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MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEL 

AZ ELŐFIZETÉS ÁRA:
Egy évre 5 pengő * Félévre 250 pengő 
Magyarországon 10 fillér, Ausztriában 25 
Groschen, Franciaországban 1 frank, Jugo
szláviában 2'50 dinár, Németországban 15 
PL Olaszországban 1 líra, Romániában 5 lel, 

Csehszlovákiában 1'20 ck
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MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN RE00EU 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Budapest VII. ker„ Erzsébet-körut 4. szám 
Vasárnap d. u. 4-től kezdve:

VL ker„ Aradi-utca 8 az. (Glóbus nyomda) 
Telefon: József 308 — 98.

Vasárnap (d. u. 4-től): Aut 245-81. 100-43'

Éjszakai botrány a Gellért-száiló körül
Léner Jenő hegedűművész súlyos gázbalesete

Halálra bokszoltak 
Szegeden egy fiatal bajnokot 
Egyetlen szivütés ölte meg a ringben Dörner Ferencet

Szeged, december 17.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Vasárnap este Szegeden rendezték 
meg a Duna—Tisza közi és a tiszántúli ke
rület ökölvívó mérkőzését. A verseny közben 
példátlanul tragikus szerencsétlenség történt:

Dörner Ferenc fiatal szegedi versenyző 
mérkőzésének 30. másodpercében ellen
felétől szivülést kapott, összeesett és pil

lanatok alatt meghalt.
Az évenként megismétlődő kerületi verse

nyek az ökölvívó sport minden vidéki ver
senyzőjét a ringbe szólítják, így volt ezúttal 
is, amikor Szolnok és Békés vármegye, va
lamint Szeged versenyzői mérték össze az 
erejüket. Többszáz főnyi közönség gyűlt ösz- 
sze a szeged-rókusi tornacsarnok tágas he
lyiségében és

nagy izgalommal figyelte a nívós küz
delmeket.

Az első számok minden különösebb esemény 
nélkül zajlottak le, amikor a Weller-suly- 
csoport küzdelmeinek lebonyolítására került 
a sor.

Az előzetes selejtező mérkőzések során 
valamennyi versenyző kieseit, csak Szl- 
lágyi József, a fiatal szolnoki bajnok és 
Dörner Ferenc, a Szegedi Vasutas Sport 

Klub képviselőjének meccse maradt 
bálra.

Ez a döntő jelentőségű mérkőzés általános 
figyelem közepette kezdődött meg.

A mérkőzés roppant heves tempóban in
dult meg s már az első pillanatokban

láthatta a szakértő közönség, hogy ezút
tal nem poulozásos győzelemre, hanem 

kiütésre van kilátás.
Az összecsapások mind hevesebbé váltak s u 
30. másodpercben nem várt fordulat akasz
totta meg a mérkőzést.

Szilágyi, aki már kezdetben is nagy siker
rel alkalmazta az ökölvívásban oly veszélyes 
„egyeneseket", rövid akciók után

jobbkézzel egy félelmetes pontosságú 
jobbkezes egyenest vitt be Dörner Fe

renc kellően nem védett szive tájára.
Ez az egyetlen ütés elegendő volt arra, 

hogv n fiatal szegedi vasutas versenyző meg
torpanjon. majd rögtön ezután aléltan zuhan
jon a parkettre.

Amint a versenyszabályok ezt előírják, a 
mérkőzést vezető biró azonnal

■z összeesett lest fölé hajolt és szabályos 
láss ságira! számolta ki a fiatal verseny

zőt.
Eleinte még abban reménykedtek a klub hí
véi, hogy még a tizes kiszámolás előtt össze

szedi erejét Dörner és fölkel.
Ezek a pillanatok a legfélelmetesebbek az 

ökölvívás közben, mert szinte szabály, hogy 
az a versenyző, aki az ilyen gyilkos erejű 
ütés után még föl tud kelni, az rendszerint 
győzelemmel hagyja el a ringet.

Dörner is megpróbálta a lehetetlent és 
minden maradék energiáját összeszedve,

eltorzult arccal, kínlódva bár, de föl
emelkedett.

A versenyt azonban nem tudta tovább 
folytatni és csak annyi ereje maradt, hogy 
a biró és a körülötte sürgölődő trénerek se
gítségével

a ring sarkában lévő székhez támoly- 
gott s azután halálos fáradtsággal a 

székbe zuhant.

Három millió köbméter hó 
borítja Budapest uccáít
Téli viharok mindenütt: elsodort repülőgép, elakadt 
vonatok, elsüllyedt hajó, farkascsordák pusztítanak 
További hideget jósol a Meteorológiai Intézet jelentése

Borult, változatlanul hideg idő volt va
sárnap, de az országban seholsem siilyedt 
a hőmérséklet a mínusz hal fok alá. Újabb 
hóesés nem volt, azonban a

mullhéten annyi hó esett le mint ameny- 
nyl az elmúlt két esztendő alatt összesen.

A budai hegyeket 35—40 centiméteres hó
takaró borítja. A főváros utcáin és terein a 
köztisztasági hivatal megszukitás nélkül 
dolgozott a hó eltakarításán. Közel

három millió köbméter hó eltakarításá
ról kell gondoskodni.

Vasárnap reggel kétezer hómunkást állítot
tak munkába, délután ezerül száz, éjszaka 
periig ezer ember dolgozott

Ha újabb hóesés nem lesz, akkor is 
nyolc-llz napig eltart mig a főváros ut

cáit megtisztítják.
A köztisztasági hivatal számításai szerint a 
háromnapos hóesés a fővárosnak

több mint kétszázezer pengőjébe fog 
kerülni.

Vasárnap már a kora reggeli órákban a 

Bajtársai azonnal megkezdték az ilyenkor 
szokásos élesztési kísérleteket.

A kéznél levő vizesvödörböl lázas gyor
sasággal kapták ki a szivacsot és törölgették 
a halálsápadt versenyző fejét, majd 

Jégtömlőket raktak a szivére.
Mindez azonban nem segített.

A pattanásig feszült izgalomban rémül
döző közönség szeme előtt most már viha
ros gyorsasággal következtek a jelenetek.

Dörner, a gondos élesztési kísérletek ha
tása alatt

egy pillanatra még felnyitotta szemét, 
majd szürkére vált arccal, ólmos súly
ként zuhant le immár másodszor 2 

földre.
A fürgébbek azonnal a telefonhoz, rohan

tak és a mentőket szólították. A közönség

síelők ezrei lepték el a budai hegyeket. 
Egyedül a hármashatárhegyi menedékházban 
háromszáz vendéget szolgállak ki. Estefelé 
u villamosmegállóknál ismét

tumultuózus jelenetek játszódtak le.
A Beszkárt kocsijai nem tudták a megnöve
kedett forgalmat rendesen lebonyolítani és 
késő éjszakára járt nz idő, amíg a téli sport 
hívei haza tudtuk jutni a városba.

Bizonyosnak látszik, hogy a hóviszonyok 
a sportolók szempontjából még sokáig ked
vezőek maradnak.

A Meteorológiai Intézet prognózisa : 
Északi és északkeleti szél, sok helyen kis- 
sebb havuzás várható.

A hideg tovább tart.

Sí-balese’ek
A vasárnapi síelés közben többen kisebb- 

nngyobb sérüléseket szenvedtek. A mentők a 
következő

hét sebesflltet részesítették első segélyben: 
Sparbcr Éva újpesti gimnáziumi tanuló lábtÖ- 

soraiban jelenlevő orvosok közül is többen 
siettek a teljesen körülfogott ringhez és lá
zas sietséggel, erős szivtáji masszázzsal pró
bálták ismételten magához téríteni a fiatal
embert. Ez azonban nem sikerült és

a megérkezett mentők már csak a be
állott halált konstatálhatták.

Egészen rövid vizsgálat is elegendő volt ah
hoz, hogy megállapítsák a halál okát:

szlvbénulás ölte meg
az egyetlen csapóstól földre sújtott tragikus 
sorsú fiatal versenyzőt.

A versenyrendezőség igyekezett a szo
morú eset kapcsán támadt rémületet leve
zetni és ezért nyomban folytatta a verse
nyeket.

A halálos végű bokszmérközés ügyében 
különben megindult a vizsgálat.

rést szenvedett, Domonkos Károly magántiszt
viselő jobblába kificamodott, Hoffmann László 
kercskedösegéd lábát törte.

Megsérültek még- Bakó Ede, Vajda János és 
dr. Forbáth László magántisztviselők és Erős 
János gimnáziumi tanuló.

Szerencsétlenségek
Halálos balesetet okozott a hóesés a Pest

újhely—Rákosszentmihály közötti vasút
vonalon is. Kópián Mihály 45 éves MÁV vo- 
nutvizsgáló Pestújhely és Rákosszentmihály 
között vizsgálta a vonalat, hogy a nagy ha
vazás miatt nincs-e valami forgalmi akadály 
és eközben

nem vette észre, hogy a oagy hófúvás
ban tehervonat közéletük feléje. 

Annak a mozdonya
halálragázolta a szerencsétlen embert

A rendőrségen több kihallgatás folyik az 
ügyben. Azt igyekeznek megállapítani, hogy 
a halálesetért terhel-e valakit felelősség, 
vagy nem. z

Nyalat András 39 éves sofőr « Deszkán
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iwrMtf- Standard
Kristálytiszta hanggal 
veszi egész Európát

TELEFONGYÁR RT.
egyik szerelőautójával haladt a Felsőerdö- 
sor-utcán, villamost akart előzni, miközben 
szembekerült llauer János 17 éves kifutó
val, aki kerékpáron haladt a síkos úttesten. 
A sofőr későn vette észre a kerékpárost, fé
kezett, de nem tudta már kocsiját leállítani 
a rákos úttesten és ,

Ilnner a kerekek alá került.
Életveszélyes állapotban szállították 
kus-kórhúzba.

