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Míllíomosnő. tragikus halála a Rókusbán

Szörnyű halálugrás 
a szegedi csiiiagDSrtönben 

MM masai a caaMrtt vitéz Fábián Sándor
Szeged, december 26.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje
lentése.) Megdöbbentő öngyilkosság híre 
futott szét karácsony hétfőjén Szegeden. A 
Csillagbörtönből jött a hír: egyik fogoly ön
gyilkosságot követett el s mire az orvosok 
segíteni próbállak rajta, kíszenvedetl. Az 
utóbbi időben egyik legborzalmasab, leg- 
drámaiabb bűncselekménye miatt került a 
szegedi Csillagbörlöhbe a fogoly, aki most 
öngyilkos lélt. Megyeszerte beszéltek erről 
• tragikus bűncselekményről, amely két em
beréletet követelt áldozatni.

Vitéz Fábián Sándor nagymágocsl gaz
dálkodó, aki néhány héttel ezelőtt ki

irtotta a családját, 
követett most el öngyilkoságot a börtönben.

Fábián Sándor végigküzdötte a világhá- 
borui, aztán leszerelt s hazajött az Alföldre 
és Szenes mellett, Nagymágocs község ha
tárában gazdálkodott a maga kis tanyáján 
és néhány hold földet bérelt. Néhány évvel 
ezelőtt Fábián Sándort hősies harctéri ma
gatartásáért vitézzé avatták.

Fábián fiatal házas volt:
három esztendővel ezelőtt vette feleségül 
egy környékbeli gazdálkodó leányát. A há
zasságból két kisgyermek született. A há
za stársak békés, nyugodt, harmonikus csa
ládi életet éllek, mindaddig, amig vitéz Fá
biánéit kis tanyájára nem köszöntött be a 
nyomor.

A nélkülözések,
az anyagi gondok éket vertek a férfi 

és az asszony közé, 
napirenden voltak a veszekedések. Fábián 
egyre ingerlékenyebb, egyre durvább lett 
feleségéhez, egyre elkeseredettebb hangu
latban folytak a családi perpatvarok. Né
hány héttel ezelőtt rgyancsak összeveszett 
feleségével Fábián. Aztán elcsitult a vesze
kedés zaia, nyugovóra tért a család. Amikor 
már elpihent nz asszony és a gyerekek. Fá
bián Sándor felkelt ágyából, kiment a kony
hába s cgv élesre fent baltával tért vissza.

Az alvó asszonyra rontott a baltával 
a valósággal összekaszabolta. Aztán a kis
gyermekei ágvához lépett. Először a két- 
eszlendős Esztikére mért több baltacsapást, 
majd nz egyesztendős Sándor flát sebesitette 
meg súlyosan. Azután önmagával akart vé
gezni:

beretvával átvágta a torkát
Az asszony és kisleánya kiszenvedett, Fá
bián fia életben maradt. A szentesi kórház
ban súlyos műtétet hajtottak végre Fá
biánon, majd amikor állapota valameny- 
nyire javult,

átszállitották a szegi dl Cslllagbörtön 
rabkórházába,

ahonnan az elmull napokban kísérték ót a 
börtönbe, miután súlyos sebei behegedtek.

Tegnap, karácsony násodnapján, vitéz
Fáhirtn Sándor a többi foglyokkal .gyűlt I 
zes.Ue* a reggeli tatáén, 1

A mise végeztével a foglyok őreik kö
zött elindultak cellájuk felé.

Hosszu sorban haladtak fel a rabok a lép
csőkön, ott ment köztük Fábián is, aki a 
börtön harmadik emeletén egy nagyobb 
cellában volt elhelyezve több társával.

Amikor a rabok csoportja a harmadik 
emeletre ért. néhány pillanatig megállítot
ták őket, közvetlen a korridor előtt, hogy 
egyenként osszák el a rabokat s mindegyi
ket a maga cellájába kisérjék. Ezt a pilla
natot használta fel Fábián arra, hogy ön
gyilkosságot kövessen el. Közvetlenül a 
lépcső korlátjához húzódott s egy szem

Gömbös Gyula szenzációs nyilatkozata 
külpolitikánkról, a királykérdésröl és a fasizmusról 

cikke a világmoratóriumról egy bécsi lapbanWeiss FUlöp karácsonyi
A külföldi sajtó karácsonyi számai a magyar 

politika számára igen érdekes nyilatkozatokat 
is hoztak hasábjaikon A Neue Ereie Presse 
vezető helyén hozza Gömbös Gyula miniszter
elnök nvilatkoza'át Az uj magyar rezsim eiin- ] 
mcl. Néhány oldallal hátrább VVeí-ss Fiilöp, a 
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank elnökének 
cikke következik Lesz e világmoratórium? 1 
címmel.

GÖMBÖS MINISZTERELNÖK
nyilatkozata elején megállapítja, hogy azok az 
irányelvek, amelyeket két hónappal ezelőtt, 
hivatalbalépésekor a nemzeti munkaterv során 
felállított, ma is változatlanok. Az uj rezsim ( 
— mondja — elsősorban abban különbözik az ( 
egyoldalú pórlüralomfól, hogy az egész nem
zetet csatasorba állítja a közös munka érde
kében, másrészt pedig

ledönti a válaszfalakat osztályok és fele
kezelek között.

hogy minden munkáskart a nagy nemzeti ér 
dekek szolgálatába ál itlinsson.

Kitér ezután Gömbös azokra a gazdaságpoli
tikai eredményekre, elsősorban az osztrák— 1 
magyar kereskedelmi szerződésre, amelyeket az J 
uj kormány fel tud mulatni és leszögezi, hogy

Magyarország külpolitikájának békés céljai 
vannak.

Ez a politika a revízió gondolatát békés eszkö
zökkel akarja elérni. A belpolitikáról szól 
után-

—- Ellenfeleim
azt vetik a szememre, hogy én a fasizmust 
akarom Magyarországon uralomrajuttatnl.

Ezeknek csak azt válaszolhatom, hogy én tisz
telem a fasizmust, meggyőződésem azonban, 
hogy az olasz rendszert egy más nemzet nem 
kopiro2l.atio le ^teljesen, éppoly kevéssé, mint 
ahogy egy narancsfát nem lehet a magyar ta
lajba álű'tctni A királykérdés is több ízben 
szóbakerült. Erre az a válaszom- a mai nehéz 
viszonyok között Magyarorszóg közjogi hely- 

! zetét megbolygatni nem szabad.

Aki ma koronázásról ábrándozik, az sem 
8 királynak, sem • királyság Intézményé-

ez-

pillantás alatt, mielőtt még bárki megaka
dályozhatta volna,

keresztülvetette magát ■ harmadik
emeleti korláton s véres, összetört ta
gokkal, Jajveszékelve terült el a börtön 

földszinti kőkockáin.
Az öngyilkosság érthető riadalmat keltett 
fogházban. Azonnal orvost hivtak, akia ........ ..

megvizsgálta az összeroncsolt embert, majd 
felszállittatla a rabkórház mütő termébe, 
hogy ott operációval próbáljanak segíteni 
rajta. Mire azonhan Fábián Sándort a 
műtőasztalra fektették,

kiszenvedett.

nek, még kevésbé pedig a nemzet ügyének 
nem tesz szolgála íot.

Beszámol ezután nyilatkozatában a minisz
terelnök arról, hogy az uj rezsim milyen intéz
kedéseket tett a krízis csökkentésére. Ezek 
közé tartozik az eladósodott mezőgazdaság ka
matterheinek könnyítése s az elsőrendű élet 
szükség éti cikkek árainak leszorítása. Meg
állapítja a miniszterelnök, hogy

november hónapban az egyes pénzintézetek 
betétállománya tizenegymillió pengővel 

emelkedett,
annak ellenére, hogy ez a hónap a hémegyed- 
del és az adófizetési év negyedével összeesik-

Az érdekképviseletekről beszél ezután a mi
niszterelnök, aki kifejti, hogy ezirányu állás- 
lontjá.t sokan félreértették. A tervszerű gazda

sági politika keresztülviteléhez feltétlenül szük
ség van az érdekképviseletek organizációjára 
Csak a közöttük és az állam között kialakuló 
harmónikus munka jelenthet előremenetelt.

— Mi igyekeztünk az ország minden egyes 
lakójának lel! éhe azt az érzést beoltani, — fe
ji zi be Gömbös, hogv

a kormány éjt nappá téve fáradozik azon, 
hogy a legkisebb kunyhóba Is segítséget 

vigyen.

Azok nz eredmények, amelyeket tervszerű vi
déki utaimon szereztem, megerősítenek abban 
a meggyőződésemben, hogy a nagy tömegek 
elölt beszélek, megértik az én tisztességes és 
komoly szándékaimat és követni fognak a meg
kezdett ufón.

WEISS Ft'LÖP
Igen érdekes közgazdasági fejtegetéseit azzal 
kezdi, hogy

a világháború következtében beállott eladó
sodás lassanként valamennyi államot hatal

mába keríti.
A decemberre tervezett világgazdasági konfe 

anélkül, hogy egy pillanatra is visszanyerte 
volna eszméletét.

Az öngyilkosság után azonnal átkutatták 
Fábián celláját és megindította a börtön- 
felügyelőség a vizsgálatot is. Fábián cellá
jában

nem találtak egyetlen bucsusorL
vagy valami olyan írást, amiből arra lehe
tett volna következtetni, hogy előre kitel* 
velte lettét.

Az egyesztendős in* Fábián Sándort még 
most is a szentesi kórházban ápolják. A 
szerencsétlen kisgyermek állapota' igen 
súlyos, de az orvosok bíznak abban, hogy 
megmentik az életnek.

az államoknak mint legvégső eszközhöz, 
a viiágmoratórlu inhoz kel! folyamodniuk.

A világgazdasági problémák közölt is uralko
dik ugyanis a paraszlokoskodús, hogy saját 
kárán tanul legjobban mindenki. A font zuha
nása olyan áreséshez vezetett, amely az agrár
termelésben kataszlrófálisan volt érezhető. Eh
hez csatlakozott azután az értelemni Ikülí ke
reskedelempolitikai elzárkózottság az államok 
között, amely a mezőgazdasági termelés úgy
szólván teljes megsemmisüléséhez vezetett.

Tizennégy esztendőre volt a világnak szük
sége, amíg végre rájöttek arra, hogy a há

boru mindenkinek egyformán átka volt.

ebben nincs kivétel, nincs a I 
egyetlen legkisebb szigete sem. t 
problémák megszűntek nemzeti 
lenni, mindegyik egy fonván 
nemzetközi gazdaság, kérdések sorozatába. A 
magyar gazdasági élei, amely pedig annyi vi
szontagságnak volt kitéve, a legutóbbi eszten
dőknek meglepően nagy ellenállási erőt gyűj
tött. Némely esőiben, nevezetesen a kereske
delmi polit'ka terén igen sikeres eredményeket 
Is tud felmutatni, ilt van például az Ausztriá
val kötött szerződés. A magyar banküzlet igen 
sokat szenved a viszonyok következtében A 
magyar bankok föjövedelme a kamatjövedel
mekből tevődik össze. A rossz viszonyok el
lenére is remélem, hogy a legtöbb magyar bank 
mégis csak többet keres a költségeknél.

— Ami az ipar helyzetét illeti, — állapítja 
meg Weiss Fiilöp cikkclien —, a vas , gép és 
malomipar igen rossz esztendőre tekinthet 
vissza. A textil- és villamosiparnak, a b'nya- 
müveknek és az építkezésekkel kapcsolatos 
iparágaknak sokkal jobb esztendeje volt.

Fejtegetései végén a Kereskedeln I Bank el
nöke megcáfolja a különböző bonkfaz'.ós hí
reket.

A külföldi sajtóban még egy miniszteri nyi- 
Ílatkoznt is látott napvilágot: a N ues Wiener 

Joumal-ban Puky Endre dr. külügyminiszter 
világítja meg Magyarország nemzetközi hely
eiét.

boldogságnak
A gazdasági 

i piublémúk 
kapcsolódik a
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A Tyler-jelentés és 12.000 
ííépgyári alkalmazott sorsa 
A tisztviselői fizetések újabb redukciójára is 

gondol a népszövetségi biztos
Vr. Tylrr legutóbbi Jelentése Magyarország 

pénzügyi helyzetéről ét ni abból levont kővet- 
í élteiének meglehetős élénk feltűnést keltettek 
politikai körökben. A GőmbÖJ-kormány a je
lentésben ismerteteti pénzügyi gazdálkodásért 
nem vállalja és nem is vállalhatja a felelőssé
get, mert hiszen a jelentés olyan időkből szár
mazik, amikor még nrm is vált Gömbös-kor
mány. Annál súlyosabb azonban a jelentésnek 
az a része, amely bizonyai drasztikus Intézke
déseket követel a pénzügyi egyensúly helyre
állítására.

Beavatott pénzügyi és gazdasági körökben 
tisztában vannak azzal, hogy a Népszövetség 
pénzügyi biztosa állal kért intézkedések mit 
jelentenek. Jelentenék bizonyos állami üzemek 
leépítését, vagy teljes leállítását.

Elsősorban az Állami Gépgyár megszünteté
siről volna szó, ami azt jelenteni.

hogy az Állami Gépgyár tlz-tlzenkétrzer 
alkalmazóija kerülne az uteára

és azonkívül értéktelenné válna a hetven esz
tendő* gépgyár vagyonokat érő beruházása. Je
lentené egyszersmind, hogy ezután a MÁV 
lokomotivszükségletcit is külföldről kellene 
beszerezni, de jelentené n»t is, hogy a világ
hírű cséplőgépgyártást is át kellene engedni a 
magánvállalkozásnak, ami nem volna talán 
olyan nagy baj, azonban kérdés, hogy azok is 
meg tudnák-e szerezni maguknak azokat a 
külföldi vevőket, amelyek előtt az Állami Gép
gyár cséplögépgyártmányai megszerezték a 
magyar gépgyártás jó hírnevét. De tudni vélik 
azt is, hogy Tyler pénzügyi biztos

a tisztviselői fizetések újabb redukciójára

Is gondol, 
amikor drasztikus eszközöket sürget az állam
háztartás egyensúlyának biztosítására. A tiszt
viselői fizetések újabb leszáiitása pedig

még tovább sorvasztaná az amúgy Is tel
jesen tönkrement ipart ég kereskedelmet, 

ugy, hogy amit ezen a réven az államháztartás 
nyerne, azt egész biztosan és hatványozottab
ban veszítené el az adóalanyok további lerom
lásával.

Beszél még a jelentés’ a MÁV deficitjéről Is, 
amelyet azonban eliminálni alig lehet, amint
hogy alig van a világon olyan vasul, amely ne 
deficittel dolgozna. De különösen érthető ez 
nálunk, amikor a békeszerződések alapján nagy 
tömeg MÁV nyugdíjas került a mi ellátásunk 
alá és a MAV-nál ma éppen azért az a helyzet.

hogy negyvenötezer aktív szolgálatot telje
sítő alkalmazottal szemben, 44.000 nyug

díjasa van a MÁV-nak,
amelynek jelentékeny része az utódállamokból 
özönlött ide hozzánk.

Hogy azután a kormány tulajdonképpen mi
lyen intézkedéseket fog tenni a pénzügyi biz
tos Jelentésével szemben, vagy annak hatása 
alatt, arra vonatkozólag — értesülésünk sze
rint — folynak a tanácskozások, de általános 
az a vélemény, hogy a tisztvisel;I fizetésekhez 
tooábbmenőleg hozzányúlni nem lehet, amint
hogy nagyon megfontolandó annak a tiz-tizen 
kétezer embernek és családtagjaiknak a sorsa, 
akiknek az egzisztenciájuk az állami gépgyár
hoz van kötve.

A képviselőház összeillése előtt 
megalakul az uj Centrumpárt 

Eszterházy Móric lesz az elnök
Á Hétfői Napló adott elsőnek hirt arról, hogy 

a Keresztény Gazdasági pártban a pórt kép
viselőtagjai között bizonyos ellentétek merül
tek fel.

A párt egyik része be fog lépni a Nemzeti 
Egység Pártjába, a másik része pedig bizonyos 
tartózkodó ellenzéki állásponton marad s ez 
esetben esetleg — mint már jelentettük — 
Hunyady Ferenc gróf és csoportja kiválik a 
Független Kisgazdapártból és gróf Zichy János 
vezérletével úgynevezett Centrumpártot alakí
tanak.

Mint jó forrásból értesülünk, a Keresztény 
Gazdasági Párt kettéválása most már hama
rosan,

de mindenesetre a képviselőház uj üléssza
kának megnyitása előtt he fog következni.

A helyzet tisztázását és a Keresztény Gazdasági 
Párt jövendő állásfoglalásának prpcizirozását 
Fszterházy Móric gróf sürgeti legjobban. Ha 
ugyan 7,irhy János gróf — amint valószínű — 
jiern vállalná nz uj ellenzéki színezetű úgyne
vezett ccnlrumpárt vezérségét. az esetben

Euterházy Móric gróf állna annak az

élére
és körülötte csoportosulna az egységes párton 
kívül maradt frakció és éppen az ő elnöksége 
jelentené azt, hogy Hunyady Ferenc grófék fel
tétlenül csatlakoznának hozzájuk, annál is in
kább, mert a Független Kisgazdapárt mai ösz- 
szctétele nem alkalmas arra, hogy azokat a le
gitimista törekvéseket, amelyeket Eszterházy 
Móric gróf, Hunyady Ferenc gróf képviselnek, 
a Független Kisgazdapártban érvényre lehessen 
juttatni.'

A Cenlrumpárthoz
csatlakoznának azután a pártokon kívül 
álló Sigray Antal gróf és Pallavleinl György 

őrgróf Is,

sőt beszélnek arról is, hogy a Centrumpárttal 
kooperálna Rassay Károly és pártja is.

Annyi bizonyos, hogy a különböző megbeszé
lések még a karácsonyi ünnepek alatt sem 
szüneteltek és bizonyosra vehető, hogy a ja
nuár 20-i ülésen már a baloldalon ülő polgári 
pártok egy részének más lesz nz összetétele, 
mint az ülésszak bezárásakor volt.

Uiabb kilépések az Országos 
Kaszinóból: Scitovszky Béla

és Gróf Batthyány Lajos is kilépett
Soka tagdijhátralék, az Igazgatók Is alig járnak a kaszinóba

Az előkelő kaszinók válsága, amiről any* 
nyi "zó esett már ezidén, a karácsonyi ün
nepek alatt tovább folytatódott. Nem múlik 
rl hét, hogy hmert közéleti férfiak csopor
tosan ki ne lépnének a mágnás, vagy a 
dzsentri kaszinóból. Legújabban — éppen 
karácsonykor függesztették ki az erről szóló 
hivatalos közleményt a kaszinó halijában —

az Országos Kaszinóból megint többen 
kiléptek.

Az érdekes névsor a kővetkező: gróf 
Batthdny Lajos, Scitovszky Béla ny bel
ügyminiszter, fíuttykag Ákos, Roskoványi 
Dezső, Rajczi Géza, Szeles János, Dárday 
Sándor, Gölbey-Thyll László tábornok, dr. 
Kun Béla országgyűlési képviselő, Scharfí 
Gyula, I.oősy József Viktor és Simó Balázs.

A kaszinó tagjai élénken vitatták meg az 
újabb kilépéseket. Köztudomású ugyanis. 
bogV az Országos Kaszinó rekordot állított 
fel 1932-ben a kilépések terén. Közölte kü
lönben a választmány jelentése

öt Ing felvételét 1*.
A« uj Ingok: Rulbuk Mátyás, Lordberer Jó
zsef, I.ickl Károly, Ricgcr Aladár és Eder 
Rudolf.

Bomlási jelekről beszélnek a kaszinóban. 
Fejcsóválva mutogatják a fekete táblát, 
amelyen az igazgatóság nyomatékosan 
figyelmezteti n tagokat, hogy

aki december 15-!g nem tett eleget tag
díjfizetési kötelezettségének, a két év 
előtt elfogadott nlapszabálymódosltás 
értelmében .szigorúan törölhető a tagok 

sorából.

A kaszinónak mintegy 150 tagja hátra
lékban van a tagdíjjal. Sok tag 2—3 éve 
egyáltalán nem fizet. A január végére hír-

Zálogcéduláf, 
earnnwn, erOMftt, brtlliAn*ot hihetetlen mnpiiR áron 

vetnek. IvAncstcR ékszerüzlet. HAkóczI-ut 9. szAta

A bankigazgató freskója
50 pengőt tinóit fel a festőművésznek a tervrajzért

A budapesti törvényszék Berdin-tanácsának I 
asztalán ma egy széles aranykeretbe rámázott 
festmény feküdt. Ekörül a kép körül forgott az 
az. érdekes vita, amelyben ellenfélként dr. Csu 
kor Gábor, a Magyor-Olasz bank igazgatója és 
Kemény Sándor festőművész állottak egymás
sal szemben.

A két ellenfél között az összeköttetés nagyon 
érdekesen kezdődött. Kemény Nándor egyik 
festményét ugyanis kiállította az Ernsl-Mu- 
zeumban. A kép tájképet ábrázolt. A inuzeuin 
rendes látogatója közé tartozik Czukor bank
igazgató is, akinek a festmény nagyon meg
nyerte a tetszését.

Éppen akkor építtette villáját dr. Czukor és 
azzal a gondolattal foglalkozott, hogy lakásá
nak egyik termét

freskókkal fogja feldíszíteni.
A kép. amelyet a kiállításon látott, olyan mély 
hatással volt rá, hogy elhivatta magához Ke
ményt és megkérdezte tőle, hajlandó-e a villa 
egyik falát freskókkal ékesíteni?

A festőművész az ajánlatra igennel válaszolt 
és ekkor megegyeztek abban, hogy Kemény a 
freskó tervezetét elkészíti,

■ vázlatot megfesti
és azt az igazgatónak bemutatja.

így is történt, azonban amikor az igazgató a 
művész által bemutatott és teljesen kidolgozott 
festményt meglátta, letett eddigi szándékáról 
és kijelentette, hogy

a rendelést nem adja fel.
A festőművész nem hagyta annyiban a dol

got, hanem pert tett folyamatba az igazgató el-

len is abban 1500 pingO mfRilólísfl követelte 
azon az alapon, hogy az általa készített fest* 
inénynek

es a művész! értéke 
és ha már a megbízást nem kapta meg, legalább 
azt Igényli, hogy munkáját, amelyet egyébként 
a mai viszonyok közölt nehéz volna értékésite- 
nic, az igazgató fizesse meg.

Czukor igazgató a kereset elutasítását kérto-. 
és azzal érvelt, hogy a tervezésért nem jár sem
mi, a vázlat elkészítéséért a rizikó a művészt 
terheli, mert hiszen a munkát azért végezte el, 
hogy ezen az alapon a nagy megrendelés is az 
övé lesz. Általános szokás az, hogy ilyenkor 
kötelezettség a megrendelőt csak akkor terheli, , 
ha ezt előre kikötötték, enélküi azonban dija'- • 
zást annál kevésbé lehet követelni, mert hiszen 
a megrendelő szuverén joga, hogy megmondja, 
tetszik-e neki valamilyen művészi alkotás vagy 
sem. Egyébként kijelentette az igazgató, hogy 
Kemény vázlata ö szerinte

20 pengővel kellőképpen díjazva van, 
majd ezt az ajánlatát később 50 pengőre 
emelte fel.

így került az ügy a budapesti törvényszék 
elé, amely a ma megtartott tárgyaláson a felek 
felszólalása után ugy döntött, hogy szakértővel 
állapítja meg művészi értékű-e 1 Kemény Nán
dor alkotása, ez az érték készpénzben kifejezve 
mennyi és milyen forgalmi árat lehel elérni,' 
ha hasonló festmény eladásáról van szó? A bí
róság szakértőkül Istvánfíy Gyula festőművészt, 
dr. Lázár Béla és dr. Bálint Lajos műkritikuso- 
kat rendelte ki és utasította őket, hogy szak
véleményüket záros határidőn belül terjesz- 
szék be.

Dobra kerül kedden
Hegyfaluban Gerliczy báró 
káprázatos fényii kastélya 

Elárverezik a tánctermet, a könyvtárat, a h'ntő* 
kát és paripákat 40.000 pengő adótartozás miatt

Zalaegerszeg, december 25.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Hegyfalu

ban, a kis vasmegyei községben a követ
kező szövegű árverési hirdetményt lengeti 
a szél a községháza előtt:

A végrehajtást szenvedő neve: Dr. báró 
Gerliczy Félix.

