl ‘

VÍZSZINTES SOROK: 
Dosztojevazkl regé
nye. 
Tiltakozás 
dltva 
Alaktalan. 
Kérdőíveken 
repel.
Római szám: 1000. 
Gyilkolna. 
Tarokk-kártya- 
flgura.

18. Kül ellentéte. 
Szó a német nyelv
tanból.
Állat 
Perzsa sah volt 
Nem odaföl., . 
Nemes érzések. 
Alom Idegen nyel
ven.
Állatkerti alkal
mazott 
Kigondol.

34. Díszes.
Levegő klasszikus 
nyelven. 
Bekaplak! 
Női név.
L. K. Ó. 
Nép.
Altatásnál hasa- 
Dúlják.
Román név ékeze
tek nélkül. 
Kémikus színé
szünk.

FÜGGŐLEGESSOROKi
1. A megbontást ei 

követi.
2. Verik.
8. Valami egész cse

kély.
4. Sportol (ékezet

fölösleg).
ö. Robban
ta Virágzó.

1.

11.

12.
1.X

14. 
16.
17

19.

20.
22.
25.

30.

31.

7. ' Kalkulus as
miben.

8. Franciaországi kis 
városka.

9. A búzának Jól 
meg kell...

16. Akinek nagy fáj
dalmai vannak.

21.
23.

24.

26.

Sportesemények. 
Szabad állam. 
Utánoz.
Vasút vállalat. 
Izabella túlságosan 
becézve.
D. E. T.

Keresztrejtvény-szelvény 
A pályázathoz mellékelondó 

1933. december 19.

27. Gazdasági szer-. 
szám.

32. Gyalázatos.
33. l inóm UlaL
35. Hangjegy (Igy la . 

írják.)
36. Kerek azám.
37. Van északi Is, 

déli Is.
39. Etírllch munk» 

társa. .
46. Megszállott váro

sunk.
41. r -rt repliL 

GÁL GYÖBöY,

Tarts gratulál Jacques Cartonnet-nek, aki megdöntötte a kanadai 
Walter Spence 200 yardos mell úszó-világrekordját

kább szorgalmas tréning tévén elért ered
ménnyel, akart erkölcsi revansot venni. Ami 
ezúttal nagyszerűen sikerült is.

A ,\Champerret-Danton“ medencéje kprül, 
Cgltonnct újabb hivatalos szereplése alkal 
mával, az üsző sport hívei igen nagy szám
bán adtak egymásnak találkozót. Barátai 
tudták, hogy Cárionnét kA hónap óta síi 
goru tréninget folytat és „formája** a hiva
talos ellenöröknek egész meglepetés lesz.

Már 100 méternél, melyei / perc /4.4 mp- 
ecl vett,, bebizonyosodott, kitűnő formája, 
•mit a 150 méternél (1 perc 57 mp.) még

meglepetést jelenthet az uszóvilágnak!)
Különben, hogy szereplését hivatalosán is 

megkezdte, már rögtön a csatornán túl foly
tatja másnap' Mért két napon át. a londoni 
„Thomton Bath“ és a „Marschall Street 
Bath“-ban rendezett versenyeken képviseli 
a francia szikeket. És igyekszik újabb re
kordot „hozni".

„Ce sera ma revanche" — Ez lesz a re- 
vansom ... Lós-Angeles ért, — mondja bi 
zakodó és elégedett mosollyal.

Mándy Ilona.

déssg János, —' mint beszélik — nem zárkózik 
el a jelöltefés elől,, őt azonban csak a BEAC- 
törzs támogatja.

A jelentkezések és az ajánlások lapunk zár- 
tákör még folynak., érdekes, hogy a legkomo
lyabb tipp a szövetségi ház negyedik emeletéről 
származik. Egyénéae® forradalmi jellegű újítást 
proponálnak olt égyeftk. Azt javasolják, hogy

válasszák meg Kiss Gyulát is Zsák Károlyt egy- 
szerre. A csapatot Kiss Gyula állítaná össze, de 
neki tiltva lenne az Öltözőbe belépni. Ott már 
Zsák venné át a kommandót.