Közlekedési bajok
A pályaudvarokra vasárnap kisebb 

ael futottak be a vonatok a hófúvás
A bécsi gyors csak 12 percet késett. A Bel- 
grád—sztambuli gyorsvonat késése volt a

a Ró-

késés- 
miatt.

Pusztít, rombol és gyilkol a hó és a hideg
Kispesten a város gazdasági hivatala 200 hó 

takaritóinunkást akart alkalmazni, vasárnap 
reggel azonban mindössze harmincötén jelent
keztek munkára. Ugyanez a jelenség észlelhető 
» rendszeres inséginunkánál is, ahol a mun
kára írásban behívott Ínségeseknek csak egy 
része jelentkezik munkára.

Gyünkről jelentik: A slmontornyal Járásban 
napok óta állandóan hull a hó. Bár hófúvások 
nincsenek, a mellékutakon szinte teljesen szü 
nclel a forgalom, mert a hóréteg 60-70 centi
méter magas. A főbb útvonalakon hóekével 
fenntartják a közlekedést, de az autó- és ko
csi forgalom igy is lehetetlen, csak szánnal le
het járni A hatóság minden lehetőt megtesz, 
hogy a forgalom egészen el ne akadjon. .Sze
rencsére a hó nem kérges, inért az nagy vesze
delmet Jelentenek a vadállományra. A vetések 
felett mindenütt ezerszám szállnak a vadludak.

A magvar Dunán a Jég a Pozsony—oroszvári 
szakaszon zajlik, nz oroszvári határtól Duna- 
rcmetélg áll. Komáromnál n Duna Jégmentes. 
Esztergomnál teljes szélességben erősen zajlik. 
Budapesttől Mohácsig kisebb megszakításokkal 
a jég mindenütt áll. Vastagsága 11—12 
méter között van.

Miskolcról jelentik: Az utóbbi napok 
karai a magyar Felvidék országutjaln 
hMorlaszoknt okoztak. A legtöbb zavart _ .. 
Abauj-megyébcn idézte elő. A Mavart lársas-

centi-

hóvl- 
n«gy 
a hó

BENES az Anschlussról, 
a monarchia visszaállítá
sáról, dunai antantról, 
politikai fegyverszünetről

Hogyan látta a csehszlovák külügyminiszter 
a kibontakozást Magyarország részvételivel

Pária, december 17.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefon je

lentése.) Benes csehszlovák külügyminisz
ter az Excelsior vasárnapi számában nagy 
cikket Irt, amely feltűnést keltett francia 
politikai körökben „Az uj Európa felépí
tése” — ez a elme a cikknek, mely először 
a német-osztrák problémákkal foglalkozik 
s ezeket Írja:

— A némcl-osztrák viszonyban beállott 
drámai fordulni ismét előtérbe helyezte a 
közt peurópai problémát. Háromféle meg
oldás lehetséges:

először: nz Anschlnss. másodszor: egy 
nj osrlrák-mn—ar monarchia létesítése, 
■ Habsburgok uralma, végül harmad

szor: öt hat dunai állam antantja,
Benes szerint nz. első két megoldás nem

zetközi komplikációkat és súlyos zavarokat 
id zne < lő, inig a harmadik megoldás lo
gikus lenne.

Budapesti nagy cég keres 
két e sürendü eladó erőt

S'k'mek <- airOnoSo>.ii*l  való elad-.Ara. Flxet ó» 
tó • ktadéhiliataílS.*  “ ÜQlel‘> ..KOMOLY KENYÉR" j.i-

legnagyobb:
harminc percet késett

Egyébként a MÁV-nak csupán egy vonalán 
szünetelt a forgalom. A Veszprém külső pá
lyaudvar és Zlrc közötti vicinális nem köz
lekedik.

Megszüntették a hideg időjárás miatt a 
Cclldömölk—Zalaegerszeg közötti sinautó- 
buszjáratokat is, de e vonalon a vasúti for
galom zavartalan.
A vonatok csak nagy késéssel közlekedhet
tek, az

országutakat mindenütt három méter 
magas hóréteg borítja.

Egy 
halálos áldozata is volt a baranyai hó

fúvásnak:
János szigetszentmiklósi bádogos-Hutacsek

mester Nagypetcrd közelében hófúvásba ke
rült, nem tudta az útját folytatni, egy 
árokba leült, elaludt, alvás közben pedig 
megfagyott. Pécsett háromszáz szükség
munkást fogadtak fel a lió eltakarítására.

A Magyar Királyi Államvasutak Igazgatósága 
közli, hogy az igen zord Időjárás, erős havazá
sok és elénk szelek miatt a legtöbb vonat, kü-. 
lönösen a nemzetközi forgalomban küldőidről 
jövő vonatok lényeges késéssel közlekednek 
A legnagyobb nehézségek a dunántúli vonala
kon, főként a szombathelyi üzletvezelöség te
rületén vannak, ahol a forgalom Zirc és Vesz
prém külső pályaudvar közölt még jelenleg is 
szünetel. Igen sok vonnlon, Így a Balaton mel
lett fekvő Tapolca és Nagykanizsa közti vona
lon külön hókotrós mozdonyok járatásával le 
bet csak a hóakadályokat áttörni és a személy 
szállító vonatok közlekedtetését fenntartani.

Közli továbbá a MÁV, hogy a felette nehéz 
helyzetre való tekintettel a közvetlen kocsik és 
közvetlen vonalrészek közlekedlelcsét Budapest 
Keleti pályaudvar—Sopron, Budapest Keleti 
pályaudvar—Baja, Budapest Keleti pályaudvar 
—Szombathely, Budapest Déli pályaudvar— 
Keszthely, Budapest Déli pályaudvar—Vesz
prém, Budapest Déli pályaudvar—Zalaegerszeg. 
Budapest Nyugati pályaudvar—Balassagyarmat, 
Budapest Keleti pályaudvar—Du napa táj és Bu
dapest Keleti pályaudvar— Báltaszék közöli

gépkocsi Járatait Szikszó és Gönc között be 
kellett szüntetni a másfélmétcres országúti hó
torlasz miatt. Több helyen vannak még nngy 
hótoriaszok az utakon. Az eltakarítási munká
latok folynak.

Európa — viharban
Az Algír—Marseille között közlekedő posta
repülő a nyílt tengeren kényszerleszállást haj
tott végre, a spanyol partok közelében.

A viharos tengeren ■ repülőgépet nem si
került megközelíteni.

Olaszországban Grado városát a hóvihar el 
vágta a világtól, a trieszti kikötőből pedig

• nagy szélben a hajók nem tudják el
hagyni a kikötőt.

Egész. Spanyolországból erős havazásokat Je
lentenek, a vasutak a nyílt pályán megreked
nek, n hegyekből pedig vaddisznó- és fnrkas- 
csordúk jönnek le a völgybe és tizedelik a nyá
jakat. A

La Manche-csatornán Is dühöng a vihar, 
Norfolk pariján négy tengerész holttestét ve
tette ki a tenger. A négy matróz valószínűleg 
a fíloomflet elsüllyedt nngol tehergőzös legény
ségéhez tartozik, amelynek a fedélzetéről tizen
két ember fulladt a tengerbe.

Benes ezután a dunai kérdéssel foglalko
zik a kifejti, hogy a kísnntant, mely máris 
rendelkezik politikai alkotmánnyal, rövide
sen létrehozza a gazdasági kisnntant alkot
mányát ia.

E gazdasági érdekek függősége azután 
magával hozná Magyarország gazdasági 

együttműködését Is.
A jelenlegi helyzetben a legfontosabb 

hogy a polilikni kérdéseket kikapcsolják.
Politikai fegyverszünetnek kellene lét

rejönnie.
A kifejlődés következő fokozata Ausztria 

gazdasági együttműködése lesz a 
gazdasági egységével

A csehszlovák külügyminiszter 
konföderációban látja n legjobb 
ját annak, hogy

■ bizalom uj légköre támadjon fel. 
Európának saját tnrtslékorőit kel! mozgási 
Inni, hogy újjáépítéséi végrehajthassa.

kisantanl

a dunai 
garancia-

Mérget ivott 
egy mérnök

Vasárnap este a Völgy-utca 34. szánni vil
lába hívták a mentőket. A villa tulajdonosa, 
Szabó Béla 40 éves mérnök eszméletlenül fe
küdt a hálószobában. Mellette az éjjeli szek
rényen

több üres fiola
hevert. A mentők megállapították, hogy a 
mérnök

Ismeretlen méreggel mérgezte meg magút
s állapota rendkívül súlyos.

Szabó Béla pár évvel ezelőtt még a József- 
körut 34. számú ház. tulajdonosa volt és tevé
keny szerepet vitt a főváros társadalmi életé
ben. Két évvel ezelőtt azonban el kellett ad
nia József-köruli bérházát, hogy adósságait ki
fizethesse.

Barátai előtt gyakran hangoztatta, hogy
anyagi gondjult nem bírja tovább és ön

gyilkos lesz.
A Rókus-kórházba szállították.

4 francia-német tárgyalások 
az éjszakába nyúló párisi 
minisztertanács előtt
Ma dönt a francia szenátus a szanálásról

Pária, december 17.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 

felentése.) A Petit Párisién értesülése sze
rint Chautemps miniszterelnök elnöklésévcl 
összeült minisztertanács vasárnapra virradó 
éjszakába nyúló megbeszéléseket folytatott

a francia-német tárgyalások ügyében.

Hitler kancellár ugyanis az elmúlt hét 
folyamán fogadta Francois Poncet berlini 
francia nagykövetet és vele hosszan tár
gyalt. Paul-Boncour francia külügyminisz
ter tájékoztatta a tárgyalások eredményé
ről minisztertársait. A francia kormány híg-

PoIitikaiMUMO
Kedden lesz e héten a szokásos minisz

tertanács és nem mint eddig a Gömbös-kor
mány alatt kora délelőtt, hanem délután 
félhat órakor és tekintettel a nagy tárgy
sorozatra, valószínűleg késő estig fog tar
tani.