Lakása: Külföldön ismeretlen helyen.
Az első árverés helye: Hegyfalu.
Ideje: 1932 december 27, délelőtt 9 óra.
A lefoglalt ingóságok megnevezése: Elő

csarnok berendezési tárgyak, becsértéke 
1035 P. Előszoba, mosdóberendezési tár
gyak 110 P. Táncterem berendezési tárgyak 
2350 P. Táncterem melletti szoba 9095 P. 
Könyvtárszoba 9700 P. 12 különféle hintó 
5700 P és 7 különböző szőrű és korú ló 
3000 P.

Ezt az árverést a valutacsempészéssel gya
núsított hegyfalui földesurnak, Gerliczy Fé
lix bárónak kalandos pályafutása előzi meg

Gerliczy akkor vette meg Hegyfalut, a 
Széchenyiek ősi földjét, mikor Deszken 
többezer holdas birtokát fölparcellázta. De

csupán a műkincsekkel telt hegyfalui kas
tély érdekelte, ’ 
vásárolt hozzá.

<A kastélyban ______ ___ ____ ___
édesanyja és románszármazásti felesége, 
Stirbey Erzsébet hercegnő tartózkodtak. 
Maga a báró állandóan külföldön utazott.

Vagyont érő hatalmas autója a külföldi 
világvárosokban is feltiinéől .keltéti.

Egyszer aztán hire keit, hogy a báró a ki* • 
német hercegségben, Lichtensteiben állam-. : 
polgárságot szerzett és oda kicsempészte a 
vagyonát. Azóta többszöri idézésre sem je
lentkezett Gerliczy báró Magyarországon é* 
állítólag Vaduzban él. .

A gazdag mágnás, aki külföldön szórta 
a pénzt, Magyarországon alig fizetetl 
adót és 40.000 pengő közszolgáltatással 

tartozik a hegyfalui birtok után.

Ezért kerül kedden dobra az Ősi Szó*. 
chenyi-knstélyban a híres könyvtár, a tánc* 
terem és egyéb nagyértékü kincsek.

mindössze 400 hold földet

rendszerint csak a báró

POLITIKAI NAPLÓ
Gömbös i Gyula miniszterelnök a kará

csonyi ünnepek alkalmából pihenőre ment. 
A miniszterelnök vidékre utazott, — hogy 
hova, azt csak legbizalmasabb emberei tud
ják. Szerdán este tér vissza Budapestre.

★

delelt közgyűlés elé érthető izgalommal te
kintenek ezek után nz Országos Kaszinóban 
Érthetetlennek találják, hogy maguk a ka
szinó igazgatói,

Wekerle Nándor voll pénzügyminiszter, 
gróf Teleki Pál volt miniszterelnök és 
Halász l.ajos volt koronnüg.vész egyál- 
.alán nem, vagy csak a legritkább csel

ben Jelennek meg a kaszinóban.

A nagymultu, előkelő Seninielweis-utcai 
palotában valami nincs rendben.

Még ez spm esett meg a képviselőház tör
ténetében. Pénteki napon kezdi meg uj ülés
szakát a január 20-ára összehívott kép
viselőház. Igaz, hogy csak a további teen
dők megáliapitása a napirend, de viszont 
ez lesz egyelőre az utolsó délelőtt kezdődő 
ülése a képviselőháznak. A további teendők 
első állomása a reá következő kedden tar
tandó délutáni ülésen zajlik le: a két áléi
nak, a háznagy és a jegyzők választása. 
Valószínű, hogy Czettlcr Jenőt már mint a 
Nemzeti Egység Pártjának tagját fogják 
megválasztani alelnökké.

★

UJ választójogi tervezet került napvilágra. 
Érdeklődtünk beavatott helyen a választó
jogi tervezet részletei felöl és azt az infor
mációt kaptuk, hogy a választójog részle
teiről még korai minden közlés, mert azok 
még megállapítva nincsenek és a közölt ter
vezet részletei sem azonosak a törvény 
tervbe vett rendelkezéseivel...

★

Gömbős Gyula miniszterelnök vidéki kör
útja alkalmával, január 7-én Nagykanizsára 
látogat el és nagyobb beszédet mond a vá-

ros polgársága előtt. A miniszterelnököt 
nagykanizsai útjára a Nemzeti Egység Párt
jának számos képvispötdgja kíséri el.

*
Az összeomlás után Friedrlch István terem- j 

telte meg a magyar politikai közéletben a „so- 
Aoró"-fogalmat. Nagyatádi Szabó István nem 
akart résztvenni a Friedrlch-kormányban, de 
Frledrich súlyt helyezett arra, hogy a kisgaz
dákat megnyerje és igy halászta ki az ismeret
lenségből, a györmegyel Sokorópúlka község
ből nz elismerten és ismerten szokatlan testi* 
terjedelmű ottani Szabó Istvánt, aki azután 
nagyatádi mintájára, mini sokorópátkai. Szabó 
István kisgnzdaminiszter lett a Frledrich-kor- 
mányhan. Sokorópátkai Szabó István a legutóbbi 
választásokon kiesett a képviselöhúzból, de mi
niszteri kvalifikációjának emléke megmaradt 
és ha valakire azt akarják mondani, hogy nem 
az igazi, azt „«okorő“-n:ik nevezik.

Ne vegye zokon senki, hogy tisztelettel ajul- 
jegyzett, meg akarja könnyíteni a jövőben a 
miniszterelnök dolgát, ha a mostani politiku
sok közül cgy hnsonnevüre, mondjuk egy „so- 
koróra" volna szüksége.

Nagyon sokan vannak a társadalom minden . 
rétegéből, akiknek azonos nevük van egy-egy 
politikussal, sőt vannak politikusok, akiknek 
pótlása esetén még válogatni is lehet a „pót 
anyagban**, mert többen vannak hnsonnevflek ’ 
és nkadhat még olyan is a helyettesek közül, * 
akiről kiderülhet, hogy nem is ő a „sokoró" ... < 

íme egy kis kezdő névsor:
Bcck Lajos pótlására: 

hasonnevück:
1. a Budapesti lószörfonőda rt. vezérigaz

gatója, 2. a Magyar Országos Központi Taka
rékpénztár ’ ■” “ *
gáti p. ti.

t

vezérigazgatója, 3. fuvaros, Nvu
í

ftmes színházt Krízis Budapesten A hét folyamán minden nap Farkas Imre 
Ezt bizonyltja a Király Színház karácsonya, 
amelynek négy előadására minden jegy elkelt.

Amit a tánvoK akarnak...
ragyogó operetl-rcvüje kerül színre.

Óriási érdeklődés mutatkozik a Király Színház

szilveszteri nagy kabaréja
iránt, amelyen a művészvilág legnagyobb kiválóságai vesznek részt.

altercgója:

hasonnevű:

Bodő János
banktisztviselő, Fővám-tér 15.

Büehler József
orvos, Fáik Miksa-uten 20. 
Fábián Béla pótlására

található; nyug, miniszteri tanácsos, Honvéd
utca 38.

Pintér László helyett
a hasonnevű postaszámvevőségi főtanácsos. 

Egyelőre ennvit, a jövő héten folytatom.
(b. I.)
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„Fizessen Dajkovich! Rádió a sétabotbanU
mondja Farkas Irén ügyvédeinek ellene 

. indított honoráriumperében és megtagadja
tu ügyvedeknek adott megbízást „Az ügyvédek miatt volt az áldatlan harc édesatyám és köztem1*

Tavasszal, Farkas Irén váratlan házas
ságkötésekor, ugy látszott, hogy már végleg 
befejeződött a Dajkovich—Farkas-ügy. Akik 
ezt várták csalódtak. A budapesti tör
vényszék előtt folyik most ugyanis egy per, 
amelyet dr. Gleichmann Lajos és dr. Györy 
Ákos budapesti ügyvédek indítottak dr. 
Karczagh Pálné született Farkas Irén ellen 
éj amelyben ismét feltárul áz az elkesére- 
dett háborúskodás. amely a műit évben a 
legnagyobb nyilvánosság előtt folyt le Far
kas Elemér országgyűlési képviselő 
leánya, Farkas Irén között.

A rossz ana és a drága jó 
édcsatya

Az történt ugyanis, hogy amikor Farkas 
írón nyolchónapi szanatóriumi „kezelés" 
után elhagyta a Schwartzér-szanatóriumot, 
levelet irt ügyvédeinek, amelyben megkö
szönte munkájukat és megkérte őket, hogy

többé ne fáradjanak ügyében.
Miután pedig az ügyvédek hiába küldték a 
felszólító leveleket Farkas Irénnek — mint 
azt előkészitöiratukban megírták —, azokra 
még csak választ sem kaptak,

beadták a keresetet.
Erre a keresetre jött azután Katczaghné 

Farkas Irénnek váratlan védekezése. Kije
lentette védekező iratában, hogy ő

semmivel sem tartozik az ügyvédek
nek, miután nem Is bízta meg őket, 

hogy Ügyében eljárjanak.
—- 1931 júniusában fiatalos tapasztalat

lansággal elhagytam algám házát — írja 
válasziratában — és Dajkovich Sándorral 
Ceglédre utaztam. Dajkovich rávett, hogy

egész csomó biankó ügyvédi meghatal
mazást Írjak alá.

Én ezt meggondolatlanul megtettem és 
Dajkovich ezeket szétosztotta több buda
pesti ügyvédnek, akiknek közbelépése foly
tán keletkezeti

az az áldatlan harc drága édcsatyám és 
énköztem, amelyet most már szivemből 

sajnálok.
A védekező-irat további részében azt 

hangoztatja Farkas Irén, hogy az ügyvédek 
nélkül már rég kibékült volna édesapjával. 
Majd azt a végső következtetést vonja le, 
hogy miután ö nem adott meghatalmazást 
az ügyvédeknek, hanem Dajkovich bízta 
meg őket.

fizessen — Dajkovich.
Erre adták be azután válasziratukat az 

ügyvédek.
— Kétféle Farkas Elemért vagyunk 

kénytelenek itt bemutatni a bíróságnak — 
írták áz ügyvédek —, az egyik a rossz 
apa, aki'elmegyógyintézetbe zárja leányát, 
a másik pedig a drága, jó édesatya. Farkas 
Irén felfogása nagyon megváltozott atyjá
ról. Pedig Farkas Elemér volt az, aki-annak- 
idején, amikor dr. Bakodtj Aurél elkészí
tette Farkas Irénről szóló véleményét, in
formálta az orvosszakértőt leánya fiatalabb 
éveiről. Ez a vélemény azután a legfantasz
tikusabb állításokat tartalmazta Farkas 
Irén tizennégyéves korabeli viselkedésétől. 
De Farkas Elemér volt az, aki először 
Ausztriába vitte leányát egy elmegyógyinté
zetbe és azután hónapok múlva, a mi köz
benjárásunk eredményekép hozta vissza 
Budapestre. Volt idő, amikor Farkas íren 

. nem ugy nyilatkozott atyjáról, mint most- 
Volt idő, amikor azt irta, hogy semmiesdre 
sem akar visszatérni atyjához, mert atyja 
sohasem szerette öt.

Farkas Irén ajándéka 
az apjának

A válaszirat további részében megállapít
ják az ügyvédek, hogy nekik Farkas Irén 
adta a meghatalmazást. Karczaghnénak arra 
a kijelentésre vonatkozólag, hogy ö

mint kiskorú nem is adhatott jogszerű 
meghatalmazást

az ügyvédeknek, miután apja nem járult 
ehhez hozzá, becsatolták az ügyvédek a 
budapesti törvényszék döntését, amely ki- 
mondotta, hogy atyjával, illetőleg gyámjá
val szemben viselt pereiben a kiskorú is ad
hat jogszerű meghatalmazást. De becsatol
ták azt a ’bizonyítékot is, amely szerint 
Farkas Irén házasságkötése után

Gangsterhalál

Mintás berlini mérnök találmánya uj fejezetet 
nyit a rádió történetében — készüléke, umelg 
egy sétabot belsejében elfér, az utcán sétájá

nak is lehetővé teszi a rádió élvezetét, i

a háromezer hold földjéből nyolcszáuat 
| apjának ajándékozott.

Kérték végül az ügyvédi honorárium meg 
Ítélését.

Most tartott ebben az érdekes ügyben

egyik leghíresebb amerikai rfringsztert: Walter Welfordát holtan találták a vasúti sínek 
.... ...... . .. .. . . banda tagjai meggyilkolták
holttestet kidobták a kupé ablakán

Az „ .„ ..
mentén. A rendőri nyomozás megállapította, hogy egy ellenséges 

a vonaton és ' '......................

Bombamerénylet
a Símplon-express ellen

Athén, december 27.
A görög vasutigazgalőság jelentése sze

rint vasárnapra virradó éjszaka a közvetlen 
a görög határ mellett fekvő jugoszláv 
Djevdjelljebeti

macedón komitácsik 

bombamerényletet kíséreltek meg ■ Slmp- 
lon-expressz néven ismert gyorsvonat ellen.

A sínekre fektetett bomba azoa. >an

A rendőrségi ríadóauSó
a Nefeleífs^ufcában

Vasárnap este Balogh János kórházi ápoló 
betért a Baross-tér 3. alatt levő vendéglőbe, 
ahol összeharútkozott Sturm Gyula hentes
segéddel. Sturmnak nagyon megtetszett Bcjfőgh 
gyűrűje és arra kérte, hogy egy percre mu
tassa meg neki, mert ö

nagyszerűen ért a bűvészmutatványokhoz 
és megmutatja, hogyan lehet eltüntetni a 
gyűrűt. Balogh átadta a gyűrűt, de, alz Sturm- 
n.al együtt rövidesen eltűnt. A károsult a fő- 
kapitánysí gra sietett, ahol feljelentőt tett a 
hentessegéd ellen lopás elmén.

A főkapitányságról detektívet küh*<*k ki a 
Baross-téri vendéglőbe, nhol a tol9n.it már 
nem lehetett megtalálni, mert az időközben 
eltávozott. A detektív megállapitot|a, hogy 
Sturm a Nefelejts-utca 23. alatt leviő vendég
lőbe tért be s ott borozgat. A detektív a Né- 
fele.jts-utcai vendéglőbe sietett és igazolásra 
szólította fel a hentessegédét. Sturm ekkor

rátámadt a detektivre.

Baruch Jcnőné, az egykori milliomos 
pesti szépasszony tragikus halála

Szeqényen és elhagyottan halt meg 
karácsony este a R ik'is-kórházban

Karácsony éjszaka a Rőfcux-kórház kö 
rös kórtermében meghalt

özvegy felsővényi Baruch Jcnőné, a liá- 
bomelőttl Budapest egyik leghíresebb 

szépasszonya,

tárgyalást dr. Konthy Géza törvényszéki 
biró, aki

elrendelte Farkas Irén kihallgatását
Az érdekes kihallgatásra azonban már csak 
1933-ban kerül sor.

Idő elölt robbant fel és a merénylők 
közül egyet megölt 

egyet pedig megsebesített
Az expressz mozdonyvezetője meglátta a 

robbacá okozta fényt és idejekorán meg
állította a vonalot. Az utasok között nagy 
irgalom támadt, a tényállás felderítése után 
a vonat azonban folytathatta útját. A rob
banásnál megsebesült merénylő megszökött.

aki amikor kiszabadult szorongatott helyzeté
ből, az utcára sietett és rendőröket hivott se
gítségül. Közben mintegy

kétszáz főnyi tömeg gyűlt össze a környék
beli házak lakóiból

és fenyegető fellépést tanúsítottak a hatóság 
embereivel szemlén. Ki akarták szabadítani 
St ürmöt a detektív, és a rendőrök gyűrűiéből, 
mire a detektív egv közeli telefonhoz sietett 
és a főkapitányságról kért segítséget, uhonnan 

rladóautón küldtek rendőröket.
Alig tűnt fel a Nefelejts-ulcúban a rendőri 
riadóautó, a tömeg pillanatok alatt szétoszlott 
és a rendőrök

a garázda hentessegédet összekötözve ■ 
főkapitányságra kísérték.

A rendörorvos megállapította, hogy 
nem elmebeteg, csupán erősen italos, 

hatósági közeg elleni erőszak 
elmén letartóztatásba helyezték. 

Sturm 
mire

akinek leányával folytatott örökösödési 
pőre tette ismertté nevét az utolsó időkben.

Baruchnénak a dúsgazdag Kiéin Oszkár 
földbirtokos volt első férje, aki házasságuk 
harmadik évében

öngyilkos lett
Ötezer hold földet és egv kis leányt hacvolt

az özvegyére, aki hamarosan másodszor 
férjhez ment Baruch Jenő huszárkapitány
hoz. A második házasság sem tartott sokáig,

Baruch Jenő is tragikus módon halt 
meg.

Azóta a világtól teljesen elzárkózva él! 
özvegye Bajza-utcában levő palotájukban 
második 1 ' ' ' *.»ól származó fiával. 
Baruchné öközben felnőtt, össze
veszett édes elköltözött tőle és a
perek egész lavináját indította ellene.

A pereskedés és a sorozatos családi tra
gédiák tönkretették Ilaruch Jcnőné 

Idegeit.

Időközben vagyona is in< gsemmisült, átköl
tözött az Andrássy-ut 95. számú házba é# 
műtárgyai eladogatásából tengette éleiét. Az 
utolsó időkben már

a villanyt és a gázt Is klkapcso’ták a 
lakásból, ahol naponként megjelent a 

végrehajtó.
Baruchné betage.skedese miatt Veronáit és 

inorfiumot szedett. Teljesen legyöngült. Ka
rácsony előtti héten beszállították n Rókus- 
kórházba, ahol a szent este meghalt

A legendás örökségből nem maradt 
semmi sem:

a maradék bútorokat majd a háziúr fogja 
lefoglalni a hátralékos házbér fejében.

Küéácsonj:
Huszonöt betörés

Reficrdot áhította fi fel a beiére fi

fel a be-

betörés

hírlapíró

A főkapitányság betörési főcsoportjának 
valamennyi embere talpon áll Angyal László 
főfelügyelő vezetésével a szenteste óta, mert 
ezen az estén rekordot állítottak 
törők:

néhány óra leforgása alatt 25 
történt.

Betörök járlak Szirmay István 
Dobozi-utca 25. szánni házban lévő laká
sán, ahonnan rengeteg ruhát és Sz. I m<>- 
nograinmal ellátott fehérneműt vittek el. 
Magával vitte a tettes Szirmay harctéri ki
tüntetéseit, egy vöröshüvelyes diszkardot és 
különféle értéktárgyakat is. Emiéi a betö
résnél szakavatott, régi betörő járt,

kesztyűben dolgozott, 

ujjlenyomatot nem hagyott hátra.
A Pesti Színház irodahelyiségéből egy 

Írógépet vittek el, ugyancsak írógépet zsák
mányoltak a betörök

az V. kerületi adófclilgyelőség
Vilmos császár-uti helyiségében. Az öröm
völgy-utca 16. számú ház egyik lakásából 
nagyérlékü ékszereket vittek el, a páva* 
utcai

1

zsidó szentegylet
irodájában pedig őt perselyt törtek fel. 

Ezenkívül kisebbszabásu lakás- és üzlet
fosztogatások történtek.

Sürgős Értesítés!
Török bankházában, Budapest, Szervita-tér 3

még néhány eredeti sorsjegy kapható.
A negyedik ozá'y nyeremény ha sása már

január hó 12 és 13-án lesz
ViMmn/igyírak: P 96. . Hl P 4B-, P 24.—, nyolcad P 12.—,

a vételár előzetes beküldése ellenében.
Elérhető legnagyobb nyereményt

P 500.000.— ötszázezer pengő,
mely összeg már egyetlen sorsjeggyel nyerhető.

tol9n.it
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Banditán és csendőrön
ha-on. narom öulihos ravolverharcí 

sanesu t — AgvomoitOK Horuaih Alajos!, a ti rhem Danimat is
Zágráb, december 25.

Cacak szerbiai városkát óriási izgalom 
bán tartja egy várfürdő, amelynek egyik 
hőse a jelek szerint Morvát Alajos, a hír
hedt rabló aki a mull hátén megszökött 
a milrovicai fogházból. IIárvától különböző 
bűncselekmények miatt összesed 99*/» évi 
•(egyházra és egy rendőr meggyilkolása 
miatt

kUtéláltal! halálra ítélték.

A halálos Ítéletet a múlt héten kegyelmi 
utón életfogytiglani fegyházbüntefisre vál
toztatták át. Ar. elvetemüli bandita még az- 
frap, amikor a kegyelmet kihirdették előtte, 

megszökött a fogházból.

Atfürészelte a cella tetőzetét és egy másik 
fegyenccel együtt sikerült elmenekülnie.

Szombaton Cacakban az ügyeletes rendőr
tisztnek feltűnt egy kávéházban két gyaníts 
vendég. Igazolásra szólította fel őket és ma
gává] vitte a két férfit a rendőrőrszobára. 
Abban a percben, amikor beléptek a rend 
örőrszobára, az egyik férfi

revolvert rántott és a rendőrtiszt fejébe 
lőtt, aki holtan esett össze.

'A másik férfi a rendőrőrszoba szolgáját egy 
revolverlövéssel súlyosan megsebesítette. A 
két merénylő ezután futva menekült. Köz

Aranyéremmel tüntette ki a dán király 
Gyenes Lilit és zenekarát

Ötezer pengőt gyültőtt Kopenhágában a tiszteletére rendezett 
théatre parée-n Gyenes UH a magyar szegény gyermekek számára

Az elmúlt nyáron a kormányzó gödöllői pa
lotájában nagy sikerrel hangversenyezett Gye
nes Lili és huszonkéltagu női zenekara. A kor
mányzó Jókivánatal Indították útnak a fiatal 
lányokból álló társaságot és ezek a jókivána- 
tok meghozták az eredményt. Azóta

Gyenes Lili és zenekara

■ norvég, dán. svéd és a belga király előtt 
játszottak már a világhíressé vált Gyenes 

Lillák
és most arról kapunk értesítést, hogy a dán 
király aranyéremmel tűntette ki a rendkívül 
tehetséges muzsikuslányoknf.

Koponhógóbnn negyven önálló koncertet ad
tak legutóbb Gyenes Lillák. Bucsuzásul Kópén- 
húga városa tiszteletükre théatre parée-t adott, 
amelyen

a király la megjelent.
Az estélyt a Herlingske Tidende főszerkesztő
iének, Reu>ent lomnak felesége, egy a magyar- 
barátságáról és jótékonyságáról ismert hölgv 
menedzselte. A théatre parée mintegy kétezer 
lönyl közönség előtt nagyszerűen sikerült. 
Miután a közönség tapsaival már alig akarta el- 

minden este a szezon legnagvobü opera.lslkere:

mEISZEW
A tavaszés szerelőin revüje 22 képben

Szilveszter éj'el lél 12 órakor:

Szihiesziei’i u űamesi
Budapest leg'dválóbn príma donnái. 

Budanest legjobb komikusai 
Budap st le'nagyszerűbb táncosnői 

és táncosai le lép ével.
Rendes es'l helyárakkal!

Cl Of Et EIIWIÜZ 

ben azután az őket üldöző rendőrökre lövé
seket adtak le.

Két csendőrnek sikerült a merénylőket 
elfogni és visszakisérlék őket. A csendőrük 
egyszerre csak észrevették, hogy a két me
rénylő ismét szökni akar s ezért

előrántották revolvereiket és tüzelni 
kezdtek

a banditákra. Azok is revolvert rántottak és 
formális tűzharc fejlődött ki, amelyben

az egyik merénylő halálos sebet ka
pott

s a másik is megsérült, azonban ennek elle 
nére sikerült elmenekülnie. Az egyik csendőr 
olyan súlyosan megsebesült, hogy még az 
éjszaka folyamán belehalt sérüléseibe. A 
másik csendőr szintén megsebesült.