B -köztesünkért nem vállalunk felelősséget
Apropó ... majd elfelejtettük! Az 'uj szövet* 

ségl kapitány nem kap semmiféle dotációt.

MIBŐL...
... akarja fizetni a fufbailszövetség 
a két vándortrénert, akikkel a magyar 

futball színvonalát javítaná meg

Ki nem jelentkezett még
Mégsem lehet,olyan meg- SZÖVetségí kapitánynak? 
vetendő sarzsi a szövetségi
kapitányi tisztség? — Mindenki a fedélzeten — Nem lesz dotáció — 
Pesten most minden második ember szövetségi kapitány akar lenni?

Máriássy lemondásával megüresedett a szö
vetségi kapitányi tisztség. A magyar-olasz 
meccsre Nádas Ödön kapott ideiglenes megbí
zást, de. kikaptunk és igy teljesen jogosan je- 
Íyezték meg a futballszövelségben, hogy ki

adni a Mftrlássy-rezsim alatt is tudtunk és éh
hé* nem kellett Nádas. Most tehát be kellene 
tölteni ezt a lisztet, de sehogyan se megy a do
log, Nem azért, mintha nem akadna vállalkozó 
atfellomü ember, sőt... éppen az a baj. hogy 
túlontúl is sokan vannak, akik direkt erre u 
paridéra érzik magukat elhivatottnak.

A f>ttbnllszövelséghen már egy vaskos köny
vet foktettek fel állítólag a jelentkezőkről, a 
protcgsáltakról és a felkérendőkről.

Az első-sorszámot a régi kapitány: Máriást) 
Lajos kapta, öl azonban az amatőrök non.

akarják. Nádas Ödön következik utána, de őt 
a prolik ellenzik. Kiss Gyula'- a harmadik, de ö 
nem vállalja. Minder'Frigyest azial ajánlották, 
hogy a BKE jéghoki csapmát évék óla ő 'állítja 
össze és a csapat csak igen ritkán , kapott ki. 
Zsák Károly, az egykori válogatott kapus, az 
amatőrök jelöltje, ő — mint mondják, — vál
lalná. Bósnyákopics Károly azért nem • vállal
hatja, mert a válogatott meccsen ő a pályaren
dészet parancsnoka és Igv nem, foglalkoztat n 
válogatott csapattal. Zsarnóc?ay az ő egykori 
amatőrkapitányát: Kertész Elemért profezsálta. 
Erről a kombinációról hallani sem akarnak, 
mert az ö rézsimje alatt az amatőrök minden 
meccsel elvesztettek. Máléczky Románról is szó 

sett, ö azonban —. hir szerint — goromba Ír
éiben tiltakozott a megválasztása ellen. Fői-

— Az MLSz egyelőre hat ván
dor-trénert szerződtet, akik közül 
három a fővárosi kispályákat 
fogja szemmeltartani, három pedig 
a vidéki alszövetségek körzetében 
fog tehetségek után kutatni. A he
tedik a KISOK rendelkezésére fog 
állani és az uj diáktehetsegeket 

. figyeli meg majd állandóan.

— Szép, szép... De miből? 
Informátorunk nagyot nyelt és a követ

kezőkben válaszolt:
*

— At adminisztrációs költségek egyes té
telein eszközlendő törlésekből és. megtakarí
tásokból. Leépítjük az adminisztrációt, ha 
törik, ha szakad. Csak egy fizetett főtitkára 
lesz a futballszövetségcknek, aki elvégzi ké-

nyelmesen nz MLSz és a PLASz adminisz
trációs munkálatait és akniek havi 400 pen
gőre szállítjuk le a fizetését.

— Ezen a két tételen pontosan annyit ta
karítunk meg, hogy szerződtetendő vándor
trénereknek fejenkint és havonkint 200— 
200 pengőt tudunk fizetni. A vidékre kül
dendő trénerek szállásáról és kosztjáról ■ 
vidéki aisz Sietségek fognak Igen szívesen 
gondoskodni.