♦
A kormány tagjai közül többen a karácsonyi 

ünnepeket vidéken töltik cl. Előbb azonban 
inég résztvesznek a 33-as bizottság december 
22-lki ülésén, melyen — mint ismeretes — 
több fontos rendelet készül tárgyalásra. Ezek 
közül a transzfermoratórium meghosszabbí
tására; a gazdaadóssúgok rendezésére; a vé
dett birtokok felügyeletére; a külföldi fizetési 
eszközökre és a külfölddel való fizetési forga
lomra vonatkozó jogszabályok kiegészítésére 
és módosítására vonatkozó rendeletek tarthat
nak számot különösebb érdeklődésre.

A régi okmány 
pecsétje 

annak valódiságát Bizonyítja.

ASPIRIN-tableffák

Is magukon 
viselik való
diságuk jelét: (BAYERJ: 
a Bayer- 
kar észtét.

Meghűlés első jeleinél és fájdal
maknál ASPIRIN-TABLETTÁK

Gyógyszerárakban kapható.

A képviselőház ma, hétfőn formális ülést 
tart, melyen harmadszori olvasásban kerül el
intézésre a nyugdijjavaslat. Utána n képviselő- 
hás január 16-ig elnapolja magát

A karácsonyi szünet utáni első ülések 
egyikén — mint jó forrásból értesülünk — 
Keresztes-Fischer ” 
és Kállay Miklós 
törvényjavaslatot 
ház elő.

Ferenc, Hó mán Bálint 
miniszterek több fontos 
terjesztenek a képviselő-

*
Miskolcról jelentik: A Hadik János gróf ha

lálával megüresedett bodvaszilaai kerületben 
még mindig Barcsay János dr. nz egyedüli Je
lölt a Nemzeti Egység PértJónak programjával. 
A kerület 44CO választójából eddig közel há
romezren Írták alá Barcsay ajánlási Iveit, aki 
vasárnap a kerület több községében tartott 
>rogrambeszédet. A választás december 29-én 
esz.

ímeiyeiMorsziíwieii
iénSny futó. ÓMzekötö és turuntú I «6ny« • m'nden e|. 
o ndhrtó Árban. BnforveJnr >k. eplnplók éx rt Orhem kAI- 

ÍltuRkehSkHK Icgocaóbbaa t Agó Araold és társa 
amertnsyOT KArvQ-utos 10. Címre Ogyelol I

Fagyásoknál, 
fájdnlnas és viszkető f '^'daganatok
nál este vegyünk forró lábfürdői, mely
ben előzőleg 2 kunál Rókus-lábsól felol
dunk. E balzsamos Rókus-fürdő ulán va
zelinnal bedörzsö'ifik a fáidat-nas része 
két és puha gyapjukendővel betakarjuk. 
Azonnali kellemes enyhülés áll be; 4 -fi 
napi ismétlés után pedig a lágy ások tel
jesen elmúlnak, a lábak tökéletesen 
rendbejönnek. Egy kiadós csomag Rókus 
só már 70 fillértől.

Jói közt teljes az egyetértés atekintetben. 
hogy

a francia-német tárgyalások tárgya 
csak az általános leszerelés lehet, nem 

pedig Németország újrafegyverkezése.
Francia politikai körökben vasárnap 

élénken kommentálták Paul-Boncour és 
Benes csehszlovák külügyminiszter tárgya
lásait is A francia kormánysajtó kedvezően 
ir e tárgyalásokról.

A francia szenátus egyébként ma, hét
főn tárgyalja a szanálási törvényjavas

latot.
amely oly sok politikai válságot idézett elő.

Porrá égett
a Bakonyvidék 

legnagyobb malma
Győr, december 17.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje
lentése.) Vasárnapra virradó éjszaka hatal
mas tűzvész pusztított Sur községben s a 
tűz martalékául esett Bakonyvidék legna
gyobb malma

A surl malom a kora éjszakai órákban 
gyulladt ki,

a portás fedezte fel a tüzet s nyomban érte
sítette a falu tűzoltóságát, aztán a szomszé
dos községek önkéntes tűzoltóival léptek 
érintkezésbe

öt község tüzoltókocsljai vágtattak a*  
égő malom felé.

de a hatalmas hóviharban elakadtak a tűz
öl tókocsik s csak órák múlva érkeztek meg. 
A tűzoltók nagy eröfeszitcssel láttak mun
kához, de már lángokban állott a malom 
teteje, emeleti helyiségei s hajnalra 

porráégett az egész malomépfllet.
A kárt mintegy hetvenezer pengőre becsü
lik, amely biztosítás utján megtérül.

A tűzoltásnál segédkező 
két földműves megsebesült 

Eddig még nem derítették ki a tűz kcletke- 
zésének okát. A vizsgálat folyamatban van.

Kivégzik az afgán 
király gyilkosait

Kabul, dec, 17.
(A Hétfői Napló tudósítójának távirata.) Efiéss 

Afganisztán forrongó izgalommal várta az Ítéle
tet. amelyet Nadir suli, a meggyilkolt afgán ki
rály merénylői ügyében hoztak. A biróség az af
gán király

két merénylőjét halálra ítélte,
két tettestársukat pedig, akik a merénylet elkö
vetésében segédkeztek, életfogytiglani börtönnel 
sújtotta.

O’Duffy tábornokot 
az ír fasiszták vezé
rét letartóztatták
(A Hétfői Napló tudósítójának távirata.) 

O’Duffy tábornokot, a fasiszta kékir sek 
vezérét letartóztatták. Az ir fasiszták ve
zére a tilalom ellenére vasárnap a Mayo 
grófságban fekvő Westport városában egy 
fasiszta gyűlésen egyenruhában jelent meg.

A letartóztatás abban a percben tört ’nt, 
■mikor a fasiszták 0‘Dt’ffy tábornokot 

váltakra emelték 
s a szónoki emelvényhez v’tték. A polgár
őrség csapatai utat törtek maguknak a szó
noki emelvényig s a fasiszta vezért letartóz
tatták, ŰMzeüUcözésre nem került sor,
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Gumlkesztylís kasszaMrkk

meolurták és Kilősz-

mrézttikoMak 
a káraiy-kfiraton

tónak a osewe és misz cég kés oancélszekrényát
Vasárnap reggel ujabb nagyszabású be

törés és kasszafurás történt.
Bleyer és Weisx kender- és lennagy- 

kercskedők Károly-körnt 7. szám alatti üz
lethelyiségében a szomszédos üres helyi
ségből falbontás utján hatoltak be ismeret
len tettesek az üzletbe, ahol nagyobb meny- 
nyiségii árut zsákmányoltak, majd

megfúrták az iroda'an lévő két pán
célszekrényt Is.

ötezer ppngőt találtak a Wertheim-szek- 
rényben, ezt az összeget magukkal vitték.

Karácsonyra
Meglepően olcsó 

árak
Férfi sportöltöny ................ 48.— P-től

„ sportnadrág.....................20.— P-tŐI
„ télikabát ..................... 90.- P-től
„ szőrmekabát ...............120.— P-től

városi bunda........... 130.— P-től

Női kabátok szőrmézve, leg
újabb divat................. 48.— P-től

„ szövetruhák legújabb4A.50P-től 
modellek, szenzá- ILI 
clós Ar....................... Pizsama................................ 10.- P-től

Dressinz gown.....................11— P-tŐI
Eredeti módéi leink mélyen Kalap ... .... :................. 8.50 P-től

leszállítva Sál .................................... 3.— P-től

Elsőrangú mértékszabóság

NEUMANN M.
RUHAPALOTA

m. kir. ndv. és kam. szállító
IV., Muzaum-körut L

Megmérgezte magát a kávé
házban, azután a mentőket 
hivatta Ivánka Sándor városi
tisztviselő _ Mérget vettem be. hívják 
a mentőket, nem akarok kellemetlenséget okozni 
a kávéháznak — A rendőrség kihallgatta Ivánkát, 
de nem árulja el, miért akart meghalni

Tegnap délután a Vtlmos császdr-uti Santos- 
kávéházba betért egy jól öltözött férfi. Leült 
egy asztalhoz, feketekávét rendelt, rágyújtott és 
olvasgatta a lapokat Közben ivott egy pohár 
vizet. Utána odaintette magához a főpincért. 
Mikor a főpincér odalépett hozzá, látta, hogy a 
vendég arca feltűnően sápadt és a szeme zava
ros.

— Kérem, főur
mérget vettem be, hívja a mentőket, nem 

akarom, hogy itt haljak meg,
nem akarok kellemetlenséget okozni a kávéház
nak — mondotta.

A föpincér ijedten szaladt a telefonhoz és 
fölhívta a mentőket A mentők Markó-utcal 
székháza pár lépésnyire van a kávéháztól, fél 
perc sem telt el tehát s már megjöttek a men
tők.

Mi tőrt ént f — kérdezte a mentőorvos.
— Doktor ur, luminált vettem be — vála

szolta a vendég elhaló hangon, majd elvesztette 
eszméletét. A mentők azonnal autóba emelték s

a Rókus-kórházba robogtak vele.
ahol ápolás alá vették.

Háromezerkétszáz gyermek 
boldog karácsonya 

a tizméteres fenyőfa alatt
A kormányzóné jelenlétében tartotta megható karácsonyfa

ünnepségét a TEBE
Mint minden esztendőben, ezidén is egy hét

tel karácsony előtt játszódott le az egyik leg- 
meghatóbb Jcarácsonyi ünnepség, többezer sze
gény gyermek legboldogabb napja, a Tőzsde 
komorabb célokra épült palotájának hatalmas 
kupolatermében.