A tűzharcnak tehát
három halálos és három sebesült áldo

zata van.
Az agyonlőtt merénylő zsebelnek átkutatása 
alkalmával több igazolványt találtak, ame
lyekről megállapították, hogy hamisak. Az 
a gyanú, hogy

a bandita a hírhedt Horvát Alajos,

akit az egész ország csendörsége már napok 
óta hiába keresett.

elhatározással
az első sorban ülő egyik ur cilinderét el
kérte és azzal gyűjteni kezdett a szegény 

magyar gyermekek számára.
A gyűjtés ötezer pengtinyi összeget jövedclme- 

engedni Gyenes Laliit, a fiatal leány merész 
zclt. A pénzből Rewentlow asszony ruhaanya
got vásárolt és már

értesítette a magyar külügyminisztériumot
arról, hogy a tizenhat láda szereletadományt, 
amelyet Gyenes Lillák összeinuzsikállak, útnak 
indilutiák Budapest felé.

BudapestSzéliesfőváros 
Eíekíromos Müvei
A fogyasztóközönség szives figyel
mébe ajánljuk

megtekintését, ahol
a szabályszerű szerelé’-ek médiait, 
a különböző helyiségek helyes meg
világítását,
a villamos háztartási eszközöket és 
gépekettizemhen is tanul mányozhatja
A kiállítás az

V., Honvéd-utca 22.
(Markó u ca sa*ok) szám alatt van 
és díjtalanul megtekinthető 
m'nden hétköznapon délelőtt 8—2 
és délután 4—7 Óra között

A közlekedés 15. ez. autóbusszal és i
« 2, 16. 22 és 48 számu villamossal. I

Hasznos
mlndaroknak, kik a. Jrlalniallan é« Il«t4n lermíazete. 
hashajtó ásványvizek iráni nagyobb bUaloiuiual viselteinek 

SsimlölhauBr msEEEÖ keserövize 

hatékony forrás-sókban egész Európa leggnxdngabb Ily
nemű ásványvize Rendszerint mór kisudiig; '/« vagy 
% pohár elegendő, miáltal a nagyobb mennyiségek 
fogyasztása feleslegessé válik, tehát gazdaságilag is 

viszonylag a legolcsóbb.

Toloncházba vitték Saáry Sándor 
volt főjegyzőt

Egy államtitkár apokrif levelével szélhámoskodott
A főkapitányság rabszállitó autójából úri 

külsejű, elegáns férfi lépett ki vas; rnap a to- 
loncház előtt. Néhány perc múlva becsukódott 
mögötte a toloncház kapuja.

A rendőrség intellektuális osztályán napokig 
foglalkoztak az elegáns férfi,

Saáry Sándor, 88 éve# volt községi jegyző 
különös ügyével. Az előkelő famíliából szár
mazó ember néhány év előtt összeütközésbe 
kerüli felettes hatóságával, ezért

le kelleti mondania állásáról.
Egyidelg rokonsága segítette a volt jegyzőt, 
aki sehogysem tudott elhelyezkedni, azután 
feltartóztathatatlanul

megindult a lejtőn.
Az idők során három évet ült különböző fegy
intézetekben. Nemrég szabadult ki a börtönből 
s most mór teljesen feladta a reményt, hogy 
visszatérhet régi életébe.

Az első feljelentést egy takarítónő vadházas-

A csepeli Szarka Rózsit áiiitóiag 
látták a villamoson

Rádión keresik az eltűnt Fogarassy István rendőrt
Hétfőn délelőtt érdekes fordulat állott be 

a főkapitányságon Fogarassy István rendőr
őrmester eltűnési ügyében. Az ügy aktáit 
ugyanis az eltűnési osztályról áttették a 
bűnügyi osztályra, miután az a gyanú me
rült félj hogy a még október 21-én eltűnt 
rendőrörmester

esetleg bűncselekmény áldozata lett.
•Az eltűnési osztályon étidig nem tudták 
megállapítani Fogarassy hollétét, dacára 
annak, hogy a rendőrörmester pontos sze
mély leír ásót

rádión •
továbbították az összes vidéki és külföldi 
hatóságoknak.

Egy másik eltűnési ügyben is ujult erő
vel indult meg az ünnepek alatt a nyomo
zás. Ugyanis az a bejelentés érkézéit a fő
kapitányságra, hogy Szarka Rózsit, a 12 
esztendős leánykát, aki Csepelről tűnt el.

Meglepő fordulat a debreceni
A férj véresre verte férjgyílkOSSág Ügyében 
feleségét - Takács Sándornét vasárnap szabadlábra helyezték

Debrecen, dec. 26.
(A Hétfői Napló tiidásitójának telefonjeien- 

lése.) Dr. Preineszbcrger Jenő vizsgálóbíró ka
rácsony vasárnapján vezettette maga elé Ta
kács Sándorné gazdálkodó feleségét és tizenhét 
esztendős kocsisát.

Néhány nappal ezelőtt történt, hogy
Takács Sándor* kniHnltw körülmények 

között találták meg.
A gazdálkodó szekerére akadtak rá a külváros 
bán s a szekéren ,vérző fejjel, eszméletlenül fe
küdt Takács, akit beszállítottak a klinikára, de 
segíteni nem lehetett rajta, mert

rövidesen kluenvedetL
A nyomozás első órájában azt állapították meg. 
hogy Takácsná 17 esztendős kocsisával együtt 
fejbeverte a gazdálkodót, az eszméletlen cm-

Fővárosi tanár 
’eijeR feletóRBéinret leacredmonye* bbco előkészít olc*ón* 
léMlHre ÖHHzevun' polvri. gimn z'nmi, kereskedelmi 
mxvántonulokat, érettségizőket. V'dekiukot. hölgyeket ■ ' 

Józ tf-ino nu*»onhet, I 2

bért föltették n szekérre, a lovait közé csap
tak. nzok vágtatva magukkal vitték a szekeret 
a külvárosba és igy akadlak rá Takácsra. Ka
rácsonyra azonban kiderült, hogy a gazdálkodó 
összeveszett feleségével,

az ssssonyt véresre verte
s amikor a tizenhét esztendős kocsis méltatlan
kodott a véres inzultus miatt. Takács a kocsisra

deceinber 6-án a 
társa adta be ellene a rendőrségen,

hitelezési csalással vádolta

a volt jegyzőt. Elmondta, hogy Saárv megté
vesztette öl. kitartatta magát vele s hogy aggo
dalmait eloszlassa, előkelő urak ajánló leve
leit mutatta neki.

A főkapitányságon kiderült azután, hogy 
Saáry Sándor többek között megjelent egyik 
vármegye főszolgabírójánál.

átnyújtotta egy államtitkár ajánlólevelét . 
és alkalmaztatását kérte. A főszolgabíró féltik- 
nőnek talállak hogy az államtitkár közbenjár 
az egyszerű tisztviselő érdekében, ellenőrizte a 
levél hitelességét és ekkor

kiderüli, hogy államtitkár levele — 
apokrif.

A volt jegyzőnek elegáns ruháján kívül sem
mije nincs, sem lakása, sem állása, a főkapi
tányság Intézkedésére ezért került a tolonc
házba.

helyiérdekű vasuton egy középkorú férfi 
társaságában látták.

A detektívek minden nyomot lejárnak s igy 
ebben az esetben is igyekeznek megállapí
tani, hogy , j

tényleg Szarka Rózsi volt-e
az a kislány, akit többen felismerni véltek, 
vagy csupán a felizgatott fantázia szüle
ménye a felismerés

öröm
AZ EMBER ÉLETE.
HA RENDES AZ EMÉSZTÉSE

A DT I fkl AZ éKÍyhe.biztös és rAlyl H 18,WESÓ; HASHAJTÓ

támadt, vele Is összeverekedett.
A kocsis a verekedés közben scbesltctte meg 
oly súlyosan Takácsot, hogy az sebeibe 

belehalt.
A vizsgálóbíró ezekután Tnkácsnét vasárnapi 

kihallgatása utón
szabadlábra helyezte,

a tizenhét esztendős kocsis azonban továbbra 
’s fogságban marad.

ingyen 
rMMHztttsl

Színházi Élei
újévi számának m« léklete a

„BiiöMMgmraw*
A részletes műsort adó rádióujság min

den héten 10 olvasódnak egész évre ki
fizeti a rádióelőfizetését.

A Színházi Élet c heti darabmelléklete 
Hatvány Lili uj darabja, a „Varázsige.**

A Színházi Élet óra a Rádió Világhiradó- 
val együtt 60 fillér.

A régi és uj előfizetők újévi ajándékul 
megkapjak Vadnay László: llacsek és Sajó 
ösarcgvIHtött válogatott mókáit.
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Kalle István de. OgyuUieWlt, 
» uzsorások áldozata, ölteni

A főkapitányság detektivjei karácsony 
^vasárnapja óta

városszerte keresik dr. Halle István ügy
védjelöltet, Frltz Sándornak, a Szent
gotthárdi Kaszagyár igazgatójának a 

vejét,
akinek a kihallgatása különös váltóügyek 
tisztázása céljából vált szükségessé.

Halle István dr. nemrégiben egy barátja 
lévén összeköttetésbe került egy bankhiva- 
tnlnokkal, akinek üzletet ajánlott. Elmon
dotta, van egy textilkereskedő, aki pillanat
nyilag szorult anyagi helyzetbe került és 
hogy pénzhez jusson, meglepően olcsó áron 
vkar eladni töbszáz méter angol szövetet 
.Volna is két vevője — mondotta —, egyik 
« Hoffmann és Pásztor cég, a másik pedig 
a Taussig szabócég. Ezek nem tudnak kész 
pénzt adni, de hajlandók váltóval fedezni a 
yéltelárat

Át la adott két váltót,
amelvnek ellenében a bankhivatalnok 9000 
pengőt adott neki, ö pedig a váltókat leszá 
gnitolás céljából átadta egy bankháznak.

Pár nappal ezelőtt a Hoffmann és Pásztor 
cég könyvelőjének magánügyben dolga 
akadt ebben a bankban és ekkor

véletlenül meglátta a leszámítolásra át
adott váltókat.

Meglepte a dolog, mert tudta, hogy a cég 
semmiféle váltót nem adott. Jobban szem
ügyre vette a váltót és látta, hogy 

közönséges hamisítvány, a cégbélyeg- 
sot egyszerű kézinyomdával állították

Figyelmeztette a dologra főnökét, majd ér 
fésült a váltóügyről a Taussig-céft főnöke 
Is, aki nyomban a rendőrségre ment és

Ismeretlen tettes ellen följelentést tett 
váltóhamisítás miatt,

azzal, hogy ö senkinek sem adott váltók ha 
ilyen forgalomban van, az csak hamisít
vány lehet

Az ismeretlen tettes ellen beadott följe 
fentés alapján megindult a nyomozás, 
amelynek szálai azután dr. Hille Istvánhoz 
vezettek.

Mikor a bankhivatalnok felelősségre 
fonta Haliét, az ügy véd jelölt néhányszáz 
pengőt adott át neki, azonkívül

kivette • zsebéből aranyláncát, óráját, 
lehúzta gyűrűit, mindenét odaadta, 

hogy ezzel részben fedezze a váltók össze
gét és megígérte, hogy a hátralékos összegei 
Is rövidesen kifizeti.

Közben tudomást szerzett a dologról 
Halle apósa is, aki megdöbbenve hallotta a 
történteket. Halle István dr., aki igen jó 
családból származik, egy évvel ezelőtt vette 
feleségű a kaszagyári igazgató leányát. Az 
apósa ötszobás lakást rendezett be szá
mukra, Hallenek szép jövedelme volt és 
ezért találták érthetetlennek, hogy ilyen 
különös szővetüzlctekkel foglalkozott Mi
kor a család felelősségre vonta dr. Halle 
Istvánt, a fiatal ügyvédjelölt azt hangoz
tatta, hogy

lelketlen uzsorások körmei közé került.
Még legénykorából volt egy kétezer pengős 
tartozása, pillanatnyilag nem tudta kifizetni, 
apósának nem akart róla szólni és hogy 
haladékot kapjon, uzsorakamatokat fizetett 
Hz a kétezer pengős kölcsön anyagi romlást 
idézett elő nála. Hozzájárult a bajokhoz, 
hogy

•> édesapja megbetegedett, hónapokon 
át szanatóriumban ápolták, az ápolási 

dijakat ff fizette.
bár végül édesapján nem tudtak segíteni és 
nemrégiben meghalt.

Kijelentette végül, hogy a Taussig, illetve 
Hoffmann és Pásztor-féle váltókon levő alá 
írást nem ö hamisította, teljesen jóhisze
műen járt el.

A váltókat egy barátjától kapta, aktban 
megbízott é« ennek a barátjának káré 
sére bonyolította Ír Jóhiszeműen az ügy

letet
Meg Is nevezte ezt a barátját, de mikor

Ulestend Grill
TERÉZ-KORUT 44. fSzondy u. sarok)

megnyílt!
Weslend Wá/toésaGíilta 

esténként Ko-npAthy Gyula 
vendégle) lépte.

ennél akartak érdeklődni, kiderült, hogy 

nemrégiben meghalt, tehát ff már nem 
adhat számot a váltókról.«uua, számút H vuiiuürui. István védekezése szer;nl teljesen jőhisze-

Ennek a családi jelenetnek az volt a vége, I miien és ártatlanul keveredett bele.

Őrült a Bazilikában
Heg akarta zavarni az éjféli misét egy lipótmezei 

szökevény, de megakadályozták a botrányt
Szombaton éjszaka a Bazilika sekrestyése 

különös felfedezésre jutott. Tizenegy óra 
után, amikor már tömegesen érkezett a kö
zönség az éjféli misére, az oltár közelében 
az egyik padban 
álomba merülve.

Fantaaztlkua

egy férfit talált mély

ruha volt

fehér blúz.

rajta:

mlndkél ol-piros huszárcsákó, 
dalán magyar címerrel, zöld nadrág és kék 
selyem sujtásos pelerín. Már első pillanat 
bán látszott, hogy

\ sekrestyés rendőrt hívóit, aki a férfit a 
főkapitányság épületébe kisérte. Itt kide
rült, hogy Papp Zoltánnak hívják, 22 esz
tendős kocsikísérő, szombaton este 8 órakor 
szökött meg a lipótmezei elmegyóggintézet-

bői.
— Az volt a szándékom, — mondotta —, 

hogy egy kicsit pihenek és azután, amikor 
az éjféli misére harangoznak, beszédet inté
zek a közönséghez. Fel akartam szólítani 
őket, jöjjenek az én vezetésemmel Budára 
és kérjük meg a miniszterelnököt, hogy ad
jon valami karácsonyi ajándékot a szegé
nyeknek és munkanélkülieknek.

Kiderült, hogy azt a ruhát, amelyben volt.

a lipótmezei elmegyógyintézet szabója 
készítette számára 70 pengőért

Azt mondotta ugyanis, hogy részt fog venni 
a karácsony esti srinielőadáson és ezért van 
szüksége erre a ruhára. Papp Zoltánt a fő 
kapitányságról mentőautón szállitották visz- 
sza az elmegyógyintézetbe, ahol most már 
jobban fognak rá vigyázni.

Több mint egy óráig álltak hétiön 
a villamosok Budapest utcáin

A bánhidai elektromos centrálé transz
formátor-telepein keletkezett a hiba

forga-

nagysokáig tartott, amig a város vissza
nyerte régi képét.

A BSzKRT hivatalos Információja szerint 
a forgalmi zavar általában huszonnyolc per 
cig tartott, ezzel szemben voltak olyan vo
nalak. ahol

Különös karácsonyi ajándékot adott a 
BSZKRT Budapest közönségének hétfőn 
délelőtt. Mikor a legnagyobb volt a 
lan a budapesti utcákon —

tizenegy óra után néhány perccel, 
télen megálltak a villamoskocsik 

egész városban.
Megbénult teljesen a főváros élete, a meg 
állóknál mind tekintélyesebbre torlódó tö
meg szidta elkeseredetten a villamostársasá- 
got, — a sárga kocsik azonban erre sem 
indultak meg. Egymásután teltek a negyed 
órák — a forgalom csak nem öltötte fel 
megszokott képét A várakozó tömeg most 
már látta, hogy teljesen hiábavaló a to
vábbi ácsorgó s s miután a veszteglő kocsik 
vezetőitől és kalauzaitól még csak biztató 
ígéretet sem kaphattak — nekiindultak gya
log. Hamarosan keletje lett az autotaxik- 
nak, a máskor fuvarért siránkozó sofőrök 
bő aratást csináltak és zsúfoltan megra
kodva száguldottak az autóbuszok is.

Senki nem tudta, mi történt: a telefonok 
hiába ostromolták a BSzKRT központját — 
ott sem tudtak semmiféle felvilágosítási 
adni.

Központi áramzavarról lehetett sző,
— ez nyilvánvaló volt az első pillanatban, 
mert a forgalom bénulása nemcsak egyes 
vonalakra lokalizálódon, hanem

aa egész hálózatra kiterjedt
— Bánhidán van a baj — mondogatták 

az egyes telepeken, amelyek a Dunántúlról 
érkező áramot Pesten továbbítják, semmi 
zavar nincsen. így van ez a centráléval,

eaen a héten ez már a harmadik for
galmi zavar.

Röviddel ezelőtt egy nyolcperces, néhány 
nappal ezelőtt pedig egy tizenkétperces za
var volt.

Jóval elmúlott már tizenkét óra, amikor 

végre megindultak a villamoskocsik a 
pesti utcákon.

amelyek a berlini közlekedési sztrájk ké
pét mutatták. Zsúfoltak voltak a járdák és 
reménykedő tömegek álltak a megállóknál. 
Különösen nagy baj volt a Nagykörúton, de 
a perifériákra induló villamosok végállomá
sain is. A főkapitányság is hamarosan tudu 
mást szerzett a villamoszavarról és a mo- 
songiutcai laktanyából azonnal

kerékpáros Őrjáratokat mozgósítottak, 
hogy az esetleges tolongásoknak, tumultu
soknak, rendzavarásoknak elejét vegyék.

Mikor azután a forgalom megindult, — 
óriási attakok indultak meg az első villa
mosok ellen. A háborús évekre emlékeztető 
fürtökben lógtak az emberek a kocsikon és

1^flURtnT
I KÖHÖGÉS, REKEDTSÉG ELLEN |

hogy dr. Halié István eltávozott • lakásáról, 
azóta nem is tért vissza éa a detektívek 
hiába keresik.

Ezalatt már azonban Frltz Sándor igaz
gató megbízásából

StrauM László drM a család ügyvédje, 
érintkezésbe lépett a váltókon szereplő 

cégekkel,
valamint a szóbanforgó bankhivatalnokkal 
és a leszámítolást végző bankházzal, hogy 
békés utón kísérelje meg a kibontakozást 
abból a kínos ügyből, amelybe dr. Halle

a Kathreiner Kneipp maláta
kávé. Valódi Franck kávépót- 
lékkal keverve a legideáli
sabb, amellett a legolcsóbb 
reggeli és uzsonna ital. 
Egy kísérlet meggyőzi!

Érintkezésbe léptünk a bánhidai centrá- 
lévai is, ahol azt a telefonfelvilágositást 
kaptuk, hogy az egyik transzformátortele
pen történt a baj. Annak a megállapítása 
tartott hosszabb Ideig, hogy a zárlat hol 
keletkezett, mikor ezt megtalálták, rögön 
kijavították a hibát. Hogy a hosszu ideig 
tartó áramszolgáltatási zavart mi okozta tu
lajdonképpen, annak

a vizsgálata most folyik.

Miután nagy terület átvizsgálásáról van szó, 
a vizsgálat eredménye csak kedden délelőtt 
kerülhet nyilvánosságra.

Alig indult meg azonban a pesti utcákon 
újból a villamosforgalom,

a délután folyamán már ujabb rendelte- 
neaségeket Jelentettek

különböző pontjairól. Különösen a 
közlekedés szenvedett még délután 
és csak öt Óra felé indultak meg

a város 
kispesti 
is sokat

ZSOlflOS
most már rendszeresen a járatok 30—40, 
sőt 50 perces kényszerű veszteglések után- 
De baj volt a város egyik legforgalmasabb 
vonalán, — a 4fi-os jelzésű járatban is. Itt 
a délután folyamán körülbelül

húsz percig
voltak tétlenségre kényszerítve a kocsik.

Kispesten különben a villamosmizériák* 
hoz még egyéb „kelemes" események is tár* 
sultak. A városban ugyanis

a vUlamoavliágitás Is felmondta a awi- 
gálatot

és csak a késő esti órákban gyulladtak k! 
újból a villanykörték.

A késő esti órákban jelentette a bánhidal 
centrálé a budapesti központnak, hogy az 
üzemzavar oka az volt, hogy Petneházán 
elszakadt az áramvezeték.

több mint egy Aráig

szünetelt a forgalom.
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Magyarellenes támadás miatt 
felbontották Kosáry Emmy 
berlini szerződését
A művésznő

Berlin, december 25 
Sok magvar siker útin egy balsikerről kel) 

megemlékeznünk. A balsiker okozója egy dél 
ben megjelenő újság, amely egy magyarellenes 
cikkével elérte azt, hogy Kosáry Emmy három 
hónapot jogerőt szerződése egyik pillanatról u 
másikra megsemmisüljön. A 12 Uhr Blatt cik
ket irt a berlini magyar invázió ellen, mire a 
cikk megjelenése után cgy félórával Kosáry 
Emmy, akinek Szilveszterkor lett volna pre 
mierje a „Száz méter szerelem" cimü darab
ban, értesítést kapott, hogy

• várható újabb sajtótánuidások miatt la

perli a Metrapo! Theatert
kell mondanlok szertpelletésérő!

Kosáry Emmy hiába érvelt azzal, hogy száz 
hússzor Játszotla Berlinben a „Mórica grófnőt." 
hiába hangsúlyozta, hogy harmincnapos szer 
ződés van a zsebében, a Metropol Theater igaz
gatósága kijelentette, hogy elhatározásuk meg 
másilhatatlan. Kosáry Emmy pedig pénz nélkül 
ül a kurfürstendammi Aihambra Hotelben és 
várja a bíróság döntéséi a perben, amelyet a 
színház ellen azonnal megindított.

Kosáry elmondotta nékünk, hogy kiadta 
minden pénzét és hogy rendkívül kínos hely
zetben van. 

el s a betétek nagyrétjét megtartotta. 
Sikkasztás bűntettéért egyévi börtönt kapott

Bernát, akinek védője, dr. Tarján Mihály azon
ban perújítást kért s több uj mentőtanura hi
vatkozott. A törvényszék el is rendelte tegnap 
a perújrafelvételt s egyben ugy Intézkedett, 
hogy

az ítélet végrehajtását függesszék fel
s amennyiben már megkezdte büntetését, he
lyezzék szabadlábra. A végzés ellenére azonban 
Bernát fogva marad, mivel másik ügyben bün
tetését tölti, illetve vizsgálati fogságban van, 
amelyet

A „szabadlábra helyezett'* Bernát Miklós igaz
gató tehát ilyenformán továbbra is a gyűjtő
fogház lakója lesz.

Anya és leánya harca a rendőrség előtt 
érdekes fordulat Léderer Péter Ervin nagybirtokos volt felesége 

és családja közötti háborúskodásban

am neszpflnz 
HU lODiMen
Ilonnal loiapitiok újat 

íiáut bárhol iov« telkén so havi rtazhtr*.
As ApftAni A«MAg minden íno penvőja nM»
havonta 1.50 fizetendő.
Ebben a tőketörlesstés, kamat, életbiztosítás 
és mindennemű költség is m',r bentoglaltatik.

Építő- es HitelöanH Reszu.-Tflrs.
Budapest, Vi., András»y-u< 26/cf. SS.

Kérjen Ingyen prospektust!