íme, ezekben adjuk az MLSz programját a 
futball feljavítását illetően. Ezeket azonban 
kérjük egyelőre nem készpénznek venni, mert 
előbb — mint a fenti sorokból kiderül, — le 
kell építeni a főtitkárokat. Már .pedig — úgy 
gondoljuk, hogy egy házat könnyebb felépíteni, 
mint futballszövetségi' főtitkárokat ' leépíteni.

TIAGYAHAlTALAAOS
TAI<AKI<I< B'I<\ZTÍR K.-T

BUDAPEST
v- H’táv tisízs im i A ív-utca »-io

HCOTftüJtol KOSZfllMHVÍ T

NtSZtfglíYTAIISftUa

. „ . A la pl itatott: 1886
Hud.vp' st .. Arany Jó nos. utca fB. bbóiu; Sürgönyeim. Sajgószén

(l‘/s) Fiszter. F. m.: Brummbfir, Zorica, Ipse, 
~ t • 2, is, 12. Olasz 43.
— III. Futam. 1. Hollán-lstállő Patrícia (2) 
ZwilHnger. 2. Upupa Epops (12) Kovács F., 3. 
Balaton (16) Mann. F. m.: Vinko, Navigator, 
Özön, Alice, Dárius II., Nagybánhegyes Töt 
10:23, 14, 23, 23. Olasz 82. — IV. Futam. L 
Brondway-ist. Millke (l*/<) Marschall. 3. Bés- 
sie (2%) Fityó. F. m.: Fuss, Darius, Dáfda. 

:Tot. 10:35, 19, 22. Olasz 33. V. Futafa. V
Mudroncsik P. Ibrány (3) Dózsa. 2. Gézengúz 

n»rHóim, a 'erírny eRé,z 7,rt.m. alatt égj 1 líí"Óta
izgalmas finis volt. Kaleido$zkopszeruen váltó- ■ — —-
zott a verseny képe, végül üliliké nagyszerű tá
madása járt sikerrel s ragadta el az utolsó pil
lanatban a már nyerőnek látszó Bessietől a 
győzelmet. A nap hőse egyébként is MUike 
hajtója. Marschall volt, aki még Szeretőt és 
Félttel hajtotta pompás rutinnal győzelemre. 
A harmadik futajnpt. Vinko nyerte, de mert 
Pqtricii't keresztezte, az utóbbi hajtójának óvá
sára diszkvalIfiKálták. Részletes eredmény a 
kővetkező;

I. futam. 1. Broadway-ist. Szerelő. (1J4) Mar
schall. 2. Marokkó (5) Kpllinka, 3. H. Boriska 
(í*4) Kolbenschlag. F. m.: Suhanc B., Erika 
O., Búfelejtő, Hi. Tót. 10:24, 12, 18, 12. Olasz 
68. — n. Fqtam. 1. Mariska-ist. Dombóvár (3) 
Benkő. 2. Pogangc (2) Marschall, 3. Katinka

rf-w. (> ’/») Fiszter. F. m.: Brumm
Parittya, Feri. Tol. 10:35, 12,✓azvöAt _ In. Fulam. b Hoiun-istá

Budapesti ügetőversenyek
Nagy közönség, nagyszerű mezőnyök és 

pompás küzdelmek jellemzik a decemberi mi- 
ting hatodik napját. Fokozta a nap értékét, 
hogy az eredmények is a legideálisabbak. A Khen >7 mTf HWbí.?Tőtó alú^'

tam. I. Tódor s’. Féli* (6:10^ Marschall. ?- 
Udine (8) Dózsa, 3. Jégvirág (2) Féisér. F. m.l 
Esély, örzse, Guardian Todd, Mlna • Tót. 10: 
24, 11. 16, 11. Olasz 81. A Dombóvár—Patrícia 
doublé 10:80. * •;

n szemeiül!
Csuda keresztrejtvény

Jöv« héten!

MUKAlon A ULUUL’S NIOMDA1 M Cl MEZEI a. T. KORI-UKGÚbEI'ELN, DUDÁDÉRT. VU ARADI UtCA K

A szerkesztésért és kiadásért felel: í e'
DR. ELEK HUGÓ '•

NYOMDAIGAZGATÓ: HAVAS M.