A Takarékpénztárak és Bankok Egyesü
lete ezidén, a legszomorubb, legnyomoru- 
UgeMbb télben 3200 szegény gyermeket 

ruházott feL
Ma deWőtt, B TtBE thankattedik kart-

A betörök
a kasszafurást a legmodernebb szerszá
mokkal hajtották végre, gumikeztyü- 

vel dolgoztak,
úgy, hogy a daktiloszkopusok ujjlenyoma
tot nem is találtak

A rendőrségnek az a gyanúja, hogy ezt 
a kasszafurást is az a társaság követte el, 
amely betek óta garázdálkodik a főváros
ban.

Kézrekeritésiikre erélyes nyomozás indult

Csak megbízható, 
jó árut tartunk

Fiú boykabát (H évesnek) 36.— P-től
„ ruha (Kévésnek) ......... 22.— P-től
, lumbertack (10 éves

nek) ............................ 25.— P-től
korcsolyanadrág .... 18.- P-től
pullover ..................... ö.— P-től
sporting . .. ........... 5.20 P-től

Urldlvat: Frakk-ing .... 10.50 P-tól
Sporting................................ 6.50 P-től
HAzikabát .......................20.- P-től

A főkapitányság életvédelmi osztályáról egy 
tisztviselő ment a Rókus-kórházba, hogy kihall
gassa az öngyilkosjelöltet. Kiderült, hogy Ivánka 
Sándor a neve, hárminchatéves városi tisztvi
selő, a Nagytemplom-utca 5. számú házban la
kik. A rendőrtisztviselő érdeklődött, hogy miért 
akart meghalni, Ivánka azonban kijelentette,

nem hajlandó erre a kérdésre válaszolni 
és kijelentette, hogy nem mond le öngyil

kossági szándékáról.
A rendőrtisztviselö erről jelentést tett a főkapi
tányságnak. A életvédelmi osztály erre meg
tette az ilyenkor szokásos intézkedést: úgyneve
zett

kórházi őrizetet rendelt el,
ami azt jelenti, hogy ha Ivánka fölépül, a rend- 
őrség tudta nélkül nem hagyhatja el a kórhá
zat. Az igazgatóság majd jelenti a fölgyógyulást 
a főkapitányságnak és az életvédelmi osztály ve
szt gondozásba, nehogy afra kárt tegyen magá
ban. Közben a rendőrség kutatja az öngyilkos
sági kísérlet hátterét.

Icsonyl ünnepélyén, tiz méter magas, kis vil- 
• lanykörtéktől fényesen csillogó karácsonyfa 
alatt az ajándékcsomagok ezrei várják a sze
gény gyermekeket, akik szülői! kíséretében 
boldog, várakozó arccal érkeznek a Tőzsde 
kupolacsarnokába.
A csomagokban télikabátok, ruhák, fehér- 

neműek, cipők és édességek vannak,
a iregény gyermekeknek ezzel óhajtják elvisel- 
hetővé tenni a kemény telet és boldoggá a 
szaraiét Onnopéi. NoMbiUlások egósi sora jött 

el a TÉBE karácsonyfa ünnepélyére. Itt van
nak többek közt : Scitovszkg Tiborné, Pásztor 
Miksa, Iklády-Szabó Andor, Fleissig Sándor, 
Műnk Péter, Nyulászi János és még sokan

Tizenegy óra után néhány perccel 
megérkezik minden Jótékony akció fővédnöke: ■ kormányzóné, 

akit Kresz Károly, Milos György és Némethíj 
Kálmán alezredes fogadnak. A TÉBE nevében 
Hegedűs Lóránt ny. pénzügyminiszter elnök 
üdvözli a kormányzónál Ezután elmondja, 
hegy a szeretet ünnepén a legnagyobb öröm 
adni és segíteni a szegényeken. Rámutat arra, 
hogy a nagy válságot megérzi a TÉBE is, még
is ez évben

a tavalyi háromezerrel szentben 3200 gyer
meket ruház feL

A főváros nevében Liber Endre alpolgár
mester köszönte meg a TÉBE áldozatkészségét 
és kifejti, hogy mindig akkor jön jótékony ak
ciójával ez az egyesület, amikor arra legjob
ban rá vannak szorulva az ínségesek. Ezután 
háláját tolmácsolja — a szegények nevében is 
— a kormányzónénak, aki már

főbb, mint 10 év óta áll az akció élén 
és most is megjelenésével emelte nz ünnepség 
fényét.

A beszédek utón kiosztották az ajándékokat. 
A TÉBE áldozatkészsége nem volt eredmény
telen: vasárnap délben boldog szülők vezették 
el Örömtől ragyogó arcú gyermekeiket a Tőzs
depalotából.

Az Országos Kereskedő és Iparos Szövet
ségnek Ledermann Mámé elnöklete alatt mű
ködő Jótékony NŐI Szakosztálya vasórnap dél
előtt tartotta ezévj gyerinvkfelruházási ünnepé
lyét, amelyen mintegy

200 szegény gyermeket, elsősorban tönkre
ment kereskedők és iparosok gyermekeit 

ajándékozták meg.
meleg téli ruhanemüekkel, cipővel és egyéb 
szcretetadományokknl. A jótékony akció sikere 
érdekében Nessi Gyuláné, Komlóé Sáiidorué. 
Boum Mórné, Verő Adél és Hantos Arpádné

Két rejtélyes nőt kutatnak 
Király Lajos tűzoltó eltűnési ügyében

Ujabb szenzációs fordulat „Szeretettel küldöm 
ezt a képet Lajcsikának1*

Király Lajos budapesti tűzoltó titokzatos 
eltűnéséről a Hétfői Napló adott bírt először. 
November 29-én történt, hogy

• tűzoltó eltűnt lakásáról s azóta nyoma 
veszett.

Az eltűnés rejtélyét és jelentőségét a rendőri 
nyomozás szenzációs megállapítása fokozta. 
Néhány nappal Király Lajos eltűnése után 
ugyanis

egy tűzoltósapkát foglak ki a csepeli 
Dunaágból.

Ezt a sapkát viselte Király eltűnésekor. A 
nyomozás megállapította, hogy a tűzoltót 

Újpesten látták utoljára 
összes ismerősei. Érthetetlen és megfejthetet
len rejtély maradt eddig: ha Király Újpesten 
tűnt cl, hogyan került pár nappal későb1, a 
csepeli Dunaágba sapkája, hiszen a víz ennyi 
idő alatt sokkal messzebbre sodorta volna el 
a sapkát, ha Király valóban november 29-én 
Újpesten tűnik el.

Ezek utón most már lázas tempóban in
dult meg az ujabb nyomozás. A pestvidéki 
ügyészség utasítására a budapesti főkapitány
ság detektivjei keresnek, kutatnak ujabb ada
tok éa nyomok után. Vasárnapra

szenzációs eredményt produkált
már a vizsgálat. Az eltűr..*  Király Lajos hol
mijai között

két fiatal nő fényképét találták.
Az egyik fotográfia hátlapján ezek a sorok ol
vashatók:

„Szeretettel küldöm ezt a képet Lajcsiid 
nak.‘f

If

vásárol, ha Itt a karácsony!
36 —áfcO annak, akinek részére vesz, —

■■M BlilaffSl nmál magénak, tnert olc’ón vesz.
. nekünk, mert módunkban van
bebizonyítani, bogy milyen Jól, Ülésesen és olcsón tudlnk b. vevőinket kltzolgálri

Karácsonyi occaslólnkból kiemeltük a kővetkezőket:
Crepe de Chl ne 4.-
Selyem téllé lavable íí,T2”’".’.ír.'. 5.—
Tiszta selyemtaffel . ,3.00
Rayé nyersselyem
CrepedeChlnelmprlméXí"“ém 8. 
To’le de sol

tői

■tőt

,3.90

buzgólkod lak.
t'gyancsak ma tartotta meg gyermckfeJru- 

házási ünnepét az Erzsébetvárosi Demokrata 
Kör is, ahol Magyar Miklós beszéde után 200 
gyermeket halmozlak el szerMctadományok- 
kai. majd dr. Hamvassy Istán tanácsnok kerü
leti elöljáró mondott meleg szavakkal köszöne
tét az elnöknek és a kör tagjainak áldozat
készségükért.

A két fénykép alapján megállapították a 
detektívek, hogy a két nőt Király régebben Is
merte,

eltűnése előtt Is találkozott velük

s valószínűleg ezek a nők közelebbi felvilágo
sítást is tudnak adni az eltűnés rejtélyéről. 
Most már tehát a fényképen lévő nők után 
kutatnak. Minden valószínűség szerint a hét 
elején rájuk találnak s kihallgatják őket éa 

tisztázni tudják,
milyen körülmények között tűnt el Király La
jos tűzoltó.

íj 11
Crcjrailnok Cs crepmarocafnok ,

tnOMlynm. wl cm. <«zMe«.......... ................. p 3a

| Flamisoi K 3.00 |

RahaszdvetekX.RKXín'SS... . 2,70 
Angorák .... ,.4.20
t.V)é’ IdOem. széles •gfl nnmahh tfsuta gvanja ruha- 
és -abát dlvaluldonságok nagv választékban 

orcasió árakban.