Késhegyig menő harc után 
a Fővárosi Operetfszinházé lett 

a Bál a Savoyban
A Király Színház perli dr. Marion Sándort a szerződés
szegésért — Náci-hecc a berlini premieren riadóautókkal

Péntek este mutatták be Berlinben Ábrahám 
Pál „Bál a Savoyban" cimü legújabb operett
jét. Káprázatos kiállításban hozták az újdon
ságot, amelyet a kritika egyöntetűen a magya
rok sikerének könyvelt el. A Grosscs Schau- 
rnielhausban háromezer frakkos ur, illetve es
télyiruhás hölgy gyűlt össze, akiknek soraiban 
•z egész berlini tllmkolónia, Magda Schneider-

Bál a Savoyban
Bársony Rózsi ét Dénes Oszkár

tői kezdve a legnagyobb filmrendezőkig, a 
szinházi élet kapacitásai találkozót adtak. A 
magyar müvészkolónia élén Nóti Károly, Szé 
kely István, Zsoldos Andor, Bolváryék ültek, 
Pestről pedig Marton Sándor dr., Gerő István, 
• Royal-fllmtröszt vezérigazgatója és egy szín
igazgató: Sebestyén Dezső jött cl a nagy pre
mierre. A páholyokban a politikai élet előkelő
ségei öltek, Schlelcher kancellárral az élen, 
aki — mint mondják —

véreire tapsolta a tenyerét a magyaroknak.
Éppen emiatt feltűnt, hogy a színház bejára
tánál két rendőrségi riadóautó állomásozik, 
megrakva állig felfegyverkezett rendőrökkel 
Pillanatok alatt végigfutott a közönségen a 
hír:

Náci-hecc készül
Hitler htvei ugyanis, akik az idegenek ellen 

folytatnak késhegyig menő harcot, elhatároz

Érdekes bonyodalmak Bernát Miklós 
újabbbünügy,per- íjjaz^ato, a ,,zaloj!céclula.- 
badlábr^'helyező hiénák" Vezére körül 
végzés után továbbra is a gyiijtőfogház lakója maradt Bernát

Napok óla érdekes bonyodalmak hullámza- 
nak Bernát Miklós volt részvénytársasági igaz
gató körül, aki a pesti „zálogcédula-hiénák" 
vezére volt és

rengeteg embert károsított meg 
lelkiismeretlen űzőiméivel. Sok kisember utolsó 
értéktárgyáról, ruhadarabjáról kiállított zálog 
cédulák vándorollak keresztül Bernát kezén s 
végül is a cédula nem került elő többé és ar 
ért* járó pénzből csak néhány pengő marad* 
meg

Közvetlen karácsony elölt a letartóztatott 
Bcrnátot

• KyUjtőfogháaból ■ Markó-utcai törvény
szék épületébe kísérték, 

hogy egy újabb bűnügyben — amely a zálog
cédula manipulációk közben főtárgyalásra érett 

Ilöuö hetenuj íeresztreitvfiny
»»en»*cló» Kiír,*,, nyereményekkel l verseny

ták, hogy megzavarják a fényes premiert s 
ezért rendelték ki a készültséget. A színpadon 
és a zenekarban magyarok vitték a főszerepet. 
Ábrahám Pál állt a zenekar élén, a színpadon 
pedig Bársony Rózsi Alpár Gitta és Dénes 
Oszkár hármasa aratta a tapsokat.

— Ha a darab egy kicsit gyönge lesz — 
mondogatták a beavatottak körében —, feltét 
lenül kitör a Náci-botrány. Erre azonban nem 
került a sor, mert

• zúgó tapsok mindannyiszor elnémították
■ nácik gyenge, erőtlen fütyülését és 

pfujolását.
Az est kirobbanó sikere azonban Bársony 
Rózsié, akiről ina már egész Berlin beszél.

A dübörgő siker közepette egy ur ült csak 
nyugtalanul az egyik páholyban: Sebestyén 
Dezső, az Opcrcttszinház igazgatója, aki bár 
ugyankkor

Budapesten a saját színházában tartatott 
premiert, mégis Inkább Berlinbe utazott, 
hogy megszerezze magának a Bál a Savoy

ban budapesti előadási Jogát.
Ekörül ugyanis három színház folytatott már 
hetek óta kulisszák mögötti harcot.

Az Operett tulajdonképpen ■ Klrály- 
Szlnházé.

Az uj rezsim ugyanis átvette Lázár Ödön örö
két, azzal a kimondott klauzulával, hogy elő
adhatják a Lázár Ödön által lekötött operet
tet is. Rajtuk kiviil a Fővárosi Opcrcttszinház 
és a Vígszínház tartott igényt a darabra. A 
Király-Színház vezetői: Föld és Bauer igazga
tók ragaszkodtak is Abrahám operettjéhez és 
ezt a darab pesti menedzsere, Marton Sándor 
dr. tudomására is adták. Sebestyén Dezső 
azonban nem adta fel a harcot, hanem a pre
mier után Zsoldos Andorral, a színház társ
bérlőjével karöltve, megnyerte Abrahám Pál 
beleegyezését ahhoz, hogy a Bál a Savoyban a 
Fővárosi Operettszinházban kerüljön színre. És 
a beleegyezését a helyszínen perfektuálta Mar
ton Sándor is, aki

rögtön szerződést készített a Fővárosi 
Operett színházzal.

Ugy értesülünk, hogy a Király-Színház 
semmiesetre sem egyezik bele abba, hogy szer
zett jogaitól megfosszák és bár Marton Sán
dor kijelentette, hogy a darabot nem a Ki
rály Színházhoz, hanem személy szerint Lázár 
Ödön volt igazgatóhoz kötötte le,

perrel fogják megtámadni a színházt 
kiadót

és annakidején a darab letiltását fogják köve
telni bírói utón.

(M

meg — felelősségre vonják.
Uzsora bűntettével vádolta az ügyészség i • 

büntetőtörvényszék //orud/h-lanácsa
héthónapi börtönre ítélte el.

De történt még egy érdekes esemény Be.r» 
nótlal kapcsolatban most, a karácsonyi ünne
pek nlalt. Bcrnátot hivatalosan értesítették a 
fogházban, hogy

perújrafelvételt rendeltek el
abban a bűnügyében, amelyért egy évre Ítél
ték el. Bernát mint egy építkezési vállalat volt 
Igazgatója kölcsönöket vett fel, de a pénzeket

• pcrujrafelvétell végzés nem érinthet 
nem fizette vissza, hanem az Időközben alapí
tott bankjánál folyószámlabetétként helyezte

Az Ebi Maerar Rtsivény-SerMada 
e4da, <aiagyel5blzx>tt»áta. valamint tisztviselő 
kara és munká»»á«« mély megUletödésscl je- 
tenti, hogy a vállalat Igazgatója és igazgatősá- 
gánsk tagja

A megboldogult több mtat négy évttrően *< 
állott vállalatunk szolgálatában éa kiváló szak
tudásával. valamint fártdhaUtlan munkásságá
val hathatósan közreműködött annak felvirágoz
tatása kőről. Páratlan munkaszeretetének, szívós 
kitartásának, telkes odaadásának jelentékeny 
része volt abban a munkában, amely vállalatunk 
nagyrafejieszlését erer.ményazte éa ezzel a ma
gyar söripar ’örténetében Is hervadhatatlan ér
demeket szonett

Emlékét soha el nem tnu|ó katnoloNel fa tsspn- 
toltál tagjak WMgórisai.

Budapest, 1931 dooamber H.

A tartásdíjperek és a hatóságok előtt folyó! 
egyéb családi háporuskodásoL mozgalmas kró I 
nikájában is

párját ritkítja az a harc, amely egy elő- * 
kelő pesti famíliában folyik.

Lédere? Péter Ervin nagybirtokos, a legendás | 
hirü Léderer-vagyon örököse és lécfalvl Sípos 
Éva, egy tekintélyes pesti ügyvéd leánya har
colnak egymással.

Néhány évvel ezelőtt vette feleségű! Léde
rer as ügyvéd leányát.

de csak rövid ideig tartott a házasság. A fiatal
asszony elköltözött férjétől és a válóperen kí
vül megindul a per a tartásdíjért is.

A fiatalasszony szülei mindenáron art akar
ták, hogy leányuk visszatérjen férjéhez s a 
leány anyja legutóbb

a rendőrséghez Is fordult segítségért.
Ebben azt adta elő, hogy leánya kábítószer
üzérek karmaiba került s kérte, hogy szabadít
sák ki leányát ebből a kétségbeejtő helyzetből 
s adják vissza családjának. Mielőtt a rendőri 
vizsgálat megindulhatott volna s a fiatalasszonyt 
kihallgatásra idézhették a főkapitányságra, lécz- 
falvi Sípos Éva

A belügyminiszternek sürgönyöztek 
a debreceni ébredők karácsonykor 

xárvatartott mozija ügyében
Colussi Béla és a debtecni ÉNE karca a moxi körűt

Debrecen, december 25.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) Karácsony elölt öles plakátok hirdették, 
hogy az ünnepekre megnyílik a hosszabb idő 
óla zárva levő Urárda-mazgő. amely a debre
ceni Ébredő Magyarok Egyesületének a tulaj- 
dón a. A mozi megnyitása azonban elmaradt 
és így

a karácsony! ünnepek alatt Is zárva tar
tották az ébredők debreceni moziját

Érdekes előzményei vannak a zárva tartott 
debreceni mozi ügyének.

Colussi Béla, a budapesti UFA-mozgó volt 
igazgatója annakidején bérbevette az Ébredő 
Magyarok Egyesületétől a debreceni Uránia- 
mozgót. Később azonban

differenciák támadtak az egyesület éa 
Colussi között

6 e differenciákból per is keletkezett. A deb
receni járásbíróság nemrég hirdetett ítéletet a 
perben. Az ítélet szerint

Colosának 504MI0 pengőt tartozik meg
fizetni az EME debreceni fiókja.

A bíróság zárgondnokot is rendelt ki a moziba, 
Gidófalvy Elemér ny. ezredes személyében. A 
bíróság ugy rendelkezett, hogy Colussi követe
lésének biztosítására

a móri Üzembe helyezendő,
a zárgondnok felügyelete melleit.

Colussi karácsony ünnepére meg akarta 
nyitni a mozit. Plakátokon be is Jelentette ezt 
s eljárt a rendőrségen, aogy ott a rendőri 
ügyeletről gondoskodjanak. A rendőrség vezc- 
tője azonban ugy ericimezie a bírói határoza
tot, hogy

a mozi egyelőre nem nyitható meg.
Colussiék erre a karácsonyi ünnepek alatt 
magához a belügyminiszterhez fői dúltak:

táviratot adtak fel a belügyminiszter

előterjesztéssel fordult ■ rendőrséghez
$ ebben teljesen alaptalannak mondotta édes- 
anyja panaszát és feltárta a családi harc rész
leteit, amelyek anyja rendőri bejelentéséig ve
zettek el.

Értesülésünk szerint

a rendőrség most megszűntette az eljárást

a különös panasz ügyében. A bíróság előtt folyó 
családi harc azonban újult erővel indult meg 
a szemben álló felek között. Az elvált asszony

havi 1500 pengő tartásdijat követel férjétől
s kéri a bíróságot, hogy a férj körülbelül 40.006 
pengőt fizessen ki neki kétévi tartásdijának biz- 
tositására. Léderer Péter Ervin azonban nem 
hajlandó fizetni s felesége követelésének elüt* 
sitását kérte a bíróságtól. Legutóbb

mindkét fél a bizonyítás elrendelését ta- 
ditvúnyozta

a perben. Most ennek helyt Is adott a törvény* 
szék s a közeli napokban számos tanút — köz
tük több előkelő állású urat, ismert társaság
beli hölgyeket — hallgatnak ki a tárgyaláson, 
amely rendkívül érdekesnek Ígérkezik.

elmére
és ebben intézkedést kértek. A belügymlnlsitÓ- 
rium intézkedett is, hogy a bíróság határozat* 
értelmében járjanak el, mire dr. Bródy Istvóu 
ujból elját a rendőrségen, de

ezúttal Is eredménytelenül a ezért netn 
tarthatott előadást vasárnap az ébredők 

debreceni mozija.
A városban természetesen sok szóbeszéd tárgy* 
volt a zárvatartott mozi és a körülötte törtóit 
izgalmas események.

— Az Omike ChanukaUnürpé. A Magyar Zsi
dóság Hitvédelmi Szövetsége f. hó 27-én, ked
den d. u. fél 7 órakor az Omike dísztermében 
(IX., Qllői-ut 11) chanukaünnepélyt rendez.

— Idegenforgalmi kiállítás. A MVA igzagató- 
sága az Idegenforgalmi Szövetség bevonásával 
nemzetközi Idegenforgalmi kiállítást rendez » 
Vasuti és Hajózási Klub termeiben (VI., Csen- 
gery-u. .<3).

—. A Vázsonyl-párl n.| helyisége a József
városban. A Szende Péter Pál elnöklete alatt 
álló Nemzeti Demokrata Párt déli kerülete és * 
Józsefvárosi Vázsonyi Párt, valamint a Gárdo* 
Dezső elnöklete alatt álló Józsefvárosi Nemzeti 
Demokrata Pártkör helyiségét VIII., Csepreghy- 
utca 2. I. em. alá helyezte át. Az uj helyiséget 
január 7-én fogják nagyszabású pártvacsora 
keretében felavatni.

— Esti kereskedelmi szaktanfolyam. A Ruder- 
pesti Kereskedelmi Akadémia az eddigi tanfo
lyamok mintájára, január lfi-4n nyitja meg uj 
5 hónapos tanfolyamát alkalmazottak és más 
egyének részére Jelentkezés az igazgatfjságné!
V.,  Alkotmány u. 11. szám, f. em. (Telefon: Aut- 
205-47.) Tájékoztató a kapusnál is kapható.

— Nugy társasági esemény a Technikusok 
Estélye Jack Hyllonnal. Dec. 20-én, csütörtökön 
a Fővárosi Vigadóban tartják estélyüket a tech
nikusok a szokásos Technikus bál helyett, a 
szegénysorsu műegyetemi hallgatók Javára. Az 
estélyt igen nagy érdeklődései várja nz előkelő 
pesti társaság, annál is inkább, mert nemcsak 
nálunk, de az egész kontinensen. egyedül a mű
egyetemieknek sikerült táncestélyre szerződtetni 
a világhírű karmestert és teljes zenekarát. Jack 
Hvltonék 11 órától reggel 5-i giátszanak. Meg- 
hivó-lgénylések n Műegyetemi Segélvegylet el
nökségénél (I., Műegyetem fsz. Telefon: 50-8-00' 
Jegyiroda: 28— 29-én a Hungárla-szállodában

— Vitaest A Magyar Cobden Szövetség sze
mináriumában, ma .kedden este 7 órakor «»"••• 
Boris® és Ignotus Pál „fílvő-e a jövő emberei 
címmel (V., Szabadság-tér 12) vitaestét tart
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II1KEK GvlUiossagot seitenek egy rítrosgalotai 
asszony reltoiyes eltünose mögött '

Bolyos Jűzsetnot messiássá: tonyagetie i
meg egy terű es az asszony most eitlin. I1.

A karácsonyi könyvpiacnak szenzációja 
van. Egyelőre még csak a beavatottak tud
nak róla. Az igazi „muri" csak most kez
dődik, hogy a boltok kirakatában megjele
nik a kékfedelü könyv, Lovass János, a 
tehetséges fiatal író Toncy Island című 
könyve. Egy képzeletbeli országban játszó
dik le a regény cselekménye. Béke, forra
dalom, kommün, ellenforradalom, konszo
lidáció: ezek az állomások. Kulcsregény. A 
könyv figuráiban mindenki magára ismer
het. Mindenki, akit illet. Lesznek is, akik 
magukra ismernek. Fanyar humor, keserű 
szatíra jellemzi a regényt, amelynek Írója 
Széchenyi Hitel-jébŐl idéz: „némely raj
zaimban tulajdon rutalmokra fognak is
merni. Ezek ne gondolják, hogy ők teszik 
s alkotják a hazát s ne tolják azt, ami 
egyedül $ egyenesen őket illeti, a hazára."

11.
Müvészválópőr. .4 vdlópörös ’ 'ró január 

egyik napjára kitűzte a tárgyalást Gaál 
Franciska és Lest pán Sándor válópörébeu

III.
Kallós János, a kitűnő közgazdasági szer

kesztő meséli. Amerikaiak járnak pár nap 
óta Pesten. Szeszvdsárlásról tárgyalnak. 
Nem kevesebb, mint négyezer ládára való 
szilvóriumról van szó. Még pedig kóser 
tzllvórlumról. Tavasszal lesz a zsidó husvét 
Az amerikaiak még nem bíznak abban, 
hogy addigra megszűnik a prohibició és 
már most gondoskodnak arról, nehogy az 
amerikai zsidók véletlenül kóser szilvórium 
nélkül maradjanak.

IV.
Az uj telefonkönyv harmadik oldalán 

két szép női fej mosolyog az olvasóra. .4 
posta ezt a két szép női arcképet használta 
fel telefonpropagandára. A pesti „okosok", 
akik mindent tudnak, már agnoszkállák 
Őket. A telefonkönyv harmadik oldalának 
bal alsó sarkában Lázár Mária dicséri a 
telefont, a felső jobb sarokban pedig egy 
társaságbeli előkelő urilány, Csorba Ferenc 
államtitkár unokája, Gindele Luey moso
lyog bele az apparátusba. A posta itarán 
nem találhatott volna csábítóbb reklámot.

V.
Búcsúzik egy ember Budapesttől. Vágó 

'József a neve és a telefonkönyvben igy sze
repel: magánzó, a genfi népszövetségi pa
lota tervezője. Világhírt szerzett a magyar 
építészetnek a népszövetségi palotával, itt
hon azonban egy és más kifoqásokat emel
tek ellene némely hivatalos fórumok. Erre 
<6 többé nem mondotta magát sem építész
nek, sem építőmesternek, hanem magánzó
nak. Vágó József most elmegy, nem lesz 
toadbb Budapesten magánzó. Párizsba köl
tözik, már lakást is vett ki magának. Párizs
ban él különben a fia is, egy ottani művé
szeti lap szerkesztője.

VI.
Néhány pesti műkereskedő boltjából cso

dálatosán szép karácsonyi ajándéktárgyak 
kerültek ki az idén. Érdekes ennek a titka. 
Pár nappal ezelőtt a kecskemétiutcai Cseko- 
nics-palotában aukciót rendeztek néhai Csc- 
konics Iván gróf, az egykori zászlósur ha
gyatékából. Innen származnak azok a gyö
nyörű holmik, amelyek azután műkereske
dők révén a karácsonyfák alá vándoroltak.

VII.
Amerikai kriszkindli is érkezett Buda

pestre: Rotschild-ajándék. Az amerikai 
Rotschild Ednard feleségének magyar or
vosnője volt dr. Görög Erzsébet, az ismert 
kitűnő kozmetikus orvos. Görög doktor
kisasszony hosszú időn át majd az egész 
világot beutazta fíotschildné társaságában. 
Az amerikai mllUomosnő most karácsonyi 
megemlékezésül dollárcsekket küldött dr. 
Görög Erzsébetnek.

Vili.
Készülődünk már a Sziveszterre. Hatvány 

Lili bárónő is szilveszteri mulatságot ren
dez budai palotájában. Lili bárónő érdekes 
újítást vezetett be. A ben fent esek mondják, 
hogy csak hölgyek kapnak meghívót. Min
den hölgy két urat hozhat magával. Piknik 
alapon. ——

— Nem változik az Idő. A karácsonyi ün
nepek aiatt mérsékelten hideg, ködös, borult 
idő volt. „Fekete-karácsonyt" hozott az idő
járás ezidén. A Meteorológiai Intézet pro- 
gnónrisa a következő: Lényegesebb idővál
tozásra nincs kilátás. Hétfőn a déli hőmér
séklet 0 fok volt.

Hihetetlen olcsó árak
csak GÁBOR-níi!
Kúkóvzl ut 6«. Cimre ügyelni' 

, grh u bárdivá arany l.xytékrti . . r r4.íb 
»«««•....... ....................—•;
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A főkapitányság sérülési osztályát nagy 
izgalmat keltő eltűnési ügy foglalkoztatja, 
(melynek hátterében

gyilkosságot gyanúsítanak.
Tegnap a pozsonyi rendőrigazgatóság távira 
lót küldött Budapestre, amelyben azt kérte, 
."•rdeklődjenek utána,

életben van-e a Rákospalotan lakó Bo
lyos Józsefné háztartásbeli asszony.

A távirat szerint, pár nappal ezelőtt Po 
zsonyban járt Bolyos Józsefné egyik férfi- 
íozzátartozója, aki ismerősei előtt azt a ki
jelentést tette, hogy most

visszautazik Budapestre és megöli Bo- 
lyosnét.

Az ismerősök a pozsonyi rendőrség tudomá
sára hozták ezt a kijelentést.

addigra azonban a szóbanforgó férfi 
elutazott Pozsonyból.

A pozsonyi távirat alapján a főkapitány-

7ömegével ugrasztottá szét a győri 
rendőrség a titkos találkahelyeket 

Állásnélküli nők bundákban, 
a város

Győr, december 26.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) A győri rend

őrség erkölcsrendészeti osztálya a karácsonyi 
ünnepek alatt sem tartott pihenőt, hanem 
nagyszabású razziákat rendezett. A detektívek 
tömegével ugrasztották szét a veszedelmes mér
tékben elszaporodott titkos találkahelyeket, 
amelyeken egészen fiatal leányokat is rom
lásba vittek elvetemedett lélekkufárok.

Az erkölcsrendészeti detektiveknek feltűnt az 
utóbbi időben, hogy

faeér cselédleányok és fiatal állásnélküli 
gyári munkásnak bundákba, selyemharis
nyákba öltözve seregestől lepték el « 

korzót.
Hosszú megfigyelés után ezeket a nőket fel

tűnés nélkül „kiemelték11 a korzó közönsége 
közül. Kihallgatásuk alkalmával megdöbbentő 
vallomást teltek. Kiderült, hogy

E. a odriul Cuy Havin. hogy • bl« Io,lt4«l BMreghrr horrdJuthoMon, oritUJiba
OMlla, trlrobboololla és elégette ba MIMI. a« ararrlk.l Bkbard Wall!

— Herrlot újra lyoni polgármester. Páriá
ból jelentik: Ilerriot volt miniszterelnök 
visszatért Lyonba és újból elfoglalta pol
gármesteri hivatalát. Ebből az alkalomból 
a radikális szocialista párt lyoni pártszerve 
zete bankettet rendezett, amelyen Herrlot 
beszédet mondott. A volt miniszterelnök ki
jelentette, hogy ha akarta volna, még ma is 
Franciaország miniszterelnöke lenne. Ami
kor átvette a kormány vezetését, 12 milliárd 
volt a deficit és hat hónap alatt sikerült 
neki ezt a hiányt egyharmadára csökkenteni.

— Halálozás, özv. Gldstein Henrikné szül. 
Nagel Teréz, a Győr—Sopron—Ébenfurti Vasút 
üzletigazgatójának özvegye karácsony előesté
jén Budapesten elhunyt Temetése kedden, 
december hó 27-én délután 3 órakor lesz a 
farkasréti Izraelita temetőben.

— BalalonfUrcd karácsonya. Bőidet Endre 
esperes-plébános szép jótékony karácsonyfa- 
ünnepet rendezett a községben. Ugyancsak ka
rácsonyfa-ünnepet tartott a füredi szanató
riumban Pászmán ' Vy Gyárfás bencéstanár.

MTHtENTEW színem Timosfl BtirtsnRsrwBnTflciűjR

ság sérülési csoportjának főnöke, Szrubián 
Dezső dr. rendőrtanácsos utasítást adott a 
nyomozás megindítására, amely meglepő 
eredménnyel járt. Megállapították, hogy fio 
lyos Józsefnének Rákospalotan a Tóth Ist
ván utca 77. számú házban van bejelenteti 
lakása. Detektívek mentek Rákospalotára és 
ekkor kiderült, hogy

Bolyos Józsefné december 12-én eltávo
zol lakásáról és azóta nyomtalanul el

tűnt.
rejtélyes eltűnés hátterében bűntényt sejt 
rendőrség és kézenfekvő a feltevés, hogy 
pozsonyi bejelentés és az eltűnés között

A 
a 
a 
összefüggést keli keresni.

A rendőrség most

Igyekszik elökerltenl azt • férfit, aki
Pozsonyban gyilkossággal fenyegetőd- 

zött.
és közben természetesen tovább keresik nr 
eltűnt asszonyt is.

selyemharisnyákban lepték el 
korzóját

a drága holmikat csak kölcsön kapták, 
hogy azokban kössenek Ismeretségeket
A vállalkozók többnyire külvárosi szülésznők 

voltak, akik megfizetett férfiakkal csábittatták 
magukhoz a kenyérnélküli nőket. Tucatjával 
vitték be az elmúlt ünnepnapokon a rendőr
ségre a szerencsétlenné tett fiatal nőket és val
lomásuk alapján meglepték a Kenyér-közben. 
Iskola-utcában, Soproni utón, a Lépcső-közben 
és Vas Gereben-utcában a rejtett találkahelye
ket. Csupán a Vas Gereben-utcában

kétszobás lakásban hat romlásba vitt fiatal 
leányra akadtak a detektívek.