STAKSA
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BRATIANU, az uj román kormány pénzügy
miniszterének nyilatkozata:

Magyarország ős Románia 
kapcsolatainak 
lehetőségéről

, Páris, december 17.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése ) Conzlanzin Hralianu, az uj ro
mán liberális kormány pénzügyminiszteréi 
Párisban folytatott tárgyalásai alkalmával 
felkerestük és kértük, nyilatkozzék arra 
nézve, hogy miként látja ő és pártja .Ma
gyarország és Hománla egymásközti vi
szonyát és együttműködésének gazdasági 
téren való lehetőségéit

A román politikának súlyos szavú vezért 
a következőkben válaszolt kérdésünkre:

—- A liberális kormánynak és nekem is

óhajom az, hogy Magyarország és Románia 
között minél bensőségesebb gazdasági kapcso
latok jöjjenek létre. Ezeknek a kapcsolatok
nak igen nagy politikai fontosságuk van. 
Mert két ország között jó politikai viszony 
csakis a szerves gazdasági összeköttetések 
alapján épülhet fel. A politika tehát mint
egy a gazdasági összmüködés eredője.

— Remélem — hangsúlyozza a miniszter 
, hogy a jövő Igazolni fogja mind a két 

oldalról való jóakarata működés alapján 
beálló jó eredményeket.

Mándy Ilona.

Gyilkossággal, gyújtogatással 
vádolja férjét egy elvált asszony
A tolnai gazda hamis vád miaff feljelentette feleségét

Szekszárd, december 18.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Meckl Já

nos gaz<ía felesége, szül. Gutái Anna, évekkel 
ezelőtt rejtélyes körülmények között meg
halt. Annakidején Meckl ellen eljárás indult, 
mert őt gyanúsították a felesége meggyilko
lásával, de bizonyítékok hiányában az eljá
rás megszűnt ellene. Mcckl másodszor is 
megnősült, de ezévben elvált második fele
ségétől, aki az egyházmegyéi bíróságtól há
zasságának felbontását kérte.

Beadványában férjéről a leghatározottab
ban á'lilja, hegy

«z első feleségét eltette lá’> alól, 
de férjét azzal is gyanúsítja, hogy

■z rt felhajtására történt a soltpusztui 
gyújtogatás Is.

sza-

I Bejelentette, hogy férje mindenképpen rá 
I akarta őt vonni, hogy halálesetre szóló 
tosltást kössön a férje javára és

aztán őt is el akarta tenni láb alól
« mert ő erre nem volt hajlandó, ezért 
kitolta meg vele az életközösseget.

Az asszony az egyházi bíróság előtt ezen 
állításaira mog is esküdött. Mock János most 
megtudta különélő felesége súlyos vádasko
dását, melyet esküvel is megerősített, ezért 
a mai napon

hamis vád címén feljelentést adott be 
ellene.

A házastársak kölcsönös súlyos 
tárgyában a rendőrség megindította 
járást.

biz-

Ma estes ítélet Zemplén 
Oénes bünperében

Az anya^yilkots diák vasárnapja
Késő estére járt már az idő, amikor Zem- 

Clén Dénesi tegnapelőtt a Markó-utcai főg
ázba kisérték, hogy itt töltse nz éjszakát 

és vasárnapot. Esti kilenc órakor fejező
dött be a szombat délutáni zárt tárgyalás s 
alif hogy becsukódott a cella ajtaja Zemplén 
Dénes mögött,

■ fin mély álomba merült.
Vnsárnap délben látogató éi kezelt Zemplén 

Déneshez n fogházba. Védője, dr. Greguss 
Andor kereste fel, hogy elbeszélgessen vele. 
A 15 éves diák

éppen olyan értelmesen felelt ügyvédje 
kérdéseire, mint a főtárgyalódon

Németh Péter tanácselnök előtt.
A bünper nyilvános fötárgvalásán feltűnt 

mindenkinek, hogy milyen fegyelmezetten, 
hideg nyugalommal beszél uz anyagyilkos 
diók szörnyű bűncselekményének legkénye
sebb részleteiről. Vasárnap már nem visel
kedett ilyen nyugodtan Zemplén Dénes. 
Mit tán válaszolt ügyvédjének a hozzáinté
zett kérdésekre, ó kezdett érdeklődni:

— Mikor lesz vége a tárgyalásnak?... 
Milyen büntetés vár reá ni? ... Hol 
keli a büntetést kitölteni?... Mi lesz 

azután? ...
Idegesen, izgatotton ostromolta kérdései-

új regénye 
SZÓLALJ, 
SZÓLALJ, 

VIRRASZTÓI
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Egy üveg I ! I hl i m mindig otthon legyen, 
Hogy ha szükség van rá, gyorsan segíthessen

vet a védőt, aki nem győzött felelni a gyors 
egymásutánban elhangzó kérdésekre.

Délben Kiss Józsefné, Zemplén Géza 
professzor házvezetőnője sietett be a fog
házba, hogy a flu ebédjéről gondoskodjék.

Mohón kapkodta magába az ételt 
s közben Kissnét is faggatta s égő kíváncsi
sággal várt feleletet minden kérdésére.

Minél közelebb van az ítélet, annál nyug
talanabbnak látszik az anyagyilkós diák. 
Szinte óráról órára nő az Izgalma, ideges
sége. Az Ítélet ma fog elhangzani:

ma hétfőn, zárt ajtók mögött folytat
ják a tárgyalást, elhangzanak a perbe
szédek s estére kihirdetik az Ítéletet 

Zemplén Dénes felett.
Az ítélethirdetés valószínűleg ugyancsak 

zárt ajtók mögött lesz, ha csak ma nem 
adnak engedélyt a lapoknak, hogy a nagy 
per utolsó eseményén képviseltethessék ma
gukat és tudósítást közölhessenek.

A büntetőtörvénykönyv
5 évi fogházban szabja meg a legszigo- 
rubb büntetést, amely Zemplén Dénesre 

várhat.
A fiatalkorúak bírójának ítéletét a 

tetőtörvényszék Patay tanácsa bírálja 
ha

bfin- 
feliil,

fellebbezést jelentenek be ellene.
Eseti gondnok 
kirendelését követeli 
Latkóczy Imre Ügyvéd

Mielőtt dr Németh Péter tanácselnök 
megkezdte Zemplén Dénes bűnügyének tár
gyalását, dr. Latkóczy Imre Ügyvéd, az is
mert büntetőjogász, aki már sokat foglal
kozott fiatalkorú bűnözőkkel és többizben 
■olt már kirendelt eseti gondnok, 

beadványt intézett az árvaszékhez,
VI

amelyben kérte, hogy rendeljék őt ki 
Zemplén Dénes eseti gondnokává, — sze
rinte —

nyilvánvaló az érdekellentét a flu és 
apja között.

i nyilvánvalóan elmebeteg anyja nevelje.
Kiemelte dr. Latkóczy Imre beadványában, 

i hogy az ügy klasszikus példa az eseti gond- 
■ nők kirendelésének szükségességére.

Az árvaszék annak idején áttette a bead
ványt dr. Németh Péterhez, a fiatalkorunk 

, bíróságának elnökéhez, akinek a főtárgya
lás előtt

az volt a véleménye, hogy nincs érdek- 
ellentét apa és fia között

és ezért mellőzték az eseti gondnok kiren
delését.

Dr. Latkóczy Imre ügyvéd szombaton 
táviratot Intézett dr. Németh Péter tanács
elnökhöz, aki tegnap — miközben az 
ügyet tárgyalta — kapta meg a sürgönyt, 
amelynek szövege a következő:

„Közvélemény nevében Is 
semmiség terhével kérek ha
tározatot hivatalból Zemplén 
Dénes eseti gondnokává való 
kinevezésemről stop Apja
érdekellentéte és érdem el
lensége nyilvánvaló stop

doktor Latkóczy.
Dr. Latkóczy Imre nzérl intézte ezt a táv

iratot Zemplén Dénes bírójához, mert véle
ménye szerint a főtárgyaláson kiderült: egy
részt az apa érdekellentéte és érdemtelen
sége, másrészt az. hogy a megölt anyának 
rokona sem lehet Dénes gondnoka, mert az 
anya rokonságának érdekellentéte is nyil
vánvaló, miután

Zemplénné családjának okvetlenül ér
deke a meggyilkolt emlékének megvé

dése.
Az ügyvéd szerint az anya rokonai érdem
telenek is a gondnokságra, mert annakide
jén egyetlen lépéssel sem akadályozták meg, 
hogy Dénest hisztériás anyja nevelje. Dr. 
Latkóczy Imre

mindezeket hajlandó bizonyítani. 
Különösen azt a körülményt tartja döntő 
érvnek dr. Latkóczy, hogy

a bíróság előtt az első ember, aki 
Zemplén Dénest „gyilkosának nevezte, 

az apja volt.
Az. ügyvédnek a tanácselnökhöz —tatásait 

távirata mindenképpen nagyjelentőségű: 
fontos fordulat, ha dr. Németh Péter kiren- 

A beadvány indokolása szerint az érdek- deli dr. Latkócu/t Zemplén Dénes eseti 
ellentétet azzal bizonyítja, hogy Zemplén gondnokává, de fordulat az Is, ha Ismét el. 
professzornak sokáig nz volt a véleménye, utasítja a beadványt, mert dr. Lnltófr, 
hogy Dénes nem az ö Ha és ezért tizennégy Imre ez esetben a fiatalkornak bírósága előtt 
(-.vjg most tartott tárgyalás megsemmisítését

nem akadályozta meg, hogy a Bút l/op/a ktrnl.

Angyal László, a betörök 
rettegett réme nyugdíjba vonul

Befejeződött egy hires detektív érdekes karrierje
Angyal László detektivföfelügyelö, a főka

pitányság betörési főcsoportjának a vezetője, 
pár nappal ezelőtt betegszabadságot kert. 
Megkapta a szabadságot, amely egy hónapra 
szól, de a főkapitányságon elterjedt a hir, 
hogy valószínűen már nem is jön vissza a 
szabadságról: rövidesen nyugdíjba vonul.