A titkos találkahelyek tulajdonosait és fel- 
hajtóikat nagyrészt letartóztatták. A leányok 
közül a győri illetőségüeket csavargás miatt 
10—15 napi elzárásra ítélték, a vidéki illetősé
güeket pedig kitoloncolták.

— A szalómlgyároa Pick testvérek peres* 
kedése. Szegedről jeletnik: A Pick-féle sza
lámigyár körül Pick Jenő szegedi gyáros és 
Pick Móric, az ausztriai Erlaaban lévő gyár 
vezetője között a cégvagyon felosztása kö
rül nagy ereskedés folyik. A törvényszék 
most úgy határozott, hogy a cégtagoknak 
egymás között el kell árverezni a szegedi 
gyárat, valamint az erlanl gyárnak azt a ré
szét, amelyet Pick Móric saját számlájára 
vásárolt.
„ Francia Újságírók Budapesten. A Duda- 

pétién időző francia hírlapírók részére az Ide
genforgalmi Tanács és a Francia-Magyar Iro
dalmi Társaság előadóestét rendezett. Pékár 
Gyula elnöki megnyitójában a francia-magyar 
történelmi kapcsolatokat ismertette. Kosztolá
nyi Dezső a magyar irodalomról tartott elő
adást. AfíA/ós Elemér dr. ped'.g • fővárosról 
beszélt. A vendég hírlapírók nevében Southov. 
e Figaro munkatársa szólalt fel Az elmúlt hét 
élményei feletti clragadtatásupknak adott kife- 
érést és Ígérte, hogy otthon mindnyájan n 
leghatároozttabb propagandát fogják Magyar- 
orszdg mellett kifejteni.
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I MEGNYÍLT 
a Kis Modern Szalon 
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EJEZTt K NYEREMÉNYVERSE- 
NiL.NKET. Szombaton délben negyedízben 
bontolta fel a kir. közjegyző azt a borítékot; 
amelybe az elmúlt bét szombatján az általa 
kihúzott Öt számot elhelyezte. A felnyitott 
borítékból a következő öt szám került nap
fényre:

42, 699, 727, 1255, 5999
Azok a kedves olvasóink, akik a Hétfő! 
Napló múlt számában közölt pályázati felté
teknek megfeleltek s igy igényt szereztek u 

50, vagy 5, vagy .3 pengős 
nyereményre, jelentkezzenek szerdán, esd* 
törtökön vagy pénteken délután 3—5 óra 
között kiadóhivatalunkban (vidékiek legfel. 
•>bb péntek délutánig) feladandó értesíté
sükkel) és ml a nyereményeket nyomban ki
szolgáltatjuk (vidékieknek postán elküld
jük). Későbbi jelentkezést nem fogadunk eL

♦
Ugyancsak szombaton ejtettük meg a múlt 

iieti keresztrejtvényverseny nyereményeinek 
kisorsolását. Ennek eredményeként:

az első 10 pengős dijat: józsa Lajos, 
Budapest (Vili., Luther-u. la)|

1—1 üveg tokaji bort:
I'ásy Béla Budapest (Kőhányal-ut 42),
Molnár Ferenc Budapest, Erzsébct-tér 8,_

Tax Lívia, Budapest (Václ-ut 4), 
Siczák Krisztinin Budapest, Hölgy-u. 22- 
Ix*hrbuaini József Budapest, Bécsi-ul 76, 

Rubányi Tibor, Budapest, Fő-utca 1, 
Darkó Sándor Pestszcnlerzsébct Sas-u. 2, 

Müllner Klári, Újpest Mikes Kelemen-u. 6 
Welsz Arnohlné, Kisvárda, Petőfl-utca. 
Karniczky Vilmos, Kispest, Ilholya-n. 6, 

egv könyvajándékot:
Plunk Dezső, Pécs, Alajos-u. 19 nyerték, 

íkiket felkérünk, hogy nyereményeiket kellő 
Igazolás melleit szerda, csütörtök vagy pén- 
lek délután 3—5 óra között okvetlen vegyék 
át, mert későbbi időpontban azokat nem ál! 
már módunkban kiszolgáltatni. (Vidékiek
nek postán küldjük a nyereményeket.)

E héten újabb keresztrejtvényt közlünk 
hasonlóképpen értékes nyereményekkel, míg 
a jövő számunkban ismét

NAGYSZABÁSÚ, A MAGA NEMÉBEN 
PÁRATLAN ÉS TELJESEN ÚJSZERŰ 

KERESZTI! EJTVÉN YV F.RSEN Y T

kezdünk meg, amelyre már most felhívjuk 
kedves olvasóink szives figyelmét.

— FEKETE KARÁCSONY. 1932-ben még 
az ég is megtagadta tőlünk az obiigát kará
csonyi ajándékot — elmaradt a fehér hő
takaró, amely legalább szimbólumban vará
zsolta volna szépre a már oly régóta tartó 
fekete karácsonyok legfrissebbikét. Napok-' 
kai ezelőtt már szürke és ólmos volt az ég 
a fejünk fölött, a ködök tengeréből kará
csonyra sem mostak ki bennünket az ég an
gyalai. Komoran és feketén fúrták bele 
magukat a gőgös házak c karácsonyi égbe 
és a hideg éjszakában egyedül maradt az 
ember, líehát azért mégis csak kigyulladtak 
a szeretet fájának apró lámpásai — a kará
csonyfa alá ajándék is került. Akár gyémán- 
tos ékszer — akár csak meleg harisnya: ur. 
öröm egyforma volt szegénynél, gazdagnál, 
A jótékony emberi szívek legalább Szent ka* 
rácsony estéjére nem hagylak didergő, éhező 
embert ebben a kőrengetegben és mikor az 
éjféli mise harangjai mcgkondultak az alvó 
város felelt, — legalább ezen az egy éjsza
kán békélten és jóllakotton alvó emberek 
álma fölé ültek ki vigyázni a felhők pere
mére fekete karácsony szomorú őrangyalai,

— A kis Modern szalon (Eskü-tér és Molnár
utca sarok) karácsony vasárnapján nyílt meg 
újonnan. A megnyitás napján a szépszámú ér. 
előkelő közönség élvezettől hallgatta fírodszkg 
és partnere: Bobby művészi játékát Az ízléses 
berendezésű helyiség, valamint Bolgár Jenő (a 
Negresco volt üzletvezetője) körültekintő veze
tése osztatlan elismerésben részesült. Ejfélután 
itt láthatjuk a fővárosi művészvilág elitjét, kik 
intim hangulatot varázsoltak Modern
szalonba.
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Szilágyi Endre dr. 
ügyvéd autóbalesete 

Árokba zuhant a kocsi
Súlyos autószerencsétlenség történt hétfőn 

este a Kerepesi.úti vasúti sorompónál.

Szilágyi Endre dr. ügyvéd, részvénytár
sasági Igazgató,

•ki a Klotild utca 9. számú házban lakik, 
saját autóján mátyásföldi villájába Igyeke
zett. A kocsiban rajta kiviil édesanyja, özv. 
Szilágyi Silviuxné és ötesztendős kisfia ültek.

Alig hagyták el a Kerepesi-uti vasúti so
rompót, amikor az autó

fékhiba következtében az árokba zu
hant.

'Az ügyvéd súlyosan, édesanyja könnyebben 
sérült. A kisgyermeknek semmi baja nem 
történt. A mentők a sérülteket szanatórium
ba szállitották.

Lazítok a t fogtak 
a karácsonyfaünnepen

Tüntetést szerveztek 
a Népligetben

Dani Ferenc 29 éves szobrászsegéd, Kasza 
Tstván 25 éves kötélgyártósegéd és Kamasz La
jos 28 esztendős karosszériakészitö szombaton 
este 8 óra tájban megjelentek a népligeti me- 
Icgedőhclyiségben, ahol ebben nz időtájban

kétszáz mnnknnétkUII számára kará- 
rsonyfaiinnepélyl rendeztek.

Ar ünnepség után a három ember lázitó beszé- 
d. t Intézett a jelenlevőkhöz és felszólította 
őket, hogy vasárnap délelőtt tt órakor vala
mennyien

vonuljanak fel a Várba
és ott a miniszterelnökségi palota előtt na
gyobb tüntetést rendezzenek. A munkanélküliek 
rrnguk adlak át a három lázitót a rendőrnek, 
aki előállította őket a főkapitányságra. A poli
tikai osztályra vitték őket és mindhármukat a 
fennálló állami és társadalmi rend elleni izga
tás cimén előzetes letartóztatásba helyezték.

— Köröznek egy biiffést, egy színészt és 
egy MABI-llsztvIselftt. A büntelőtörvényszék 
három érdekesebb körözésről értesítette n 
főkapitányságot. Elrendelték XVeinberger 
Miklós 38 esztendős magántisztviselő körö
zését, aki a Magánalkalmazotlak Biztosító 
Intézeténél volt alkalmazva és ott sikkasz 
tást követett el. Gömöry Antal 39 esztendős 
színészt, aki ismert vidéki bonviván volt, 
wöt a /?epős-csoportnak is egy ideig tagja 
volt, csalással vádolja a balassagyarmati ki
rályi törvényszék. Gőmörp a mull év nya
rán megismerkedett egy Kuluzs Erzsébet 
nevű háztartásbeli leánnyal, eltitkolta elölte 
nős voltát és házasságot Ígért a leánynak. 
Hosszú ideig élt náluk, sőt kisebb-nagyobb 
kölcsönöket is felvett. A harmadik körö
zést egy ismert fővárosi biifTétulajdonos, 
Quittncr Miksa ellen bocsátotta ki a bün
telötörvényszék. Quiltnert csalás cimén jog
erősen két hónapra Ítélték és most a bün
tetés leülése céljából keresik.

— Karácsony éjszakáján kifosztottak egy 
ralamegyel postahivatalt Nagykanizsáról 
jelentik: Karácsony szent estéjén Szepetnejc 
község postamesternője a szomszédokhoz 
ment át gyertyagyújtásra. Amikor visszatért 
• postahivatal mellett lévő lakására, meg
döbbenve látta, hogv lakása tárva-nyitva 
áll és a postahivatalban is fel van forgatva 
minden. Mig a postamesternő a szomszé
doknál volt, isme rétién tettesek behatoltak 
a lakásba és hivatalba és minden keze- 
ügyükbe eső értéktárgyat magukkal vittek 
A páncélszekrényt is meg akarták fund, de 
ez nem sikerült. A murakereszturi csendőr- 
ség erélyes nyomozást indított a tettesek 
kézrekeritésére.

— ötvenkét ember a bányaalrban. Neinyork- 
bál Jelentik: Kevés remény van ahhoz, hogy 
sikerüljön kimenteni a bánynsirból azt nz 52 
bányászt, akiket a szénporrohbanást az Illinois 
állambeli Movequa bányában betemetett. A sze
rencsétlenül járt bányászok társai óriási erő
feszítéseket tesznek, hogy kimentsék őket, ez 
azonban rendkívül nehézségbe ütközik, mert az 
nknajáratok 600 méter hosszúságban beomlot- ’ 
tak.

— Szürkítés ■« Angol Park előtt — négy 
twbeaülL Vasárnap este véres verekedés játszó 
dőlt le az Angol Park közelében. Balázs Mi
hály pénrbeszedő, Gajdos István gépkocsi- 
vc’ctő. Letényi Lajos kovácssegéd és Szabó 
István kocsis összeverekedtek, majd előkerül 
lek a kések Is. A verekedés végén mind a 
négyen vérző sebekkel maradtak az úttesten 
A mentők részesítették őket első segélyben, 
majd valamennyit a Rókus kórházba »zálM- 
tolták.

Bél-Infekciónál „Igménd" gyorsan segít. 
Mert p*r óra alatt gy omrot belet tisztit 

nszenzácsúi!
Csuda keresztrejtvény

Jövö héten!

Czáráa Zoliin, a híres urlouas 
teiestge megmhrgezte magit 

ii csalid szerint uétailen baleset történt
Tegnap a Bajza utca 28. számú házba 

hívták a mentőket, ahol egg ismert pesti 
társaságbeli uriasszony eszméletlen állapot
ban feküdt.

C.zArán Zoltánunk, a híres magyar ur- 
lovasnak a feleségét találták eszmélet

lenül a Bajza-utcal lakásban.
A mentőorvosok megállapították, hogy az 
uriasszony lumlnálniérgezést szenvedett 
Azonnal gyomormosást alkalmaztak, majd 
beszállították a G/űck-szantóriumba, ahol 
ápolás alá vették.

Czárán Zoltánné himinúlmérgezésévcl 
kapcsolatban felmerült a feltevés, hogy az 
uriasszony öngyilkossági kísérletet követeti 
el. A szanatórium és a család azonban a leg-

— Elfogták a szabolcsi márkakereskedő 
gyilkosait. A balbányi csendőrség letartóz
tatta Berták József és Varga Sándor sza- 
bolcsmegyei, geszlerédi gazdákat. Kiderítet
ték róluk, hogy ők gyilkolták meg és rabol
tok ki a balbányi vásár után Szabó Sándor 
gazdag marhakereskedőt. A két embert 
Szabó sógora, a már előbb letartóztatott 
Orosz Miklós inarhakereskedő bujtatta fel 
a rablógyilkosságra, aztán sógorának 1300 
pengőjén elosztozkodott velük. A három 
rablógyilkost a csendőrök bekísérték a deb
receni ügyészség fogházába.

— A BKE sikere-en szerepelt bécsi vendégé
vel szemben. A BKE a jóképességü bécsi 
Wáhring együttesét Iáitta a kettős ünnepen 
vendégül. Vasárnap a BKE győzött 4:0 (1:0, 
1:0, 2:0) arányban. A csapat góljait Jeney és 
Blazsjovszky ütöttek. Karácsony másodnapján 
revánsmeccset játszott a két csapat, amikor is 
2:2 (1:0, 1:0, 0:2) döntetlen volt az eredmény. 
A BKE ezúttal több tartalékot szerepeltetett. 
Az első harmad a bécsiek öngólját hozta, majd 
a második harmadban Farkas Mátyás góljával 
2.0-ra vezetett a BKE. Ekkor a bécsiek erősebb 
ját-ékba kezdtek, aminek az eredménye Stanek 
és Neumaver góljai voltak s igy végeredmény
ben döntetlenül végződött a meccs.

— Kitoloncoltak Párisból egy táncosnőt. Pá 
risbál jelentik: A francia rendőrség a határra 
loloncoltatta Hadion Alice román táncosnőt, 
akinek pénteken este kellett volna egy párisi 
revüszinházban első alkalommal fellépnie. A 
Paris Midi irt erről a feltűnő kitoloncolásról. 
A táncosnő fellépését már hetek óta hirdették 
plakátokon és eddig még nem lehetett megálla
pítani, hogy miért toloncollák ki őt Francia
országból.

— Maluska utóda? Párisból Jelentik: Matuska 
Szilveszter példáját akarta követni egy elme
háborodott férfi. A párizs—bordeauri gyors
vonat ellen tervezett merényletet ez az ember 
s csak a mozdonyvezető lélekjelenlétén múlott, 
hogy hétfőn délelőtt nem következett be a ka
tasztrofális vasúti kisiklás. A merénylőt sike
rült a helyszínen elfogni. Nyilván elmeháboro- 
dott a merénylő, aki, amikor látta, hogy terve 
nem sikerült, dühében több lövést adott le a 
vonalra .A golyók szerencsére csak jelentékte
len kárt okoztak.

— Kalapácsos merénylet a Ranolder-ulcá- 
han. Vargha István 46 esztendős cipésziues- 
ler, aki Székesfehérvárott lakik egyik ro
konát jött lel meglátogatni Budapesten. Va
sárnap este a Ranolder-utca és Mátra-utca 
sarkán haladt, amikor két ismeretlen férfi 
lépett eléje, belekööltek és kalapáccsal két
szer fejbeverték. Varghát a mentők részesí
tették első segélyben, majd Rókus-kórházba 
szállitották. Megállapították, hogy szeren
csére nincsen komolyabb sérülése. Kihallga 
lósa alkalmával annak a gyanújának adott 
kifejezést, hogy bizonyára haragosai követ
ték el ellene a merényletet.

— Gépkocslszerencsétlenség nyolc sebe
sülttel Parisban. Párisból jelentik: Kará
csony napján Párisban a város legforgalma
sabb belterületén egy tehergépkocsi és egy 
niagángépkocsi összeütközött. A magángép- 
koc.si egv, a tehergépkocsi hét utasa, össze
sen nyolc ember megsebesült, többen közü
lük csonttörést és egyéb súlyos sebesülése
ket szenvedtek.

— A kettős ünnep zeneeseményeL Karácsony 
vasárnapján a Trubadour Leonóra szerepében 
kezdte meg Németh Mária ujabb vendégszerep
lését az Operaházban. A világhírű magyar 
énekesnőt ezúttal is melegen ünnepelte az 
Operaház közönsége. — Szokatlan időben — 
vasárnap éjjel — adták Jnck Hylton és zene
kara hangversenyt a Labriola-szinházban, 
amelynek jövedelme az újságíró szanatórium 
javára jutott. Ja< k Hylton azzal kedveskedett 
közönségének, hogy az alig néhány nappal 
ezelőtt bemutatott magyar operettek slágurszá- 
mat is eljátszotta. — Héttőn délután egy 
csomó színész, — élükön Honthy Hannával —, 
a Zeneakadémián rendezett pompásán sikerült 
víg délutánt.

— A Magyar Ügyvéd karácsonyi száma Fejér 
Ákos, Bakonyi Pál, Szegd Ferenc és Rokonit? 
Dezső szerkesztésében már mint az Országos 
Pgyvédotthon Egyesület ét az Országos ügyvéd- 
liga hivatalos lapja jelent meg és a numerus 
r/aosus és nz ügyvéd jelöltek kérdésével foglal
kozik.

— Száz szál gyertyái nem kér már a mulató 
'•ndég, mert ezer gyertynfényü villamoslámpa 
világit, de kedves társaságban, kellemes esté
nek örömében ma is csak igy szól a jókedvű 
vendég a pincérhez, miként apja és nagyatyja: 
Pincér. Törleyt' 

erélyesebben megcáfolták ezt. Czárán Zol
tán kijelentette, hogy felesége nem kíséreli 
meg öngyilkosságot, hanem

véletlen baleset áldozata.
Czdránné ugyanis közel tíz esztendeje szed 
már álmatlanság ellen gyógyszert s most 
valószínűleg

kelleténél nagyobb mértékben vett be 
laminált

s igy történi a szerencsétlenség.
Czáránné állapota hétfő estére már javult 

s érdeklődésünkre elmondották a szanató
riumban, hogy az uriasszony valószínűleg 
már néhány nap múlva elhagyhatja a sza
natóriumot és hazaszállíthatják lakására.

— Borotvával támadt egy nőre a részeg 
férfi. Rottensdorfer Ferenc 30 esztendős 
vasöntősegéd Madách-utca 19. szám alatti 
lakásán a szentestén összeszólalkozott a vele 
közös háztartásban élő Péntek Ilona 30 éves 
takarítónővel. Rottensdorfer ittas állapot
ban tért haza s amikor Péntek Ilona ezt 
kifogásolta, rátámadt és fojtogatni kezdte. 
Később a borotvát vette elő azzal, hogy el
vágja a nő torkát. A takarítónő közben ki
rohant az udvarra és segítségért kiáltott. A 
házbeliek rendőrt hívtak, aki a vasöntő
segédet előállitotta a főkapitányságra. Ve
szélyes fenyegetés cimén indult meg az el
járás ellene.

— Megnyílt a zsidó muzeum. Diszközgyülé* 
keretében vasárnap délelőtt nyílt meg az 
Országos Magyar Zsidó Muzeum. Wertheimer 
Adolf elnöki megnyitója után. Gcró ■ Ödön 
a muzeum egyik alapítójáról, a nemrég el
hunyt Peri mutter Izsák festőművészről mon
dott emlékbeszédct, amely után Hevest Simon 
főrabbi és Stern Samu hitközségi elnök szó
laltak fel. Végül megnyitották a dohányutcai 
zsinagóga épületében elhelyezett uj múzeumot, 
amcljct Löm Imánuel, Alapi Henrik és Mar
cali Henrik is megtekintettek. A gyűjtemény 
meglepően érdekes és gazdag tárháza n 
7-idók magyar vonatkozású történelmi emlé
keinek.

— Két kis diák szerencsétlensége. Hétfőn 
délután Kiss Sándor 12 éves tanuló felkapasz
kodott egy 20-as jelzésű villamosütközőre. A 
Népszinház-utcában lezuhant az ütközőről az 
úttestre és a mentők súlyos sérüléssel szállítot
ták kórházba. — Ugyancsak hétfőn Varga Béla 
II éves tanuló a Halászbástyáról egg emelet 
magasságból leesett. A mentők az Uj Szent 
János-kórházba vitték.

— Motorblclkli és kcrékpárkarambol két se
besülttel. Bibik Rezső vasesztergályos hétfőn 
délután az üllői-uton hajtott motorkerékpárjá
val, amelyen még fíácz Ilona háztartásbeli lány 
ült. Az egyik utcakereszteződésnél a motor
kerékpár öszeütközölt Boros András kifutó 
kerékpárjával A karambol következtében Bo 
ros és Rácz Ilona súlyos sérüléseket szenved 
lek és a mentők vitték őket a Szent István- 
kórházba.

— Szilveszterkor gondoljunk a Mentőkre! 
Az idén lesz 46-ik esztendeje, hogy a Buda
pesti önkéntes Mentőegyesület szilveszteri 
gyűjtését megrendezi. A főváros közönsége 
minden esztendőben szeretettel adózott a 
mentőknek, akik ebben az esztendőben 
51.105 esetben nyújtottak segítséget. Az idei 
Szilveszterkor is gondoskodjunk a men
tőkről, ne vonjuk el filléreinket tőlük, mert 
mindnyájunkat érhet baleset!

— Karácsonyi öngyilkosok, slkeisz Erzsébet
18 éven artistanő Lázár-utca 8. sz. alatti laká
sán hipermangánnai megmérgezte magát — 
Bokor Karolin 32 éves fellrónö Teleki-ér 3. sz. 
alatti lakásán szublimálta! megmérgezte magát. 
— Szilágyi Anna 23 éves ápolónő, aki a Jura- 
nirs-elepen lakik, Fő-uca 30. sz. ház elől isme-' 
rétién mérget Ivott. — eBnkó István 23 éves 
szobainas, QBői-ut 121. sz ház előtt veronállal 
megmérgezte magát. — Dávid László 19 éves 
kifutó a Borostyán-utca 6. szám alatt levő tánc
iskola mellékhelyiségében balkarján borotvá
val felvágta az ereit. A mentők valamennyiükel 
a Rókps-kórházba szállitották. a

— Az egri sakkbajnok. Egerből jelentik: Az 
Eger városának sakkbajnoka címért folytatott 
küzdelemben Garay Ernő lett az első.

— Betörtek egv egri börkereskedéabe. Eger
ből jelentik: A Gönczi és Altmann-iéle bőrke- 
rcskedéshen betörők jártak. Egy rendőr tetten- 
érte őket, egyiket elfogták, a másik azonban 
elmenekült. Az elmenekült betörőt később Fü
zesabonyban elfogták.

— ön nem Járhat hivatása után, mert rekedt. 
A Kallment cukorkától elmúlik rekedtsége.

— A Fővárost Hírlap, az Egységes Községi 
Polgári Párt hivatalos lapjának karácsonyi 
száma Dacsó Emil szerkesztésében a szokottnál 
is élénkebb tartalommal, kettős terjedelemben 
jelent meg. Eredeti roportok, tárca, élénk gaz
dasági és vállalkozási rovatok, események tar
kítják a gazdag ünnepi számot.

— Meghűlésnél, náthaláznál, mnndolalobná! 
torokgyulladásnál, valamint idcgfájdalmakná! 
és szaggatásnál naponta fél pohár természetes 
„Ferenc József'4 keserűvir rendes gyomor- é? 
bélműködést biztosit

 Vér-, bőr- és idegbajosok a természet 
tes „Ferenc József keserűvizel mint ige* 
jó béltisztftó szert eredményesen használják. 
Az orvosi tudomány legjelentékenyebb 
képviselői Írják, hogy a Ferenc József vf» 
hatásával minden tekintetben meg vannak 
elégedve. A Ferene József keserűvfz gyógy
szertárakban, drogériákban és fűszerüzle* 
tekben kapható.