Angyal László nyugdíjba vonulásával egy 
érdemes, régi rendőrtisztvlselö érdekes kar
rierje ér véget. Angyal eredetileg csendőr
altiszt volt, onnan került át a rendőrséghez, 
detektív, majd rövidesen a testület egyik leg
ügyesebb tagja lett. A betörési ügyek nyo
mozása volt a specialitása, az esztendők so
rán valósággal

fogalommá vált a neve, rettegett üldö
zője lett a budapesti betörőknek, 

akik remegtek, ha a nevét hallották. Az 
öreg betörök a büntanyókon és lebujokban 
Angyal László nevével ijesztgették fiatal 
„kollégáikat" és volt is alapja a fenyegetés
nek: évtizedeken át nem volt nyugtuk a be
törőknek Angyal Lászlótól, egyiket a másik 
után kerítette hurokra.

Angyal előbb csoportfőnök lett, azután rá
bízták a betörési főcsoport vezetését, az ősz-

szes betörési szakcsoportok munkáját 6 irá
nyította. Sokszor szinte

babonás hírbe keveredett,
annyira ismerte már a régi notórius betörő
ket, hogy ha megjelent egy betörés vagy 
kasszafurás helyén, egy perc alatt megmon
dotta, ki dolgozott, melyik „iskolához" tar
tozó betörő.

Tekintélyes állást töltött he a detektivtes- 
tületben, magas rangosztólyba került, de 
mindvégig megmaradt szerénynek és egysze
rűnek, általánosságban

Angyal Lacinak becézték az egész ren
dőrségen.

Most, hogy betegszabadságra ment, egy 
másik érdemes, régi detektív, Futó Imre fő
felügyelő vette ót a főcsoport irányítását és 
ha Angyal nyugdíjba vonul, végleg Ő lesz az 
utódja

x Rád ló vásárlásnál ügyeljen arra, hogy ké
szüléke az óriásndő mellett szelektív külföldi 
vételt biztosítson. Ilyen készülék a Standard
rendszerű tclefóngyárl TRT Supcr Olimpikon, 
amely egyesit! magában mindazon előnyöket, 
amelyek a rádiótechnika mai állása szerint 
nyújthatók.

x A naptár szeret esés alakulása Idén külö
nösen alkalmassá teszi a karácsonyi weekendet 
egy alapos pihenőre. A Siesta rendkívüli ka
rácsonyi kedvezménye: december 23. délutántól 
december 27. déleiül llg 35 pengő, december 23. 
délutántól január 2. délelőltig 76 pengő, napi 
négy sieti elsőrangú étkezéssel, fürdőkkel.

HVPEROL
HARS4NYI 7SOLT

Két kötet 6 pengő. szájviztabletta
Ideális száj*  
és torokfertöftlenltOI
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Éjszakai antiszemita botrány
a Gellért-szállő körül Mialatt az egyik teremben 
a Hun’ árZa Bajtársi Egyesület Albrecht-vacscrát tartott, a másikban pedig a 
zsldá diákok Ismerkedési estélyt rendeztek - egy felelőtlen csoport az utcán 
tilntatási rendezett s inzultálta az estélyre érkező vendégeket

A Magyar Izraelita Főiskolai Hallgatók 
Országos Egyesülete szombaton táncestélyt 
rendezett a (?<’//ér/-szá'lóban, tulajdonkép
pen a készülő Menza-bál ismerkedési es
télye volt. Ugyanakkor két másik diák
egyesület is termet bérelt a szállóban,

a Hungária Technikusok Egyesülete 
vacsorát rendezett, amelyen Albrecht 

főherceg is résztvett, 
azonkívül a Turul avatóestélyt tartott A 
renr őrség tudomást szerzett mind a három 
estély előkészületéről. Eleinte arra gondol
tak, hogy az egyetemek körüli túlfűtött 
hangulat miatt talán zavargások lesznek a 
szállóban, de az estély rendezőt garanciát 
vállaltak, rogy semmi baj nem lesz, az es
tély résztvevői körül nem is volt zavar, el- 
lehb?n annál kellemetlenebb botrányt pro
vokált egy külső, felelőtlen társaság.

A nyilaskeresztesek táborában és hasonló 
jobboldali körökben néhány nap óta sok
szorosított röpcédulákat osztogattak. Az 
utszéli hangú röpcédulákon arra szólították 
fel az olvasókat, hogy szombaton este

menjenek a Gellért-szállőhoz és zavar
ják meg a zsidó diákok estélyét, 

különösen az ifjuság és a B-llstás tisztvise
lők Ügyeimébe ajánlották a szombat esti 
báit.

A rendőrség, mikor értesült a röpcédulák 
osztogatásáról, rögtön intézkedett a rend 
fönntartásáról, szombat estére detektiveket 
és rendőröket vezényelt a szállóhoz.

Bent a szállodában
a legnagyobb rendben folytak a mulat

ságok, .
a M1EFH0E estélyére készülő publikum a 
fűrdőkapon ment be az épületbe, a másik 
két estélyre pedig a Gellért-téri főkapun át 
volt a bejárás.

Egymásután érkeztek autón és gyalogo
san a vendégek a szálló elé, de a vendégek 
érkezésével egyidöben

kisebb csoportokban fiatalemberek tűn
tek fel,

EGY EGÉSZ EMELETEK
SZALONCUKORKA

ügt-'/’ Kg sima szalon----- -.76
Sru'/a kg ezüst szalon----- -.68
STU*'>  kg csokoládés szalon-.98

Netió (tiszta) súlyban árusítunk. Ha nálunk 
cukorkát vesz — cukorkát kap, nem dobozt

KARACSONYFAFUGGELÉK
1 doboz vegyes függelék _ nn

netio dkg (cca 8 • darab)   ■ .. sWW

1 doboz Csokeládé függelék _ nn
■ an olb o, i ett« 2o dkg (cca 32 du) . .. ■vsa

1 doboz Arabeszka függelék _ flA
1 doboz Arabeszka függelék _ fla
1 doboz Habsütemény flijgelék ~3L4 
‘Akgcsok. v.vaniliáspatience -.88

A CUKORKAOSZTALYON
Karácsonyi díszdoboz _ 
Csokoládé disztopánkate.tmai-JIB
‘/a kg Teakeksz......... ...... -A8
*/> kg Csokoládés keksz —-.88 
’/a kg Tea-sósperec -------.88
'/> kg Csokoládé mignon — -j48

AZ ITALOSZTALYON
1 üveg 7>o 1. Ezerjó v. nemes

Kadar »,».)..............—.44
1 üveg ’/toL.Csopaki rizling, dánlevclfi 
Leányka T. Furmint 1. Szamorodni v^_ MX 
Csemege édes bor üveggel együtt  •vU 

1 ttves 7/i» L. Nösnerpezsgő 2.50
*A L. Bum, eper v. törköly W-S 4
7» L. Fino a likőr diszüvegben-.88
Portán utánvéttel szállítunk a portóköltsér

76-os számú házban új k’rskatsfnk világ városiak

RÁKÓCZI-UT 72-74

akik föl és alá sétáltak a fürdő bejáratá
nál. Eleinte csak sétálgattak, később azon*  
lián hangos megjegyzéseket tettek az ér
kező vendégekre, majd egyszerre csak ki
tört a hecc:

Mcskót, a hnrogkrresztes mozgalmat 
éltették s a zsidókat abcugolták.

A rendőrök és detektívek erre közbeléptek 
és eltávolították a hangoskodó emebereket 
az épület elől.
Az erélyes fölszólitásnak meg is volt a fo
ganatja,

a heccelők sietve eltávoztak, csak né
hány ellenszegülő akadt, ezeket gumi

botokkal kergették el.
A szétkergetett társaság később a Buda- 

foki-ut táján gyülekezett kisebb csoportok
ban, majd panaszok érkeztek a karhatalom 
vezetőjéhez, hogy a Ferenc József-hid körül 
a tüntetők

hógolyóval dobáltak meg néhány ér
kező vendéget és trágár szavakat kia
báltak a szálló felé tartó hölgyekre.

Kisvártatva a társaság megint a szálló felé 
tartott, a rendőrök azonban erélyesen 
közbeléptek és megtisztították tőlük a kör
nyéket. Ez nem ment simán, a tüntetők 

hangosan zsidóztak, de kijntott az ab-

Dr. Nagy Kálmán találta meg
— egy vidéki tanú vallomása szerűit — 

a Benczúr uccában elveszett 
60.000 pengős gyöngysort

Az ügyvéd tiltakozik az állítás ellen és alibit igazol
Minden momentumában rejtélyes ügy szá

lait bogozza a Ludapesti főkapitányság bűn
ügyi osztálya

A furcsa história szenvedő szereplője egy ví-

GYUMOLCStsDELIGYUMOLCS 
1 kg Piros pogácsaalma — 32,., 
1 kg Nemes sóvári alma — 36™ 
1 kg Farmén, ranet, vagy 

batul-alma......... ......... -48™
1 kg Kitűnő olasz narancs-.44 
1 kg Édes olasz mandarin .76 
'/• kg Kalifa datolya-------.55
•/« la Berber datolya-------.98
1 kg Szmirna v. olasz ffigge - .88 
1 kg la Bómai marón!-------.48
*/« kg Cukrozott gyümölcs -.68 
AZ ÉLELMISZER OSZTÁLYON 
>/« kg Feles dióbél--------- -.88
'/* kg Mandulabél--------- -.88
'/»kg Mogyoróból--------- -.88
*/» kg Mazsola----------------.88
*/» kg Etcsokoládé--------- -.88
1 kg kékmák duiln — — -— .58 
'/» kg Kakaó v. Csők, por -.88 
>/. kg Pörköltkávé A------ -88
1 kg Cs;)megeméz (0. b M fill) .. 1.24
7« Kg Édes nemespaprika— -.88 
*/í kg Egészbors------------- -.88
3 kg Idei fehérbab--------- -.44
2 kg Nagyszemű lencse — -.88
3 kg Kisszemű lencse-------.86
2 kg Törmelék sárgaborsó -.44
3 kg Teles sárgaborsó — -.68

2 kg 0 g. g. liszt....... ....  -.52
1 üveg filteres Oroszhal— -.86

felszámítása meleit Rákóczi-út 70 és 

cugoláshól a rendőrségnek is.
A rendőrség erélyes közbelépése most 

már csakhamar véget vetett a botrányos je
lenetnek, az egész társaságot szétugrasztot- 
lák és

a leghangosabban viselkedő embereket 
kiemelték a tömegből és előállították a 

főkapitányságra.
Előállították a rendőrségre a Gellért- 

szálló elöl Márton Jenő B-listás MÁV inté
zőt, Thurner Endre állásnélküli tanárt, 
Kukllcs Kálmán, Sebestyén László és 
Szarvas József egyetemi hallgatókat. Ezeket 
igazoltatták, azután elbocsátották őket és 
a rendőrség tisztázza,

kinek volt szerepe a tüntetésben és tu
lajdonképpen kik állnak az éjszakai 

zsidóhecc rendezésének hátterében.
Mialatt a rendőrség kint az utcán rendet 

teremtett, azalatt a MlEFHOE-bál rendező
ségét ismeretlen férfihangok többször föl
hívták telefonon s

a azzal Ijesztgették a rendezőket, hogy 
merénylet készül.