Ujabb óriási áruháztüz 
Tokióban

Eddig 13 halottat szedtek ki 
a romok alól

Tokióból Jelentik: Alig egy héten belül 
egy második nagy áruház égett le a japán 
fővárosban. A borzalmas tűzvész karácsony 
előestéjén tört ki olyképpen, hogy egy vil* 
lamoskörtékkel kivilágított hatalmas' kará
csonyfán rövidzárlat támadt s

■ karácsonyfa kigyulladt.
A lángok átcsaptak az áruház többi osztá
lyára is. Néhány perc alatt már az egész 
épület lángokban állt s az emberek egymást 
.etiporva, hanyathomlok menekültek.

A nagy pánikban összesen 13 ember ve
szítette életét.

\ sebesültek száma közel száz. Nincs ki
zárva, hogy a leégett áruház romjai alatt 
még több holttest fekszik.

— Szabómesterek karácsonyt ünnepe. A 
Szabómesterek Országos Szövetsége szép külső, 
■.égek között tartotta meg tegnap este az évente 
szokásos karácsonyi gyermek felruházás! finne- 
•íélyét Horváth György elnöklete alatt. Vf’gö 
Jenő a szövetség igazgatójának ünnepi beszéde 
•rtán Müller Antnl, Németh Gyula, Perlaky 
György a nyomor enyhítésére hívta fel a tár
sadalomnak tehetős rétegelt. Friedmann Jenő 
'öbb mint Í00 gyermek között ruhát, babától 
és cipőt osztott ki, Bauer Mór pedig minden 
gyermeknek 1—1 pengőt adott.

— A Nemzett Diákszövetség karácaonvl 
vacsorája. A Magyar Nemzeti Diákszövetség 
karácsonyi vacsorát rendezett a műegyetem 
menzáién a szülői' otthont nélkülöző egyetemi 
As állástalan diplomás ifjúság részére. Roh- 
ringer Zoltán dr. egyetemi tanár, Balogh' Ist
ván és Jóby Mihály mondottak beszédeket

— Bolgár katonatisztek halálos végű •fférje. 
Szófiából jelentik: Smillnoff bolgár hadnagy 
szóváltásba keveredett Dimitroff ügyvéddel és 
inzultálta. Másnap a szobranje épülete előtt 
találkozott ar ügyvéd öccsével, Dimitroff 
huszárhadnaggyal, oki felelősségre vonta őt 
majd revolvert rántott és rálőtt A golyó 
halálrasebezte Smilinoffot.

fin FCNVCQ szakorvos Ul. rCIlTEa
Rákoczl-Qt 33. 1. etn. Hóltnmml wamban.

— A bankok az árucsereforgalom fejlesz* 
léséért Ma, amikor a nemzetközi áruforga
lom tekintélyes részben a kompenzációs fi** 
letek keretében bonyolódik le, több fővárosi 
nénzintézet közös irodát létesített, hogy ügy
feleik részére a kompenzációs üzletek lebo
nyolítását megkönnyítsék és az árucserefor- 
qalmat fejlesszék. Az Angol-Magyar Bank, a 
Hazai Bank, a Magyar Általános Hitelbank, 
a Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank, a 
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank és a Wie
ner Bankverein magyarországi fiókintézete 
állapodott meg a közös iroda létesítésében, 
amely a Confidentta Bizalmi Rt. keretében, 
mint a társaság e célra szervezett áruosz
tálya fog működni.

— 10%-os helydljkedvezmény • budapesti 
Nemzetközt Vásár kiállítóinak. A karácsonyi 
vásár befejezése után ismét erőteljes lendület
tel indultak meg a Budapesti Nemzetközi Vá
sárra a jelentkezések, annál is inkább, mert a. 
Január 15-ig Jelentkező cégek 10% belydijked- 
vezményben részesülnek. A január !5-e után 
jelentkező cögek már a szabályzat szerinti tel
jes helydijat kötelesek megtéríteni.

— A „Hcrmes^ Magyar Általános Váltóürlef 
Rt. igazgatósága megállapította az intézet 1932. 
évi, Junius 80-ávnl lezárt mérlegét, mely 128.847 
pengő nyereséggel zárul. Az igazgatóság az e 
hónap 81-éu tartandó közgyűlésnek indiívá- 
nyozni fogja, hogy figyelemmel a Jelenlegi gaz
dasági viszonyokra, osztalék kifizetése mellőz- 
tessék és a kimutatott nyereségből az intézet 
tartalékalapja, valamint nyugdijpénztára gya- 
rapittassék.

— A Shell vezérigazgatójának olasz kitünte
tése. Waldmann Bélát, a Shell Kőolaj rL ve. 
zérigazgatóját az olasz király közgazdasági te
vékenységéért aí olasz koronarend tisztikereszt- 
jével tüntette ki A kitűnő közgazdász kitünte
tése széles körökben keltett megelégedést.

— A Peztl Tőzsde 32 oldalas karácsony! 
száma megjelent és 40 fillérért mindenütt kap
ható. A gazdasági és politikai élet legkíválóbb- 
jai Írtak cikkeket s Pesti Tőzsde ünnepi szá
mába, amely kitűnő riportokat. Információkat, 
külföldi tudósításokat közöl, a rovatok rendet 
híranyagán kiviil

Hasznait oarnllura 
két fotel dívány, továbbá 
ebédlőszékek azonnal 

olcsún eladok.
Megtekinthető:

VIL, Erzsébet korut négy, házfelügyelőnél.
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sziwnlz - nézi
Szinházi törvényszék elé 

állítják Bajor Gizit 
Minden ötperces próbakésésért a negyedhavl 

fizetésének húrom százalékát kell fizetnie
A Bajor Gizi-affcr elsimu lóban van — 

vagy csak most fog igazán kitörni. Bajor 
Gizi ugyanis a Nemzeti Színház törvény
széke előtt fog felelni azért, mert minden 
indpk nélkül távolmaradt a Barnheltni 
Ntfnna próbáiról. A Nemzeti Színház tagjai, 
Drég a légbentesebbek előtt is,

valóságos rejtélynek látszik Bajor Gizi 
karácsonyelőtti afférjának oka.

Senki sem tudja, mi indította a művésznőt 
arra, hogy szerződését ily pregnánsan meg
sértse és éppen karácsony előtt tagadja meg 
a munkát a Nemzeti Színháznak. Több ben- 
fentes igy rekonstruálja a párnás ajtók mö
gött lefolyt affér történetét:

A színház tagjai minden csütörtökön 
megkapják a színház nyomtatott műsor
tervezetét, amely az elkövetkező hétre jelzi 
a darabok sorrendjét.

Ebből a mtlsortervezetből kimaradt In
áig Oltó „Tűz a Monostoron" cimü 

darabja,

amelyet köztudomás szerint Bajor Gizi 
lelkesen próbált és még lelkesebben játszott 
s amelyben meglehetősen nagy személyi 
sikert aratott. A darab, amelyet a niult hét 
keddjén játszottak utoljára, tizenegy elő
adás után lekerült a Nemzeti Színház mű
sorsáról és karácsony reprezentáns szin
házi hetében

még délutáni előadáson sem került 
színre.

Bajor, aki a próbák alatt Is számtalanszor 
exponálta magát vőlegénye, Ilidig Ottó 
darabja mellett, ugy látszik, rossznéven 
vette a színház álláspontját, levelet irt a 
színházhoz, amelyben minden indok nélkül 
hathónapi fizetésnélküli szabadságot kért 
azzal, hogy ezalatt a Magyar Színházban 
felléphessen. A színház igazgatója, Márkus 
László megtagadta a különös kérés teljesí
tését, hiszen Bajor Gizi művészetére a Nem
zeti- 'Színháznak feltétlen szüksége van, 
annál is inkább, mert az eddigi műsorterv 
Is Bajor Gizire van felépítve.

SZÍNHÁZI napló
Színházak hétfői műsora:

MAGYAR KIRÁLYI OPERAHÁZ: Bolygó hollandi (%8. 
NEMZETI SZÍNHÁZ: A másik (H»)
KAMARASZÍNHÁZ: Annuska (%s).
VÍGSZÍNHÁZ: A%zony, aki tudja, mit akar (8). 
BELVÁROSI SZIN’HAZ: Magas Cé (8).
MAGYAR SZÍNHÁZ: Oktogon (8).
FESTI SZÍNHÁZ: Zsákbamacska (8>
KIRÁLY SZÍNHÁZ: Amit a lányok akarnak (8).
FŐVÁROSI OPERETTSZINIIAZ: Kadel tszerelem (8). 
AMIRASSV-lITl SZÍNHÁZ: Ecet és olaj <V) 
TEREZKORUTl SZÍNPAD: D< la Ltpinskaj* <9) 
LABRIOI A SZÍNHÁZ,; Jack Holt (8).
STEINHARDT SZÍNPAD: Rótt és Steinhardt (%9). 
MODERN KABARÉ: Bapka generális <9>.
KOMÉDIA ORFEUM: Salamon-bohózatok 
BETHLENTÉRI SZÍNPAD: Timosa. a cár katonája (’A6,

RCYAL ORFEUM: A két Caligary (%5, ’A9). •

A karácsonyi ajándékok komoly és béke
beli grandiózitásában az idén a nyilvánosság 
előtt keveset szereplő budai szépasszony 
vitte el a pálmát. Mig eddig rendszerint a 
művésznők voltak a sztárok, — ahogyan ezt 
múlt héten a karácsonyi legendában kifej
tettem — Jézuska dolgában is. mn<d egy 
„dolgozó nő" áll az érdeklődés középpont
jában, jelezve azt, hogy Jézuska még az 
idén is lehetett bőkezű. Az ajándékozó egy 
szeretetreméltó angol ur, aki mindent „itt
hon Mágyarbrszdgorí' vett meg a szépasz- 
szony számára. Mégpedig: egy remek em- 
pirc-stilü szobaberendezést, két francia 
bronz-kandelábert (150 kiló súlyút), kél 
muzeális értékű antik perzsaszőnyeget, ult
imén porcellánokat, harminchat méter csip
kefüggönyt, egy két centiméter széles bri
liáns karkötőt, egy igazgyöngyből való brtl- 
liánscsatos karkötőt. Mindetekre az első ko
ronát egy pehelysúlyú brellschmanz-burtda 
teszi fel, amely térdtől a bokáig és könyök
től a csuklóig valódi orosz coboly és egy 
akkora cobolygallér van rajta, hogy a 
venliat kilós kis asszonyka valósággal elvest 
benne. Ezt a bundát egy váci-utcai szűcs 
Üzlet kirakatának dtszdarabjaként potom 
tiícpkétf^fr pengőért vesztegette el. A má-

A színház mindent megtett, hogy Bajor 
Gizit más belátásra bírja és az ügyet béké
sen elintézze. Csütörtökön, mint ismeretes, 
Bajor Gizi eljátszotta régi szerepét az esti 
előadáson, bár a szerda és a csütörtök 
délelőtti próbákon nem jelent meg 
és helyette Tasnády Ilona volt kényte
len próbálni. Csütörtök este, amikor a szin 
ház tagjai Bajor Gizit ismét öltözőjében 
üdvözölhették, kérdést intéztek hozzá, hogy 
mi fog történni. Bajor Gizi mosolyogva vá
laszolt barátainak:

— Eszein ágában sIocn itthagynl a 
színházat!

Ugy látszik, ezt a kijelentését a színház 
igazgatója előtt is megismételhette, mert a 
színház tagjainak legnagyobb meglepetésére

a pénteki Barnhelmi Minna próbájára 
nem Tasnády Ilonái, hanem Ismét Ba

jor Gizit Irta ki a rendező.
Péntek délelőtt rendes időben megkezdő 

dött a próba, de — ismét Bajor Gizi nélkül. 
Mintegy huszperces várakozás után Hor
váth Árpád rendező a következőket jelen
tette ki:

— Megállapítom, hogy Bajor Gizi mű
vésznő húsz percet késett a próbáról, a 
próbát feloszlatottnak mondom ki és meg
teszem feljelentésemet a szinházi törvény 
széknek.

Ugy értesülünk, hogy

január elején ül össze az h színházi 
törvényszék, amely ítélkezni fog Bajor 

Gizi távolmaradása felett
A törvényszék a fennálló szabályrendelet 
értelmében, mivel csak emlékpróbákró) 
van sző, aránylag enyhe büntetést mér 
Bajor Gizire, minden ötperces késésért ne
gyedhavi fizetésének három százalékára 
ítélik. Bajor Gizinek joga van az ítélet 
ellen fellebbezni egy ötös, majd egy hár
mas bizottsághoz, végül pedig az igazgató
hoz. Ez azonban eltart három-négy hóna
pig és addig bizonyára mindenki elfejelt] 
ezt a kis affért 

sodik koronát azonban egyhónapi londoni 
tartózkodás leszi fel: a Mayfair-hotelben. 
Az angol ur nevét, akiről csak annyit jegy
zőnk meg, hogy György angol király ezre
dese, sajnos — adott szó miatt — nem ír
hatjuk meg, de gratulálunk a bűbájos bu
dai asszonykának, S. Saásdy Altccnak, aki 
dolgozó nő, mert reggeltől estig virágüzleté
ben szolgálja ki a vevőket.

♦

Péchy Erzsi leánya. Péchy Judit színésznő 
lesz. Karácsonyra felvételét kérte a Rózsa- 
hegyi-sziniiskolúba. Társasági körökben 
nagy feltűnést fog kelteni ez a hlrűuk, 
mert Péchy Judit csak néhány hónappal 
ezelőtt ment férjhez. De újabban családi 
állapota is megváltozott. Válik az urától. A 
gyönyörű primadonna gyönyörű leánya 
ugyanabba a sziniiskolába fog járni tehát, 
ahol édesanyjából színésznőt csináltak. Ez 
mindenesetre jó auspicium.

★

A Király Színház premierjén történt ez az 
aranyos história, ahol az egyik finálé utón hat 
fiatal színésznő sziveket dobál a közönségnek. 
Tekintve, hogy a premieren a legelőkelőbb kö
zönség ült, a hölgyek igen ambicionálták, hogy 
hová hulljon a szív. Az egyik fiatal színésznő 
— Miklós Rózsi —, ugy látszik, más valakit, 
vagy valakiket keresett a nézőtéren és ebben az 
igyekezetében megfeledkezett arról, hogy szín
padon van. Tudniillik a többiek már kidobót 
ták összes sziveiket és eltávoztak a színpadról, 
ahol egyez/ül maradt a kislány és miután most 
megtalálta, akit keresett. az egész kosár szív 
tartalmát arra felé öntötte. Ez a szólószám 
nagyszerűen sikerült. Meg is tapsolták érte.

♦
Egy érdekes válás és egy érdekes házas

ság. Berezv Géza, a Belvárosi Színház ki
tűnő szereímesszlnésze és Tóth Böske, ez a 
bűbájos flnomhnngii színésznő békés meg
egyezéssel elváltak egymástól. Már külön Is 
költöztek. Ezt ellensúlyozandó, egy házas
ság: Sárossy Mihály, a kedvelt sanzon
énekes, aki gitárjával oly szépen tud szerel
mes dalokat előadni, házasságot kötött Él
űért Erzsi budapesti urilánnyal.

♦
A. Bethleniért Színház fiatal primadonnája, 

Verböczu Ila meglepően értékes ajánlatot ká
lót külföldről. A berlini Wintergarten me
nedzserét valaki figyelmeztette a széphangu szí
nésznőre, akinek gramofonlemezeit ismerik jól 
külföldön. A menedzser Pestre utazott és kará
csony napján bekopogtatott Verböczy Hóhoz 
szerződési ajánlattal. A Wlntergartenbe akar
ják szerződtetni sanzónénekesnönek. A tárgya 
lás folyik — nem kétséges, hogy milyen ered
ménnyel,

Fej kell fedezni egy magyar Chcvalicrt — 
nőben. Egy belvárosi kis bárban zongorázik 
és énekel mélyenzcngö hangján egy aranyo
san „nagyszájú" fiatal leány. Vécsey Dorris 
belvárosi urilány ez az uj sztár Most érett
ségizett csnk és édesapja, nki különben elő 
kelő ur. gyártulajdonos, nagynénijével gar- 
diroztatja a fiatal leányt.

♦

Hőnyi Adorján Egy kis senki cfmH víg játé
kát a napokban mutatták be Bécsben óriási si
kerrel. Ugyanakkor azonban Budapesten Is 
szlnrekerült a darab film formájában „Férj
fogás*4 címmel. A Forum-filmszlnház mutatta 
be ezt a filmet, amely eseménye a karácsony 
hetének. A remek Gustav Fröhlich Ismét, mint 
minden fllmszcrcplésével, meghódítja a közön
séget. Partnere, aki Dayka Margit szerepét 
játssza, Maria Solveg, a legbájosabb nalvák 
egyike. — A Royal Apolló nagy slágere Is, 
a Klkl napokkal előre eladott házak mellett

Premier után
KADÉTSZERELEM. A színpadi fiatalság 

győz és learat minden tapsot Itt is, bár az elő
adás igazi sztárjai Kabos Gyula és Gombaszögi 
Ella. A többiek mintha csak azért lennének 
itt, hogy ezt a két ragyogó művészt minél job-

Kadétszeretem
Gombaszögi Ella és Kabos Gyula 

bán kihangsúlyozzák. Csortos ugyanis nem ju
tott nagy feladathoz és ezt mintha a színpa
don is éreztetné velünk, szegény közönséggel. 
Az operett maga üde, kedves és aranyos. Mu
zsikája uj zeneszerzőt. Gyöngy Pált avatja az 
operettfront első sorába. Két valcere és cgy 
tangója valóban mesteri. Fejes Teri—Békássy 
István-duó, majd a két Turay és hogy a pri
madonnáról se feledkezzünk meg: a szép
hangú Raffay Erzsi, hajoltnk meg teljesen jo
gosan a premier közönségének dübörgő taps
orkánjára, amely egyúttal egy uj és nagy ope
rettsikert indított útnak, s. z.

AMIT A LÁNYOK AKARNAK. Farkas 
Imre, nz ifjúság nótáskedvü költője, leg
utóbbi operettjének tapsolhattunk a Király 
Színházban, ahol tizenegy képen keresztül 
valóban a fiatalságot láthattunk. Színészet
ben mindenki felett bors concours Szilágyi 
Marosa s Latabár Kálmán kettőse áll, akit 
meg lehet említeni, igyekezetben azonban 
szívesen soroljuk fel azokat a fiatalokat, 
akiket valóban öröm látni. Itt van Páll 
Erzsi, aki kedves humoros és nagyon tehet
séges, Vörös Anikó, aki egyelőre még be
szélni nem tud jól, de annál szebben énekel, 
a dekoratív és tehetséges Fenyvessy Éva, de

megy. A kis francia kokutt Mercpéf Anny 
Ondra játssza oly sok tehetséggel és humorral* 
amit a film nftl Chaplinjéről már megszoktunk. 
Partnere a nem kevésbé mulatságos és elra
gadó Hermán Tűimig. A tröszt többi színházá
ban, a Pécsiben, Corsóhan és (Imolában ar 
Ezüst sas cimü amerikai filmrcmek kerül színre, 
óriási sikerrel. A beszédtémát azonban a Pa- 
lace aratta le legjobban, ahol a Paramount 
rendkívül érdekes filmje: Ember vagy szörnye
teg? kerül vászonra. Erről beszél ma Buda
pest

*
A jövő évi Miss Etirópa-választás dicsőségét 

és a vele járó idegenforgalmat M idrid megiri
gyelte a francia Riviérától. így történt, hogy 
hosszas diplomáciai tárgyalások után Madrid 
mellett döntött a nemzetközi komité. Miss Ma
gyarország természetesen jelen lesz ezen a 
konkurrcnclán. A választást, mint az előző 
években is, a Szinházi Elei rendezi, január 
22-én vasárnap délelőtt A Royal fehérter
mében.

vigyázat, Itt az uj naiva Is: Miklós Rózsi 
friss tehetség. Csikós Rózsi, Simon Gabi, az 
igazi és elegáns bonviván: Kertész Dezső. 
Nagy és kitűnő munkát végzett Tihanyi ren
dező.

EGY ASSZONY, AKI TUDJA MIT AKAR. 
A színpadon szerzőként szereplő Grünurald 
urat, aki Vernouil ötlete nyomán irta ezt a da
rabot, nyugodtan beperelhetné akár Békéé fi 
István, az Okos mama szerzője, vagy éppen 
fáikatos László, aki a Magas Cé-t költötte. 
Mert hát ötletnek ez nem uj, de előadásnak 
annál pompásnbb. Es elég nekünk az a tüne
ményes rendezés, amely Szabolcs Ernő mun
kája és az n még tüneményesebb színészi ala- 
kilás, amely Fedők Sári nevéhez fűződik. Olyan 
jól szórakoztunk, hogy szinte azt kívántuk 
magunknak, minél tovább tartson az a szituft- 
'•ló, hogy a lány ne tudja, hogy ki a mamája, 
no és a mama viszont ne tudja, hol a helye az 
'leiben. Tudniillik ez a bonyodalom és ez ad 
alkalmat Fedők Sárinak egy pár kedves dal 
eléneklésére (remek n knpléjaljv és néhán 
olyan mondatára, amiért már érdemes volt el- 
iönni. Ezenkívül a gárda nagyrésze a fedélze
ten. Olt van az aranyos Dayka Margit, ez a 
kitűnő és elegáns Jávor Pál, ez az egyre jobban 
az élre törő komikus: Gyergyai, no meg n Fe- 
dák-görlök: Sarkad), Gárdonyi, Zátony, D’Ar- 
rigo, Kovács, Ajtay és Hajmássy.

Film, amelyet érdemes
megnézni...

A hét egyik legnagyobb fllmslágere a Ra* 
diusé. „őfelsége, a gyermek", amely egy ra
gyogó gyermek színészt reveiül, igaz köny» 
nyékét csal a szemekbe. Az Öröm könneit 
Az Ufa „Vén gazemberbe igen sikerült 
filmalkotás. Van néhány hibája ugyan, 
amelyet cgy kis vágással el lehetne kerülni, 
de magábavéve rendkívül szórakoztató és 
kellemes. A sztárja, bár kicsi a szerepe, 
mégis csak Kun Magda, ez a pesti Nagy 
Kató. Hal mag Tibor és Bársony Rózsi ket
tőse remek és élvezetes.

Szilveszterest a Vigadóban
Legnívósabb, mulattató, változatos 3 órás 

műsor! Budapest legjobb komikusai: Salamon, 
Hátkay Márton, Kabos, Békcffl László. Boros 
szerepelnek tréfákban, bohózatokban Szusz 
Ila, Lészay Kató, Ladányi Ilonka, Héthl Annié, 
Sárossy Mihály, Víg Miklós, Kallók legjobb 
magánszámokkal, Mucsányi - Lakos, Gallai--- 
fíeregt, Xénia—Rudolf-tímcok stb. Konferál: 
Békeffl, zongoránál dr. Hcrz Ottó. Kezdete 
VtlO-kor. Jegyek t—6 pengőig Konecrlnel, 

i Váci-utca 23. Telefon: 884—64.

Llily 6s Emy Sckwarz
január 1-én • » t •

Terízköruil sziíiíjafion
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^JTOJJPODTNAPltí^
Az államfő jelenlétében, tomboló fogalmak között zajlott le 

a vizipóló-kupa forrólevegőjü fináléja

Az UTE győzött és megvédte a kupát, 
amelyet ifi. Horthy Miklós, a MUSz 

elnöke ünnepélyesen nyújtott át 
a győztes csapatnak

A MAC az eiső félidőben egyenrangú ellenfélnek mutat
kozott — Székely András nyerte a Wenczell-vándordijat

A „théatre paré“-k ünnepi hangulata do 
minált karácsony első délutánján a margil 
szigeti fedett uszodában, ahol a vizipóló- 
kupa döntője szerepelt a műsoron. Szeren
csés gondolat volt az uszószövetség részéről 
az immár nagyjelentőségű szövetségi ván
dordíj fináléját ily ünnepi külsőségekkel 
felruházni. Fent az emeleti díszpáholyban 
az államfő nejével és díszes kíséretével, lent 
h nézőtér lépcsőzetesen emelkedő soraiban 
a legértékesebb és a legszakszerübben bí
ráló sportpublikum, közötte pedig az újon
nan meghódítóiak élvezték végig a nem 
mindennapi sporteseményt.