A rendezők azonban nem ugrottak be, nem 
törődtek az üres fenyegetőzéssel és a Gel- 
férf-szállóban hajnalig álltak vidám hangu
latban a bálok.

dékl uriasszony. mig a másik hőse egy ismeri 
fővárosi ügyvéd

Az eset részletei ezek:
Följelentés érkezett a főkapitányságra, hogy 

december 14-én. délelőtt 10—‘All óra között 
i Benczur-utcában üszögi Grotz Jenöné gazdag 

■ rihölgy
elvesztett egy hatvanezer pengő értékű 

gyöngysort.
A ákrosulf földblrtokosnő a hírlapok utján 

lirdctést tett közzé és nagy jutalmat helyezett 
kilátásba annak, aki az ékszert megtalálja és 
vissza adja A rendőrség is nyomozást indított 
a komoly értékű ékszer felkutatása érdekében. 
Mara aztán váratlan fordulat történt az elve- 
sz.ett gyöngysor ügyében.

A károsult hölgynél jelentkezett egy Auffen- 
berg Nándor nevű hajduszoboszlői lakos, aki 
előadta, hogy a kérdéses időben a Benczur-ut
cában ment és

látta, hogy a gyöngysort Nagy Kálmán 
dr. fővárost ügyvéd emelte fel a hava*  
fűidről éa azt rögtön átadta a vele együtt 

haladó feleségének.
AufTenberg Nándor, aki az újságban olvasta 

a hirdetést, kizárólag azért utazott fel Hajdú
szoboszlóról, hogy ez ügyben vallomást legyen 
és a jutalmat átvegye. Vallomásában kitért 
arra a mozzanatra is, hogy látta, amikor

■ gyönysor felemelése után egy idegen em
ber lépett Nagy dr. mellé, akit évek óta 
személyesen ismer, és az Illető megjegyez

te: Ugy-e, benne vagyokl
Hallotta az ügyvéd határozott válaszát:
— Mit akarí Mibe akar benne lenni? Ez 

feleségemé.
A károsult hölgy a tanúval együtt ma, va

sárnap kora reggel azonnal a rendőrségre ment, 
ahol AufTenberg a vizsgálatot vezető detektív 
előtt megismételte vallomását, újból kijelentve, 
hogy neki a kérdéses időben dolga volt a Ben- 
czur-utcában és látta az esetek

— Nem téved ön? — kérdezték a tanút.
— Tévedés ki van zárva. Ismerem az ügyvéd 

•irat, aki nagyon sovány ember, míg felesége 
határozottan molettnek mondható.

Az előadottak alapján még a délelőtt folya
mán beidézték a rendőrségre Nagy Kálmán 
doktort és feleségét, akikkel szembesítették Auf- 
fenberget.

Az ügyvéd és felesége a leghatározottabban 
tiltakoztak az ügy ellen.

— A kérdéses Időben — mondotta dr. Nagy 
Kálmán — a New Yorkban reggeliztem és in
nen egyenesen a bíróságra mentem, ahol tár
gyalásom volt. Mindezt tanukkal tudom iga
zolni. Ha AufTenberg látta, hogy az ékszert 
felemelem a földről, miért nem jött mellém, 
hiszen ml ismerjük egymást

a

Ja Balatonfüredi 
Szanatóriumban 

kedvecményea pauMlár mellett BdOlbet grófról- 
lioL Sióba meleg-hldeR elitet, tőiéinél, néffraierl 
élketénnel. srvonl k*te|é».  RAOIUMOS SÍÉN- 

' SAVAS fürdők. ryótydlj én borravalók. teltet 
.Hueiitu. nap| ,o penfla<«l. 

üdUIOknek weekend 80 pongö
I t'el*ilégn«lló«t  EilatonfOrrden te
| Budapesten, VI.. Eólvdi-tilta 20.

1 pengő
egy egész évre

kUlcsőndíla,
sőt, ha beszolgáltat bármily rendszeri 
használt petróleum-, benzin- vagy 
spiritus-zfőzőt, akkor annak értékét Is 
beszámítjuk 1, esetleg 2—3 évre kölcaŐB- 
díjként!
Erős, tartós, tetszstfis kivitet*  

Teljesen veszélytelen, 
robbanás mentes!

Nem Kaorulhní lel. 
Nem igényel kezelést, 
Tellesen sz« cpíalam. 
Teljesen x a I í a I ■ n. 
Tiszta, rém krimoTÓilllc. 
Szabálynzhafó lángkoro- 
nála szél ellen vécfetftf*

szóval: í fölkéieí esi
Gazdaságos

n»°r« öra troisrní melegít, forral, fit*,  ifit 
rilánlüllés nélkAl. 
fSi l«ÍB»r vizei kflriiihrHII 
hat perc afaíí fölforrni.

Ffagyar gyárrnrány! 
Magyar íízemairypg!

Bíjtalan bemutatás, íöivLlágosffág, 
megrendelés, csere:

KISS ERNŐ ES TARBA 
Országos Rapyáriiháza 
BUDAPEST VIT. FF7FfrET KÖKCT 13. SZÁM 
ÚHkíVjfVb1' T«»liók. In télé tsk.
urikonyhák. menzák ath. beszerzési szakiizlete

— ''Aula Itt le -
• sselvényt es eveeatlarrs rsgatstva küldj*  be

KISS ERNŐ ÉS TÁRSA
Crsxépcs ^rgyéruh/zának

PÚDAPFST VJJ. ERZSÉBET KORÚT 13.
JSuLTuu -TERTA0 nengSitrzti kfttesflnzésf 
küldenL * - ant címemre dljmcntsscn meff.

S
’/■ (olvasható név)"

ifoiriaikoziift éa ron'tos cím)

— Nem akartam az öt év előtti ismeretséget 
felújítani.

— Az egész vádat nevetségesnek és betegesen 
koholtnak tartóin Kél éve nem is jártam a 
Benczur-utea felé Egyébként is az ügyfeleim 
pontosan emlékezni fognak a december 14-ikl 
délelőtt minden momentumára.

A rendőrség kihallgitla a tanukat, a pincért, 
aki az ügyvédet kiszolgálta a kávéházban és 
ennek során

az ügyvédnek sikerült alibit Igazolni.
A hajduszoboszlői tanú ezek után is meg

maradt Allitósa mellett, hogy 6 látta, miszerint 
a gyöngysort Nagy Kálmán dr. ügyvéd vette fel 
a földről.

Az ügyben tovább folyik a nyomozás.

Hözlegyzöiieg tneiesíieti 
karácsonyi 
árleszállítás!

Őrletünkben a vevőközönséu részére 
kifüggesztett - közjegyző által lálta- 
mozott — a régi és a leszállított kész
pénzárakat leltüntető jegyzőkönyv 
bzerint arainkat 2« cikknél lan. i ;g 

207o~a|
1 e > l A I I I t o t t a k I

valamint

Előleg lefizetése nélkül 
vehet KARÁCSONYRA 
ráHiAl rádlO-aikatrészt, csiliért.
■ UUIUI, asztali 'Aninút. gran oíont 

villamos háztartási nikkel 
óriási választék mellett 

részletfizetésre 
az ország legnagyobb szaküzlelében

DónosieslváreiiRl
Vl_ Térés karét í«.
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Léner Jenőt, a világhírű 
hegedűművészt súlyos 
gázbaleset érte® Alig tudták
eszméletre téríteni, orvos kísérte a Vigadóba, 
ahol hősi önfeláldozással lejátszotta koncertjét

Valami nagy éri
aissssrMSSwS'öis;

Hölgyeknek:
Nagy ezüst Fiep'ack ...................... P ®«—
Ezüst cigarettatárca ................  P 17. -
Email Flepiaok, cigarettatárca .. P
Modern ékszergarnilura .. ’... P .7‘®‘

Tonvo«7tAit tíri

Uraknak t
Ezüst sze enoe ......................................£
Ezüst öngyújtó P > arany.........  P 85. —
Ezüst ceruza, fósü, szipka .............  r

meriíarnnura .. r . — Króm karara jóUlltoal .......... H u.-
Tenyésztett Igazgyöngy P 100 tói és még ezernyi gyönyörű ajándék

■ii...—JCM/f; Kigyó-utca 4-6
Vasárnap cata félkilcncre volt hirdetve a 

Vigadó nagytermébe a világhírű Léner-kvar- 
tett hangversenye.