A vizipóló-kupa fináléja olyan volt kül
sőségeiben, amilyennek a magyar uszósport 
vezető-tényezői legszebb ólmaikban elkép
zelték

Két lelkes, a technika legrafflnáltahb 
eszkilzcit birtokló „Kampfmannschaft** 

Idegekre menő heves küzdelme.

•lr., nz OTT elnöke is. Kívüle számos közéleti 
s társadalmi előkelőséget is látunk a díszpá

holyban.

A Wenczell vándorát) három száma közöl a 
200 méterei gyorsuszóversenyt még pénteken 
leuazták. A 100 méteres versenyt Székely András 
nyerte 1 p. 00.2 mp-es idővel Zentai és Jakab 
elölt. Szörnyű erős finis volt ellenben a 400-on 
Páhol: és az újpesti Jakab között Ezt n ver
senyt Páhok nyerte meg 5 p. 23 mp alatt, inig 
Jakab kéttized mp-el lemaradt az irtó finisben. 
Székely András ebben a számban harmadik lett 
5 p 41 mp alatt.

A vándordljküzdelmet Székely András 
nyerte 4 ponttal Jakab 5 pontja ellen.

A kisérő számok között volt néhány szép 
verseny. A 100 m. I oszt, hátaszást Barabás 
(BBTE) nyerte 1 p 17 mp alatt, Hazai (MTK' 
és Pillér (MAFC) ellen. A 100 m. 
úszásban Mailász Gitta győzött 1 p 
idővel. Második Tóth Magda (MUE), 
Véreb Ilona (UTE) lelt.

Harmad !< az MTK — 
negyedik a „Vivó“

Cs8kk.nl érdekűdé, melleit Indul me# • Jí- 
fék a harmadik helyért. Szereplők: az MTK 
Nagy — földes, Homonnai II. — Szabó .— Ha 
zai, Brandi, Hédi II.) és a 111. kerület (Bródi

hölgy-hát
31 mp-es 
harmadik

A kupafínálé krónikája
Vissza az egész!

Homonnai II. Brandt.

Halasi

Az úszómesterek ha-|

A nézőteret a

da percek alatt felsze-1 Kérdőjellé mered a nézőtér: nincs 
reli a pólópályát. Ki- *................. ...... ...
hirdetik a csapatössze
állítást, amelyek szerint 
a nagy csatát 
kező team-ck 
megvívni:

UTE: Kutasl—László, 
Barna — t>. Halasi— Bö
zsi, Németh Vágó.

MAC: Gyulay—Tolnay
Ivády dr. — Csorba — 
Kánási, Vértesi Keserű II 

vihart megelőző csend üli

követ- 
fogják

í Időmérő. 
Németi) lóg labdát és a labda utat talál a 
hálóba. Érvényes gól azonban nincs. László 
faultol, amiért kiállítják. Az újpesti közön
ség heves tüntetésbe fog a biró ellen, de a 
közönség lármája mintha az újpesti csapa
tot is megzavarta volna. Egy szempillantás 
— és Kánási kezéből a labda a hálóba jut 
(1:0).

Boldogan dagad a MAC-isták keble — de 
nem sokáig, mert Borsi kiegyenlítő gólja ki
ábrándító hatást gyakorol. (1:1). A griff- 
madaras csatársor azonban nem lankad: 
majdnem sikerül újból vezetniük, de a kis

A döntőben való részvételre a tavalyi és 
tavalyelőtti védő: az UTE és annak legmél
tóbb ellenfele: a griffmadaras csapat kvali
fikálta magát. Orkánszerüen tombolt, vihar
zott a nézőtér, miként az a legnagyobb je
lentőségű harcijátékok döntőjellcgü mérkő 
zésein megszokott jelenség. Ez a közönség 
azonban igazságos volt és szívesen adózott 
a tetszés külsöséges jelképeivel az ellenfél 
szép akcióinak is.

Az első félidőben még úgy látszott, hogy 
esetleg a MAC. képes lesz, kicsavarni az UTE 
kezéből a biztosnak vélt győzelmet, a má
sodik félidőben azonban

Halussy csodás játéka annyira magá
val tudta ragudni az újpesti együttesi* 
hogy az ellenfelet lépéaről-Iépésre szo
rította vissza és végeredményben 5:3 
arányban került ki az UTE győztesként 

a mérkőzésből.
megszerezvén egyben a kupa újabb védel
mét.

A győztes csapatnak a MUSz elnöke: ifj. 
Horthy Miklós adta át a győzelem trófeáját 
rövid beszéd kíséretében. A harmadik he
lyért az MTK és a III. kér. TVE csapatai 
viaskodtak. A győzelmei a jobban játszó 
MTK szerezte meg megérdemelten. A UTE csapata, a vizipóló Kupa-győztese

Székely András megvédi 
a Wencze’l-dijat

a 
a 

kormányzó érkezése csiék 
5 óra 10 percre van ,Jc- 

program első 
gyermekver- 

(lencsetre le- 
yakáról addig a 

rendezőség.
A Himnusz jelzi a kor

mányzónak és nejének ; 
megérkezését. A MUSz

c xf i ‘lén «« államfő fia: ifj.Székely András Á J
Itlkr'liy Miklós fogadja 

a magas vendégeket, de ott van Kelemen Kornél

öt órára tűzték ki 
verseny kezdetét, de

meg. Elsőnek a MAC-lcgénység helyezkedik 
el. Tempós ,.Em-á-Cé MAG-MAG dir-dur 
bele" csatakiáltását csak a nézőtér egyes 
pontjain elhelyezett griffmadaras drukker 
különítmények válaszolják meg gyönge 
tapssal. Hanem, amikor felhangzóit az „Új
pest, Uj-pest, Újpest" harci riadó!.,. Mint 
a fergeteg, úgy zugolt, harsogott, tombolt a 
nézőtér Újpest tehát nagy készültséggel vo
nult tel. Amott, a műugróállványtól nem 
me.sszeire, látni is a karmesteri, aki az új
pesti kórust dirigálja. A biró: Scblenker An
tal már indítja is a meccset. Labdát Újpest 
fog, de a MAC rögtön ellentámadásba megy. 
Mérgelődnek a MAC isták, mert Vél lesi egv 
„ziccert" elpaccolt. Ebben a pillanatban a 
biró éleset fuj sípjába. Mindenki felnéz. A 
biró int-

olőH az ízlésesen terített asztallal. Ezüstjeinek,por- 
cellánjainak és metszett üvegeinek szépségét ax 
ebédlőnek célszerű, modern világítása még jobban 
kiemeli. Használjunk modern, káprázásmenles és 
gazdaságos

TUNGSRAM
GYÖNGYFÉN YIÁMPÁT!

Keserű nagyot hibáz. Vigasztalásul szolgál 
azonban, hogy Németh lövése is célt téveszt 
Most azonban nagyobb incidens teszi pró
bára az újpesti idegeket:

Halasi alattomos vlzalattl manipuláción 
cslpetett tetten (a ravasz bírói emelvény
ről a fenékig minden látható) és az új

pestiek lelke ki lesz ál li'.va!
Miközben az imádott Öli kimászik a partra, 
fergeteges tüntetés zúg a kérlelhetetlen bitó 
felé, Hala>i pedig legalább a partról igyek
szik dirigálni a lilákat. Az újpesti pólóüzem 
azonban igy is kitünően dolgozik és Vágó, 
mintán előbb egy kapufára pazarolta erejét, 
megszerzi a második gólt:

A félidő 2:1 az UTE javára.
A szünet után percekig a MAC-kapu előtt 
folyik a játék. Vértesi azonban, aki az új
pesti kapu előtt szólóban unatkozik, végre 
labdát kap. ügyes trükkel aknózza ki a jó 
helyzeted és immár ki van egyenlítve az új
pesti gólelőny. Az UTE Halasi remek já
téka folytán egyre fölényesebben dolgozik 
most és sorozatos akciói Halasi góljában 
gyümölcsöznek (3:2). Úgy néz ki a játék, 
mintha a MAC-nak ismét sikerülne egali
zálni. De nem: Vértesi, noha kicselezi a vé
delmet, nem adja le a labdát, hanem egyedül 
próbálkozik. A labda emberbe megy, onnan 
mezőnybe és vül V’tíy«í/loz, akinek góljai 
nem lehet elhárítani. (4:2). Halasi és Vágó 
őssz játékából újabb újpesti gól származik 
(á:2) A MAC most már 
beletörődik a ránézve 
kedvezőtlen eredmény
be, de Vértesi góljával 
még javít.

A végeredmény 5:3
Lelkes ünnenlés között 
mászik ki az újpesti 
legénység a vízből és 
felsorakozik a zsűri 
elé, ahol ifj. Horthy 
Miklós elnök kezéből 
veszi át Németh, az új
pesti csapat kapitány a 
trófeát,

— Hóiba, Sárkány — Surányi — Mátrai, Czele, 
Korschill).

34 arányban végződött félidő után
az MTK 5:2 arányban nyerte ■ mérkőzést

Góljai közül hármat Brandi, egyet Hédi és 
egyet Hazai dobott, míg a III. kerületiek két 
gólját Hóiba és Surányi lőtték.

Az FTC nyerte a Karácsonyi 
Kapa vándordíját

Karácsony másodnapján tartotta meg a MUE 
hagyományos uszóversenyét a margitszigeti fe
dettuszodában. A versennyel kapcsolatban bo
nyolították le a Karácsonyi Kupa vizipóló vám 
dordij döntő mérkőzéseit is, amelyet az FTC 
4:1 arányban döntött el a maga javára a MU&- 
val szemben. De az uszószámokban is nagy 
aratást végzett a zöld-fehér gárda, amennyibep 
a dr. Füzesséry vándordíját, nemkülönben a 
MUE választmányának vándordíját is az FTC- 
úszók nyerték. A több eredmények a követke
zők:

100 m-es mellúszás: 1. Forray FTC, 1 pere 
22 2 mp. 2. Mezey FTC, 1 perc 24 mp. 3. Sá
rosa? FTC. 1 perc 27 mp. — 100 m-es gyors- 
uszás: 1. Székely András FTC, 1 perc 04.4 mp. 
2. Nagy Lajos MUE, 1 perc 03.4 mp. 3. Zentay 
FTC. 1 perc 05 4 mp. — 100 m-es hölgy hát- 
úszás: 1. Mállás? Gitta FTC, 1 perc.31.6 mp. 
2. Tóth Magda MUE, 1 perc 35.6 mp. 3. Veréb 
Ilona UTE, 1 perc 40.2 mp. — 100 m-es 11. 
oszt, hölgy mellúszás: 1. Bethlen Margit FTC, 
1 perc 36.6 mp. 2. Szász Magda UTE, 1 pere 
36.6 mp 3. Somogyi Vali FTC. 1 perc 44 mp. —- 
3X66 kétharmad méteres gyorsuszőslaféta: 1. 
FTC (Zentai, Hunyadi, Székely), 2 perc 032 
mp. 2. MTK 2 perc 04 I mp. 3. UTE 2 perc 
06.6 mp. — 100 m-es hátuszás: 1. Hazai MTK. 
1 perc 17.2 mp. 2. Barabás BBTE, 1 perc 17.6 
mp. 3. Hass FTC, 1 perc 17.7 mp. — 3X66
kétharmad méteres vegyesstaféta: !. FTC A) 
csapata (Lantos, Mészöly, Székely), 2 perc 22.? 
mp. 2. FTC BL 2 perc 25.2 mp. 3. MTK. 2 perc 
26 mp. Mészölynek ez volt átigazolása után ax 
első startja. 3. III. kér. TVE, 3 perc 12.7 mp.
— Búvárúszás: 33 egyharmad méteren: 1. Bú
zás UTE, 22 mp. 2. Sárossv FTC, 23 mp. 3. 
Pillér MAFC és Nagy Endre MTK. 23.4 mp. — 
40Q m-es II. oszt, gyorsuszás: 1. Nagyiványl 
UTE, 5 pere 38 8 mp. 2. Zentai FTC, 5 perc 45 
mp. 3. Göndöcs NSC, 5 perc 45.2 mp.

KARÁCSONYI KUPA
FTC—MUE 4:1 (2:0)

A zöldfehérek fizikuma és jobb taktikája 
győzött a MUE igen tehetséges fiataljaival 
szemben. A MUE kapusa egy négymétere.sl is 
kivédett. Góldobók: Hunyady, Molnár, Székely, 
Nagy, Házi.

Mészöly Tibor

karácsony hétfőjén bemutatkozott a zöldfehér 
színekben

utánpótlás—B. válogatott: 5:2 (2:2)
Utánpótlás: Gyulai, Tolnay, Laki, Hazai, Ká- 

nássy, Brandi, Zólyomi/. — B. válogatott: Me
zey, Barna, Hóiba, Surányi, Tarics, Cele, Bo-st. 
A tréningmcccs góldobói: Hazai, Brandi, Hóiba, 
Tarics, Kánássy, Zólyomy, Brandi.

A dr. Füzesséry vándordíj győztese az FTC 
22 ponttal. 2. MUE 11 pont. 3. UTE 3 pont. A 
MUE-választmánv vándordíj győztese szintén 
nt FTC 22 ponttal. 2. UTE 8 pont. 3. MTK 65 
pont.

Kedden, este háromnegyed 7 órakor tartják 
meg a fedettuszodában az FTC—BBTE magyar 
kupa vigaszdíj döntő mérkőzéseit, Stampfer 
Sándor bíráskodása mellett.

X Énekesék Debrecenben. Karácsony első 
napján Debrecenben boxoló-bcmuulal-óestét 
rendeztek az Arany Bika nagytermében. Az est 
fővárosi vendégel Énekes István, a légsulyu 
olimpiai bajnok és öccse voltak, akik iskola* 
boxolást mutattak be.

Cs8kk.nl
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KBLFÜLDI SPORfflPLfi
Újpest — Barcelona réme

Barcelona, december 25.
' (A Hétfői Napló tudósítójának távirata.) Ar 

Újpest karácsonyi túrájának második mérkő
zésén Barcelonába érkezett, hogy a félelmetes 
hlril FC Barcelona csapatával mérje össze ere
jét. Jó idő s nagyszámú közönség előtt állott 
starthoz az Újpest teljes első csapata s a várt 
vereség helyett a közönség legnagyobb csodál
kozására nagyszerű játékkal már az első fél
időben demoralizálta az elieufelét Az első gólt 
Auer, a másodikat Jakube lőtte ebben a fél
időben. Szünet után az Újpest lefékezte az 
Iramot, mert a következő napi revánsmérkő- 
xésre kellett gondolnia. Ebben a játékpcrlódus- 

ban is pompás mezőny
játékkal szórakoztatták 
a közönséget, a védelem 
pedig a magához tért 
spanyol csatárok tüzes 
ostromait sziklnszllárdan 
állta. Az Újpest csatár
sora a második félidő
ben is bebizonyította fel- 
sőbbségét $ előbb Ko
vács majd Déri góljai
val 4:0 ra emelte értékes 
győzelmének arányátDéri

Újpest-Barcelona 4:0 (2:0)
ÚJPEST—BARCELONA 8:1 (2:1)

Barcelona, december 20.
f.4 Hétfői Napló tudósítójától.) Karácsony 

másodnapján az Újpest csa ata revansot adott 
az előző napi 4:O-ás győzelméért az FC Barce
lonának. Karácsony első napján fölényes győ
zelmet aratott Újpest csapata és ezúttal még 
tömegesebben voltak klváuc.lak a barcelonaiak 
5 Igy hatalmas közönség fogadta a lllafehére- 
ket, abban a reményben, hogy a FC Barcelona

Aranydollár
Kamatozású pánitokat, pengő ell-nében vész éa í1a> 
-arnnbank, V., Nádor utca 2U. Telefon: 21-8 16, 10-4-67.

csnfos kudarcáért ezúttal alapos revánsot vesz. 
A rcváus sikerült is — Újpestnek. Ezúttal Is 
győzött. Az előzőnapi fölényét ezúttal Is csil
logtatta. de Barcelona több szívvel küzdött és 
láthatólag feljavult kiváló ellenfeléhez. Az első 
gólt a honi csapat érte el Golburu révén, de 
röviddel ezután Auer egyenlített. A vezetést 
még az első félidőben Jakube szerezte meg egy 
kornerrugásból támadt zavaros helyzetben. 
Szünet után a technikai fölény kldomhoritása 
mellett folyt tovább a mérkőzés és az Újpest 
harmadik, győzelmet jelentő gólja Ismét Jakube 
lábáról lendül a Barcelona kapujába.

Genova, december 25
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése. A Ferencváros karácsony első napján az 
olasz bajnokság egyik félelmetes reprezentán

A Hungária kétna
pos turamérteg^: Hősies harc Milanóban 
és Kalmár súlyos sérülése Genovában

AMBROSIANA—HUNGÁRIA 6:5 (3:2)

Milano, december 25..
'A Hétfői Napló tudósitójától.) A téli túra 

legnehezebb állomásán kötött ki a Hungária 
Milanóban, hogy a feljavult és kondíciója tel
jében iév-ő Ambrosianával megmérkőzzék. Az 
utazás nem látszott a magyar csapaton s

olyan elánnal kezdte a mérkőzést, hogy 
már az első percekben 2:0-ra vezetett

A két gól szerzője Spitz volt, aki ellenállha
tatlan testcseleivel szinte akadály nélkül tört 
kapura. A kezdeti lendület után azonban a

csapat kissé visszaesett s ez okozta azután azt. 
hogy a szokott olasz lendület nemcsak be
hozta, hanem még meg is toldotta eggyel a 
Hungária góljainak számát. Szünet után a 
s az egyikből

Ottávi helyezett góljával egyenlített 8:3.
Ezután Ismét megndult az olasz gépezet és 
ismét három gól kötött ki a Hungária hálójá
ban, Az eredmény igy nagyon rossz képet 
mutatott volna a Hungária képessegeiről s 
ennek tudatában a csapat hatalmas finisbe 
fogott, amelynek során Kalmár két góljával 
minimálisra csökkentett© a vereség arányát. 
6:5.

HUNGÁRIA—SANPIERDARENESE 1:1 (0:1)

Genova, december 26.
(A. Hétfői Napló tudósítójától.) A Hungária Milánóból egyenesen Genovába, majd onnan 

Genova külvárosát képező Sanplerdarenába utazott, hogy második mérkőzését abszolválja. Fa 
tálls balszerencse érte utol a kékfehérek egyre erősödő csapatát ezen a mérkőzésen, mert

"Kalmár a 4. percben egy ártatlannak látszó rempll kapcsán oly súlyosan sérült meg, 
hogy azonnal kórházba kellett szállítani. Az első vizsgálat eredménye szeriül KBliuár- 

uak ■ térde teljesen kifordulva, súlyos ficam áldozatává lett.
A csapat ■ balszerencsés mérkőzésre a következő felállításban játszott: Szabó—Weber, Mandl— 
Barátky, Gergely, Szaniszló—Ottávi, Cseh, Kalmár (Spitz), Szabó HL, Ticska. A szerencsétlen 
sérülés után esett az olaszok gólja. A súlyos sérülés hatása alatt a csapat deprimáltán játszott 
• « Kalmár helyére beküldött Spitz Is elfogódottnn küzdött ezen ■ mérkőzésen. Szünet után 
Cseh és Barátky helyet cserélt, de ez sem sokat segített a hangulaton. A Hungária kiegyenlítő 
gólját tizenegyesből szerezte a második félidő 441. percében.

SZENT ANTAL VÁROSÁT SEM KÍMÉLTÉK 
A BUDAIAK

Budai 11—AS Padova 2:0 (Irt))

Pádnn, december 25.
f.4 Hétfői Napló tudósítójától.) A budaiak 

csapata nagyszerű játékkal rukkolt ki Páduá- 
bán is, ahol a helyi közönség nagy ünneplésben 
ben részesítette. A szisztematikusan felépített 
pompás támadásokból előbb Röck, majd Sztan- 
csik szerzett gólt.

A SOK UTAZÁS MEGÁRTOTT A BUDAIAKNAK 
Alexandria—Budai „11“ 4:1 (2:1)

Alcssandrla, december 26.
<A Hétfői Napló tudósítójának távirata.) A 

Budai „11“ egész éjszakai utazás után nagy 
késéssel érkezett meg Alessandriába s igy tel
jesen fáradtan volt kénytelen kiállani a Divt 
zioa Nationale kitűnő együttese ellen. A bu
daiak az első félidőben még egyenlő ellenfelei 
tudtak lenni a nagyszerű formát kijátszó olasz 
csapatnak, de a második félidőben az utóbbi, 
de különösen az elmúlt éjszakai utazás fáradni 
mai annyira kiütköztek a csapaton, hogy vé
gül la

teljesen Összeroppanva 4:1 (1:0) arányú 
vereséget kénytelen volt elszenvedni.

A budaiak egyetlen gólját Sztancsik lőtte.
A BOCSKAI HUSZÁROS VIRTUSA 

Bocskai—FC Palermo 8:2 (0:2) 
Palermo, december 25.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) A Litlorio; 
stadionban mérkőzött vasárnap a debreceni 
Bocskai az ottani IC Pnlertnónal. A debre
cenieknek eleinte nagyon rosszul ment a já
ték s igv a félidőben a 2:0-ra vezető olasz 
csapat győzelme már biztosítottnak látszott. 
Szünet után azonban a Bocskai összeszedte 
magát s egymásután bárom bravúros góllal 
terhelte meg ellenfele hálóját és fordította 
a maga javáru a mérkőzést.

A BOCSKAI GYŐZÖTT REGGIOBAN IS 
BOCSKAI—FC REGINA 3:2 (2:1)

Rcgglo. december 26.
(A Hétfői Napló tudósítójának távirata.) A 

Bocskai karácsony másodnapján Regglóban az 
FC Re ira ellen 3.2 <2.7) arányú megérdemelt 
győzelmet aratott. \ debreceni együttes minden 
tagja dlcséretreméltóan jí.tazotll » számszerű 
kg ki nem fejezett fölényben volt jóképességű, 
de igen keményen játszó ellenfelével szemben. 

A Bocskai góljai közül kettőt Vincze, egyet 
pedig Markos lölt, míg az olaszok egyetlen gól
ját Segnano szerezte.

AMIKOR A BÍRÓ BELESZÓL...
III. kér. FC—Catanzaro 2:2 

Catanzaro, december 24.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Roppant 

durva mérkőzés 1 ereiében mérkőzött meg a két 
csapat. A sorozatos durvaságok oka a pártos 
biró volt, aki nem ügyelt kellően a játékosok 
testi épségére s ezenfelül pedig az óbudai csa
pat teljesen szabályos három gólját sem adta 
meg. A csapat nagyszerűen küzdött. Az érvé
nyes gólokat Kármán és Blaskó szerezte.
ORTH IS JÁTSZOTT A Hl. KERÜLET ELLEN 

Hl. kér. FC—Messlna 1:1 (0:1)
Mesaina, december 25.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Az óbudaiak 
második napi mérkőzésükön még nagyobb fö
lényben voltak, mint az előzőnnpi mérkőzésen, 
ennek ellenére a fölényt nem sikerült kellő 
srámu gólra felváltani. A mérkőzésre jellemző 
mindenesetre az, hogv az olaszok egyetlen gól 
jót is Király lőtte saját csapata hálójába. A 
második félidőben sikerült azután Kármánnak 
egyenlíteni. Lutz és Magyar feltűnően jó játé
kot mutatott. A mérkőzés érdekessége még az 
Is, hogy a Messlna uj trénere. Orth György 
szintén játszott a 111. kerületi FC ellen s a kö
zönség lelkes ünneplésben részesítette.

A III. KERÜLET NEM GYŐZ — GYŐZNI
III. kér.—FC Bari 2NI

Bari, december 26.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) A Hl. kerület 

karácsony második napján uz FC Barival mér
kőzöl meg, mely alkalommal nr olasz csapa
tot a Chiusn játékosaival is megerősítették. A 
felfrissítés nem használt az óbudaiak ellen, 
mert stílusos és lendületes játékkal 2:0 arány
ban győztesként hagyta el a terepet

A NAGYVÁRADI AMATŐRÖK GYŐZELEM
SOROZATA FRANCIAORSZÁGBAN

A Nagyváradi AC futballcsapata francin 
országi túrája során december 22-én Párisban 
a Racing Clubot 3:1 arányban, 24-én Angcrsbcn 
az FC Angers 4:1 arányban és karácsony nap-’ 
ján Lorientbnn a Loríent csapatát 3:1 arányban 
győzte le.

KISPEST—SPORTIVE BRESTOISE 2:0
Karácsony másnapján Kispest már sokkal 

szerencsésebb volt s a jól küzdő Sportiue Brit- 
tolset 2:0 arányban győzte le,

Egy érdekes sporlházasság

Olga Jordán, a műugrás Európa-bajnoknője és | senyző'ret Los Angelesbe kísérte, az ollmplá- 
dr. Arthur Jensch, a német birodalmi lest-lszou titokban mcgtart<4t (.k eljegyzésüket és ka- 
nevclési tanács vezetője, aki az olimpiai ver-1 rácsunyknr örök hűséget esküdtek egymásnak.

Sárosit, Juráit és Kohutot 
harcképtelenné tették Genovában 

a Ferencváros genovai vereségének magyarázata — Karácsony 
hétfőjén győzött a csapat Marseilleben 

FC Genova „1893“ - Ferencváros 3:1 (0:1)

sával játszott s 3:1 (0:1) arányú meg nem ér
demelt vereséget szenvedett. A zöld-fehér együt
tesben ismét Sárost játszott centerhalfot, Turay 
középcsatárt és balösszekötő Toldi volt. A csa
pat az első félidőben oly nagy fölényben volt, 
hogy az 1:0 aránya vezetés egyáltalában nem 
fejezi ki a mutatott játék számbeli arányát. 
Ennek a félidőnek egyetlen gólját Turay sze
rezte. remek védhetetlen lövéssel, a 18. perc
ben. Szünet után a mérkőzést vezető biró előbb 
annullált egy szabályos gólt, majd teljesen ki
engedte az olasz csapatot, ugy, hogy az féke
vesztetten, fizikai erejét teljesen kihasználva,

egymásután tette harcképtelenné. Sárosit, 
Turay t és Kohutot.

Ez a három sérülés, nemkülönben az olusz 
csapat erőszakos játékmodora, elegendő volt 
ahhoz, hogy a különben nagyszerűen játszó

KISPEST CAENBEN
Párls december 26.

(A Hétfői Napló tudósitójától.) A Kispest 
franciaországi túrájával kapcsolatban jelentik, 
hogy január 2-án a csapat nem nz eredetileg 
tervbevett mérkőzést játssza Párisban, hanem 
Cacnben mérkőzik az ottani csapattak

KÜLFÖLDI FUTBALLKARÁCSONY
Bem: Rapid (Bécs)—FC Bellizona 14:1. 
Zürich: Admira—Grasshoppcrs 3:3 (3:0). 
Luganó: FC Lugano—Chlasso 1:0 (1:0). 
Róma: Wacker (München)—Verona 2:2.
Firenze: Rapid (Bécs)------SC Firenze 1.0.
Nápoly: FC Napol!—Urnnla (Genf) 6:2.
Luxemburg: Vienna—Luxemburg válogatott

5:2.
Drezda: Wiener SC—Ring 2:2 (2:0).
Chrmnitz: DFC Prága—C.hemnitzcr BC 30 

(20).
Algír: Viktória Ziskov—Algíri válogatott 3:0 

(10).
Bordeaux: SK Zidenice (Brünn)—Bordeaux! 

válogatott 6:1 (3:1).
Rennes: Slavia (Prága)—Stadc Rcnncs 3:2. 
Párts: Slavia—Red Slar 3:1 (1:0).

BÉGS FUTBALLKARÁCSONYA
Bécsből jelentik: Az osztrák főváros ka

rácsonyi futballeseménye a Libertás labda- 
rugtornája volt, amelyen karácsony első 
napján a Slmmerlng l:0-ra győzött a $1 övein 
ellpn, mig n Libertás 2:2 arányú döntetlent 
játszott n Donauval szemben Karácsony 
második napján a Libertás 2:1-re győzött a 

■ovű héten ul keresztreiiuény 
sseasAcfős késspénznyereményekkel I usi’senv

csapat visszaessen s az utolsó negyedórában ar. 
olaszok három gólt szerezve, érdemelten győ
zelemhez jussanak. Az utolsó tíz percben 
Bukovi játszott a sérült Sárosi helyén, de ar 
eredmény kialakulását nem sikerült megaka
dályozni.

FERENCVÁROS—OLIMPIQUE 4:2 (2:0)
Marseille, december 26.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen* 
tése.) Az elsőnapi genovai mérkőzés után a 
csapat vonatra ült és és Marséilleba utazott, 
ahol kitűnő játékkal

ar. Ollmplqiie együttesét 4:2 (2:0 arány
ban legyőzte.

A röldfebérek fedezetsoránnk tengelyében is
mét Bukovi játszott, mig Sárosi volt n közép
csatár. Turay csak az első félidőben játszott, 
még pedig balösszekötőt, mig a második fél
időben Kovács volt a belső trió harmadik 
tagja. A három genovai sérült, Sárosi, Turay 
és Kohut természetesen nem fejthette ki teljes 
tudás it, de igy is mindhárman becsülettel küz
döttek.

Az Cgyflltes ugy technikai, mint taktikailag 
valósággal remekelt.

.4 mérkőzés után a jelenlévő angol vendégek 
melegen gratuláltak a vezetőségnek. A helybeli 
vezetőség pedig ugy nyilatkozott, hogy

Marseilleben még Ily tökéletes Játékot nem 
láttak.

Különösen a belső trió játszott ezúttal kiválóan. 
Az első félidő két gólját Takács, o második 
félidő két gólját pedig Kovács szerezte. A csa
pat jó hangulatban várja legközelebbi mérkő
zését

Sintmering ellen, mig a Dunait 6:3 arányú 
vereséget mért a Sl óvárira.

A Nemzeti Lovarda 
sporteslélye

Meglepően fényes keretei miatt társadalmi 
eseménnyé vált a Nemzeti Lovarda hétfői

sportestélye.
A múgnásvilúg, a pénzarisz'.okrócia, a katonai 
és társadalmi élet előkelőségei részére szűknek 
bizonyult az Eszterházy-utcai fedett löváxda 
megnagyobbított nézőtere.

Az estéiy műsora teljes mértékben rászolgált 
a fokozott érdeklődésre, mert

frappáns számai egymásután ragadtatták 
el a jelenvoltakat.

Különösen megnyerte a közönség tetszését a 
BBTE 17 tagból álló hölgycsapaln, mely minta
szerű buzogúnygyakorlntaival, majd szinte ba- 
lettszerü ritmikus sportmutalványaival ragadta 
tapsra a közönséget. Nagy hálóst ért el Padot 
Gusztáv ezredes, ki a kenderes! ménes Azyade 
nevű lován a magas iskola bravúros figuráival 
brillírozott- Majd

a Jelmezes karu.sarel látványos mutatványai 
keltettek nagy sikert, végül pedig báró Berg 
Dleda, Dungyerszky Baba, Éber Amália éa 
Gécry Béláné lovasugratásai keltetlek nagy iz
galmat. melyből 170 cm-es ugratásával báró 
Berg Dleda került ki győztesen.
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Az angolok kontinentális futballturát 
alakítanak ki — Magyarország nélkül

Mr. Chapmann legutóbb terve: a ,Nyugateur6oat kupa' 
— Mátus közepén angol-osztrák revansmérközés lesz 
Bézsben — Az angoi válogatott megint nem ion Magyar- 
országra — Az osztrák sportkörök ellene vannak az Anglia 
ellen felállítandó .kontinentális válogatott' tervének

3 Ma - is lufialom

Vízszintes!
Bécs, december 20.

(A Hétfői Napló bécsi szerkesztőségétől.) A 
londoni angol osztrák mérkőzés hullámai még 
nem simultak el teljesen, a brit sportsajtó inig 
mindig élénken foglalkozik a szigetország füt 
baUhegcmónlájánnk kérdésével és moM már 
mind több híve van annak, hogy Anglia ml ja 
ffl végre a „splcndid isolatlon" álláspontját és 
keressen szorosabb érintkezést az európai álla
mokkal. Bécsi sportkörökben elterjedt hírek 
szerint, ennek u felfogásnak leglelkesebb hir
detője Mr. Chapminn, a Chelsea világhírű 
mcnagerje, akinek már érdekes terve Is van 
Eszerint az „Európa Kupa" körmérkőzéseihez 
hasonlatosan

megrendeznék a „Nyugaleurópal Kupa"- 
mérkőzéseket, amelynek során Anglia, Skót
ország, Belgium, Spanyolország, Német
ország és Franciaország vennének részt.

A „Nyugateurőpai Kupa" győztese azután meg
mérkőzne nz „Európa Cup" győztesével, ame
lyet kétségtelenül a legiobh európai csapatnak 
lehet majd nevezni Európai sportkörökben 
általában rokonszenvesnek találják ezt a tervet 
és valószinü, hogy tavasszal már konkrét for
mában kerül nyilvánosságra.

♦
Abból az alkalomból, hogy az angol váloga

tott tavasszal most már minden bizonnyal ál- 
rándul a kontinensre, újra felvetődött a már 
annyiszor szerepelt terv:

egy európai válogulott csapul felállítása az 
angolok ellen.

Különösen a németek hívei ennek az ötletnek, 
mig az osztrák sportkörök egyenesen Idegen
kedve fogadják es magát a mérkőzést, — mely
nek nyilván nagy nemzetközi reklámja és szép 
anyagi eiedménye lenne — sportsrcmponthól 
teljesen értéktelt írnek tartják. Szerintük, elte

Meg kell óvni a főiskolai sportot 
az eJto'cdott társadalmi sport 
Szellemétől társadalmi sport szelleme 
a bajnokkultusz lett, amely még szerencsére 
h ányzik a főiskolai » porból — Sportnagyságok 
„falszip'iázása1* lényeges rombolást végezne a 
főiskolai egyesületekben — Az egészséges 
sportszsllsm megőrzése a fontos; az eredmé
nyek, a rekord és a bajnokság kevésbé lényeges

Irta: DOHOS GYÖRGY
"évő ember számára a sport I A főiskolai sport vezetése olyan kitűnő férfiak 
szerint más jeleni, mint az * kezében van, akiknek személye garanciát nyújt

Az érés korában 
a dolog természete 
élil delén járó férti számára. Nemcsak alapvető 
fiziológiai különbségeket lehet találni e kél 
élétkor sportolása közölt, hanem mélységes 
pszichológiai differenciákat is.

A sport az érés korában lévő ember erős ud- 
gyainak kifejezésmódja. Nyelve, beszéde annak 
a vágyódásnak, amely a kereső lélek mélysé
geiből teljesedés után kiált. Az ifjú ember 
sportja ritkán egészségi testgyakorlás, mint nz 
„öregeké", hanem inkább ennek a féktden vá
gyódásnak egyik leghnriponikusabb levezetője. 
Az Ifjú mindig vágyódik valami végheletlen és 
megnevezhetetlen után. Ezek a vágyak feszült
ségeket okoznak, melyeket fel kell oldani. Igv 
talál rá nz. ifjú a sporl útjára, mely lehetővé 
teszi számára a fiatalon való érvényesülési és 
vágyódó ösztöneinek feloldását.

A társadalmi "port egészen más valami!
A .társadalmi egyesületben ifjak és „öregek" 

együtt sportolunk, sokan merőben egészségi 
szempontból, mások azért, hogy ez utón sze
rezzenek hasznos társadalmi összeköttetéseket. 
A mai fenékig elökonomizálédotl világban n 
gnzdasngi s/ftlnk az élet minden vonatkozását 
átszövik. Az élettel küzkcdö férd mindenben 
és Igy a sportban l« keresi a megélhetés könv- 
nyebb lehetőség-it ha nim is azzal, hogv nyíl
tan hivatásává teszi a sportot, de legalább az
zal, hogv valamit profitálni Igyekszik abból. 
A fportldcalitmut itt erős csorbát szenved. 
Hozzájárul ehhez, a társadalmi sport eltoló- 
dósa, az a kilengő Irányzat, mely a bajnokok 
kitermelését telte meg n társadalmi sportegye 
•Illetek legfőbb célkitűzésévé. Minden törekvés, 
minden áldozat itt már csak arra megy, hogv 
ut egyesület tud-e akár kitenyésztés utján, akár 
^szipkázás" utján kiekkckct felnintntni.

A t’rsad-lml sport szelleme többé kevésbé 
• ba.’nok’iultusz lett, amely szerencsére 

még hiányzik a főiskolai sportból.

A főiskolai és társadalmi sport e két alap
vető különbsége adin meg n Magyar Főiskolai 
Sporegyletek Egyesülésének Főiskolai Sport- 
Követség) az alnnol és jogot arra, hogv bizo- 
tiyos elszigeteltségre és önállóságra törekedjék.

arra, hogy a főiskolásokat megóvja a prima
donna-szellemtől és a sport elanyaglasitásától. 

Csak a teljesen önálló és a társadalmi sport
tól távoltarh lt főiskolai testnevelésnek lehel 
azonban módjában az, hogy a férfikor előtt 
álló ifjú nagy és mélységes vagyát az érvénye 
siilés iránt helyes irányba terelje és emellett 
megtalálja az áthidalás egészséges útját, lefé
kezve a vágy vadságát és szertelenségét.

A Főiskolai Sportszövetség két követeléssel 
lép fel a szövetségekkel szemben. Ezeket a kö
veteléseket a Magyar Atlétikai Szövetség már 
régebben teljesítette, belátva azok jogosságát, 
mig a többi szövetségek az elutasítás álláspont
jára helyezkedtek. Arról van szó, hogy

1. a főiskolai versenyeken csak főiskolai jel
leggel biró cgyesü’elek neve alatt lehessen 
résztvenni, ha pedig valamely főiskolás nem 
tartozik ilyen egyesületbe, csak főiskolájának 
neve alatt indulhasson. (Tehát társadalmi egye
sület szinében ne indulhasson főiskolai hall
gató.);

2. főiskolai egyesület részére a szövetségek 
csak az illető főiskola hallgatóit igazolhas
sák át.

A Főiskolai Sportszövetség ezzel a két pont
ban össze fontait kívánságával bizonyos mér
tékben izolálni akarja a főiskolai sportot és 
pedig egyrészt azáltal, hogy a főiskolások lehe
tőleg csak a főiskolai egyesületekben sportol
hassanak, másrészt azáltal, hogy a főiskolai 
egyesületi kben csak tényleges főiskolai hall
gatók szerepelhessenek, mint versenyzők.

Ezeknek a követelményeknek teljesítése két
ségtelenül megnyirbálná a sport szabadságát. 
Az a kérdés, hogy ezt a veszteséget kellően 
ellensulyozná-e az az érték, amit a főiskolai 
sporl önállósága hozna? Ezt n kérdést kell a 
szövetségekben megfontolás tárgyává tenni!

A főiskolásoknak a társadalmi egyesületek
ben való versenyzése azért nem kívánatos, 
mert o társadalmi sportegyesületekben kele
tebb az alkalom arra, hogy az ifjú sportfejlő- 
dósét a nevelés eszközeivel befolyásolni ét az 
eltolódott társadalmi sport szellemétől megóvni 
lehessen.

Az idegeneknek a főiskolai egyesületekbe

CSILLÁK
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kintve attól a jogos aggodalomtól, hogy ennek 
a csapatnak már a válogatása is könnyen nem
zetközi bonyodalmakra és kölcsönös megsér- 
tődésekre vezetne, maga a csapat is. egy sem
miképpen nem harmonizáló zavart együttest 
képezne, amelynek minden tagja más futballt 
játszana és az angoloktól biztos vereséget 
szenvedne. Hivatalos állásfoglalásról természe
tesen még nem leh< t szó, hiszen maga az ötlc t 
is csak korai terv még, az itt uralkodó hangu
latból azonban arra lehel következtetni, hogy 
az osztrák szövetség semmi körülmények kö
zött sem fogja játékosait egy ilyen kontinen
tális csapat rendelkezésére bocsátani.

♦
Az eddigi hírek szerint május közepén lesz 

Bécshen az angol osztrák válogatott mérkőzés: 
a „reváns Londonért". Valószínű, hogy erre a 
mérkőzésre kicsi lesz a Stadion 65 000 embert 
befoglaló nérőtere, hiszen ennyi közönséget 
Bécshen is össze lehet szedni erre a mérkő
zésre, nem be«zélve a környező államokból 
várható óriási idegenforgalomra. Idegcnfor 
galmi szakértők az utódállamokból, valamint 
Németországból, Olaszországból, Svájcból

. legkevesebb 20—25.000 főnyi közönségre 
számítanak

Idegenforgalmi sz-mpontból tehát ugyancsak 
alapos érdeke lenne Ausztriának ez a reváns 
mérkőzés és nyilván minden lehetőt elkövet
nek, hogy-a májusi küzdelem ne maradjon el. 
Az eredeti terv szerint az angol válogatott Bé
rsen kívül még cgy mérkőzést játszik és pedig 
vagy a német vagy a belga válogatott ellen.

Budapest kombinációba sincs véve.
Hiába, a bécsi 8:2-őt csak hasonló arányú győ
zelemmel lehetne kiradírozni a futball történe 
téből...

Andor León

1. Modern fruncla re
gényíró és legújabb 
müve (Vakbelük: é, 
I, a. s, k)

11. Franciaországi 
folyó

12. Elmázol
13. Kö.őszó
14. Jelez
15. Azonos magán

hangzók
10. Fűtőanyag
17. A nem szoros 

„ABC" utolsó há
rom mássalhangzója

18. Kettős betű
’ 9. üt latinul
20. Régi ii miértét
21. Nem fel
23. Balatoni fürdőhely
25. Régi nép
20. A legújabb ameri

kai találmány
29. Algír nyugati ke

rülete — a fordí
tottja

30. A földalatti egyik 
megállóhelye

31. A 20. vízszintes 
magánhangzói

32. Kérdőszó
3X Molnár Ferenc
34. Igekötő
35. Magyarul — hiva

tal
30. A szél csinálja
37. Női név
38- Sakk műszó fonetl- 

tikusan
39. Az Operaház építő

jének monogramja
41. A hüvelykujjtól a 

mutatóujjig terjed
IX A hét egyik napja

Függőleges:
1. Ernőd Tamás 

egyik gyönyörű
verséből vett idő
iét (Vakbelük: a, 
g. d, á, u)

2. Zola-rcgény
3. Latin eset rövl- 

dl.ésc
4. Egymást követő 

belük
5. Kecskehang
0. Ezért a sérlő ki

fejezésért legalább 
100 pengő pénz
büntetés jár

7. Rendelet
8. Lóverscnymüsző

9. Cin
10. Sporteszköz
17. Megengedő ellen

téte
18. Hangsor
19. Pofoz
20. Névu ő
22. Zománc
23. Néhány pópa neve
24. Virágos hely, 

mtifa’ónévmással
25. Vőlegénye van

Keresztrejtvény-szelvény 
A púlyázcsthox mellékelendő Í932. december 27.

r.Teg'eJtés múlt heti számunkból:
3űn és bflnhödás, Szerelmek, Sarkadi Aladár, Bocsánatkérés, Szenvedő ember, Versenyek

Nyertesek névsora a hírrovatban

JENNY KASTEIN
Az Ismert hollandi vllágrckordernő, aki a 400 
méteres hölgy melluszó-világrckordot nemré
gen Amszterdamban 0 perc 38.4 mp.-ről Operc 

31.4 mp.-re javította.

való átigazolása Is bizonyos veszélyt rejt ma
gában a főiskolai sportra. A „szipkázások" ál
talában rontják a sportszellemet. Gyakorlati 
példák egész sora bizonyltja, hogy az olyan 
egyesületek, melyek minden áron Idegen krek 
keket akartak maguknak megszerezni és egye 
sülét! csapataikat ilyen meghívott sportnagysá- 
gokhól állították össze, csuk egészen rövid 
ideig tudták magukat felszínen tartani, mert 
hamarosan jelentkeztek az egyesületben a szét- 
züllés szimptomái. A bomlási folyamat az ilyen 
mesterséges alakulatoknál természetes követkéz 
inénye annak, hogv a meghívott, ..eh-inkázotf 
sportnagyságok többnyire kívánságokkal lép
nek fel, különleges elbírálást igényelnek 
a maguk számára. Túlságosan előtérbe 
tolják a maguk kis személyes érdekeit az egye 
süleli nagy érdekek rovására és így lassan alá
ássák az egyesületi sportszellemet.

A társadalmi egyesületek inkább elbírják az 
ilyen bomlasztó tendenciákat, részben azért, 
mert a tagok zömét rendesen nem a fiatalsá
guknál fogva könnyebben befolyásolható sport-
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27. Kalap Angyalföld 
környékén

28. Zsolt Béla
35. Egyik színházunk 

újdonsága
30. Gazdaság — 

Amerikában
37. Korszak
38. December 27-ről 

kelt
40. Angol ur rövidí

tése
41. Magyarul — rt
42. Vissza — mu- 

tatónévmás
4X Idegen városne

vek előtt álló rö
vid"''

C. GÁL GYÖRGY 

emberek teszik ki, részben azért, mert a leg
több társadalmi egyesületben amúgy is dívik a 
krekkrendszer és igv egy-kél kiekknek bevonu
lása már nem sokat változtat a dolgon.

Sportnagyságok „felszípkázása" azonban már 
lényeges rombolást végezhetne a főiskolai sport
egyesületekben.

A meghívott sportnagyság valószínűleg 
többet ártana a sportszellem terén, mint 
amennyit ha.'málna a sporttechnika eme

lésében és a sporttudás fejlesztésében.
Ezért szükséges, hogy a szövetségek revízió 

alá vegyek eddigi visszautasító álláspontjukat 
u főiskolai sport önállósági és izolációs törek
véseivel szemben

A főiskolai sportban az egészséges sport- 
szelletn megőrzése a fontos; az eredmé
nyek, a rekord és a bajnokság kevésbé lé-

EaáanesH ügető versenyek
A várakozásnak megfelelően jó sporttal, ér

dekes küzdelmekkel, nagy közönség előtt foly
tak le a karácsonyi ügetőversenyek. Nagyobb 
részben a favoritok nyertek s ezért a fogadók 
is meg voltak elégedve.

Részletes eredmények:
I. FUTAM: 1. Steinitz M. Udlne (2) Mar

séba!, 2. Osztalék 18:10) Feiser, 3. Ragyogó (2) 
Kov.cs 11. F. m.: Suhanc B., Katinka, Érika 0., 
Feri. Tót.: 10:36, 10, 10, 10 Olasz: 34. — H. 
FUTAM: 1. Langdorf-isL Guarüian Trust jun. 
(5:10) Feiser, 2. Olivid (8) Benkő. F. m.: Ell
ősz, Danka. Tót.: 10:13. Olasz 33. — III. FU
TAM: 1. Melód: j L. Darlus II. (IX) Feiser. X 
Umberto (1) Maiin, 3. Revizionar'us (1 Hal- 
Unka. F. in.: Navigator, Nagybánhegyes, Nincs 
tovább, Prímás, Guarilian Todd. Tót.: 10:32, 
13, 15, 12. Olasz: 43. — IV. FUTAM: 1. Frlcd- 
mann E. Fuss (10) Jónfrs, 2. Erika (4) Maszár 
I.. 3. Brutus (2) Feiser F. m.: Bufelejtő, Éber 
B„ Sámson. Graff t. Tót.: 10:133, 24. 26, 18. 
Olasz: 53. V. FUTAM: 1. B-iranvai I. Esély 
<5:101 Kovács II., 2. Recece (5) Felser. F. m.: 
Pocanac, Tamerlan. Tót.: 10:18. Olasz: 32. VI. 
FUTAM: 1. Langdorf-lst. Jégvirág (1’z ) Fcl’cr 
és Bader A. Udlne (1%) Dózsa, 3. Arditli (5) 
Jónás. F. m.: Minin, Marokkó, Kacér. Tch: 
<0:20 és 10. Helyre: 13. 12. Olasz (Ardltf): 42. 
A Dáritis II.—Fuss doublé 10 711.

A szerkesztésért és kiadás éri felel; 
DR. ELEK HUGÖ
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