Már jóval félkilenc előtt zsúfolásig telt a 
Vigadó cstélylruhás, előkelő közönséggel, fél- 
kilencre járt uz idő,

a kvartett tagjai már beun voltak u Vi
gadó müvéaz-NzobáJúban, azonban Léner 
Jenő, a prlmárlus még mindig hiány

zott.
Izgatott telefonálás indult meg, hogv nti tör
tént az hmert művésszel, akit n közönség 
már türelmetlenül várt.

Jóval kilenc óra után végre 
halottsápudl arccal, egy orvos kíséreté

ben megérkezett Léner Jenő.
Kiderült, hogy könnyen végzetessé válható 
baleset érte. Ehédután lefeküdt aludni Táro- 
tfatd-utcai villájában, lezárta a kályhát, 
amelyből mig aludt, széngáz órumlolt ki.

Súlyos visszaélések
a pécsi közkórházban

A lefolytatott vizsgálat igazolta a vádakat
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

tése.J Nagy szenzációja van Pécsnek. A pécsi 
kőzkórház több orvosa ellen fegyelmi vizsgá
latot rendelt el Ftscher Béla, Burnnya várme
gye alispánja. A vizsgálatot október elején Vi 
rág Géza elbocsátott kórházi ápoló feljelenté
sére Indították meg. Virág feljelentésében azt 
hangoztatta, hogy

a kórház orvosai a Icgklllönhözőhh vissza
élésekkel loldják meg keresetüket.

A feljelentés adatai szerint dr. Ncumayer 
János belgyógyász-főorvos és Eekstcin Púi 
Milléaz. főorvos

a aacgény betegeket külön szobába vitették,

Képhamisitó 
bűnszövetkezet után 
nyomoz a rendőrség

Egy hamis Ilndtiay-fesímény érdekes leleplezése 
a Dorottya-utcai mllkereskedésben

A főkapitányság intellektuális osztályán nagy 
apparátussal folyik a nyomozás Dános Dezső 
festőművész érdekes bűnvádi feljelentése ügyé
ben. A festőművész

képhamlsllás
mlalt lett feljelentést ismeretlen tettesek ellen 
és a nyomozó detektívek vasárnapra már meg
állapították, hogv

egéax bUnsrövctkcset foglalkozik a fővá
rosban festmények hamisításával.

A hamisítványokkal szinte elárasztották Buda
pestet, úgyhogy o pillanatban nem is lehel át
tekinteni még,’ milyen hatalmas összegű kórt 
okoztak ezzel magánosoknak és műgyűjtők
nek

Filmszerűen érdekes, hogvan pattant ki a 
nagyarányú képhamisltás. Dános Dezső, a fel
jelentő festőművész a hét elején egyik Do 
rottya-atcai mükereskedésben járt nmikor 
hóna alatt nagy festménnyel egy képügynök 
lépett be az ajtón.

— Volna egy szép Rudnay-képcm — fordult 
a mükereskedés tulajdonosához

Mindjárt meg is mutatta a magával hozott 
vásznai.

A íostmény alatt valóban Rudnay Gyula, n 
kiváló festőművész neve, illetve szignója ó'- 
lőtt. Dános Dezső elhfilvc nézte n festményt 
majd Izgatottan felkiáltott:

Elfogató parancs egy hírhedt 
beugrató ügynök ellen

Lopás és csalás miatt körözik Silber Ferencet
A budapesti büntetőtörvény siók vizsgáló 

túrája érdekei elfogató parancsot adott ki most.
Egy hírhedt bcugralő ügynök ellen siói a 

vizsgálóbíró körösvcnyc.
Sok kétségbeesett csis/tcncia összeomlása és 

nem egv tragikus öngyilkosság következménye 
\*olt  mar a beugr.iló ügynökök tipikusan pesti 
szélhámossága Az ugrató galéria" tagjai 

mindenféle holmit vásároltatnak részlet- 
flceléare klaiemelt áldozatukkal

a nyomban vállalkoznak arra, hogv a tulajdon
jog fenntartásával m. gvett értéktárgyat zálog 
házba viszik. Az áldozni néhány pengőhöz jut

Hozzátartozóinak az esti órákban feltűnt a 
művésznek hosszúra nyúlt ebéduláni álma. 
Benyitottak a szobába, ahol 

eszméletlenül feküdt a sezlonon, szén- 
gúzmérgezésc volt.

Azonnal orvosért telefonáltak, aki /iut kám- 
forinjekcióval téritelte eszméletre és azt a 
tanácsot adta, hogy föltétlenül mondja le a 
művész a koncertet. Léner Jenő azonban 
nem volt erre hajlandó, átöltözött és 

az orvos kíséretében taxin ment a Viga
dóba, ahol már Izgatottan várták.

A művész-szobában még feketekávét itattak 
vele s csak azután engedték ki a dobogóra.

A művész a széngázmérgezéslől széde- 
Icgve mégis végigjátszotta a koncertet 

bravúros tudással
és a mérgezésről mit sem sejtő közönség vi
haros tapssal honorálta játékát.

hogy magasabb honoráriumot tudjanak ilyen 
módon elérni. Dr. Mlhályfy István igazgató
főorvos ellen pedig az a vád, hogy

a kórház mentőautóját privát céljaira 
használta,

azonkívül olyan laza volt az igazgatása alatt 
levő kórházban a fegyelem és a felügyelet, 
hogy az ápolónők adták a betegeknek az in- 
tramuszkuláris injekciókat, amelyet tudvalevő
leg csak orvos adhat a betegnek. A kórházi 
botrány ügyében a napokban

döntö eseményeket várnak,
mert a vizsgálatot vezető Hoffer Kálmán fő
jegyző a vádak nagyrészét bizonyítottnak vette.

— Ez nem Rudnay-kép, kérem. Ea az én 
képem. Húsz év előtt festettem, ■ Fóti- 
ut egyik részlete ... Hallatlan! Érthetetlen!
A mükereskedésben kínos feltűnést kelteti 

ez a jelenet. Az érthetően fölindult festőmű
vész Ingerülten vonta kérdőre a képügynököt, 
hogyan került hozzá a festmény?

— Besnyö Béla konnányfőtanácsos őméltó 
ságáé, én mást nem tudok — felelte az ügy
nök.

Dános Dezső nyomban felkereste Besnyö 
Béla kormányfőtanácsos műkereskedőt. Bes 
nyő Béla meglepetten hallgatta a különös tör
ténetet és közölte a festővel, hogy

ft becserélésre vette át a festményt né
hány nap előtt Orlay György MÁK-tlazl- 

viselőtől, 
tehát fogalma sincs, ki hamisította rá a képre 
Rudnay Gyula nevét

Orlay Györgyöt már a rendőrség hallgatta 
ki tanúként. Elmondotta, hogy teljesen

Jóhiszemű volt 
ebben az ügyben, a kép évekkel ezelőtt került 
hozzá, két ismeretlen ügynöktől vette és ak
kor már Rudnay szignója volt a kópén.

A rendőrség most elsősorban ezt a két Is- 
nerctlen képügynököt keresi, de súlyosan tér
idő adatok alapján bogozza azokat a szálakat 
s amelyek a képhamisilásra berendezett bűn

szövetkezet tagjaihoz vezet.

ezrei n manőverrel, n beugrató ügynök pedig 
busás hnsznot vág z«ebre

Silber Ferenc pesti ügynök ellon több felje
lentés érkezett a rendőrségre s ezekben lopással 
és csalással gyanúsították meg A nyomozás rö
videsen kiderítette, hogy Silber is hírhedt tagja 
a pesti ugrató galériának.

A rendőrség nem akadt azonban nyomára 
Sllbrrnek, mire masl a vIzAgálóblró agy 
döntött, hogy elfogató parancsot ad ki el

lene.
R. XXV—11596. szám alatt adták ki a köröz- 
vényt, amelynek alapján megindult az ujabb 
nyomozás felkutatására.

nr.mwaggssg
lUkocrt-as I. —a. 1. gfl Iramai mambóm

Az illetékes hatóságok egyébként elhatározták, mert egész sereg ujabb 
hogy

Ismét Irtóliadjáratot kezdenek az ugrató 
ügynökök ellen,

Kiderült egy régi gyilkosság titka
A bosszúálló fiatalember még 
áldozatának lovait Is megölte

Cegléd, december 17.
(A Hétfői Napló tudóstójdtól.) A múlt év 

februárjának egyik hajnalán a ceglédi 
Krakó-csatornúban vérbefagyva, holtan ta
lálták Tóth János zagyvarékásl gazdálkodót. 
A csatorna mellett ráakadtak a guzda össze
tört szekerére, amely mellett két lova feküdt 
kimúlva, vérző oldalakkal. Mindenki arra 
gondolt, hogy

véletlen szerencsétlenség történt és ■ 
gazdát nagy részvét mellett eltemették.
A napokban jelentkezett a ceglédi rendőr

ségen Bihart János szolgalegény, Lengyel 
Mihály 200 holdas, jómódú gazda alkalma
zottja és bejelentette, hogy

gazdájának fia, ifjú Lengyel Mihály 
gyilkosságot követett el.

Elmondta azután, hogy a fiatalember ölte 
meg Tóth Jánost, hajnalban megleste a csa
torna mellett, agyonlőtte, lelőtte a lovait is, 
uztán

Fizeiosi KöieiezcüSÉgemre uaio leKin
|D |D| nálam decomher 1—31-ig «onn nem létező áron Arc? 
lU.IUI nito n la kivitelű recaml. rek t foteleket, 

kombinált szobákat. könyv Állványokat 
iuieliigyaimat s egyen lu k berendezés! tAreyaka

BWmy imr j
a halott Tóth Jánost beledobta a csa

tornába.
A szekeret azért törte össze, hogy szeren

csétlenség látszatát keltse. A szoigalegény 
szerint a gyilkosság bosszuból történt, íhefrt 
Tóth János nem adta a lányát ifjú Lengyel 
Mihályhoz.

A hatóságok a följelentés alapján nyo
mozni kezdtek és szombaton reggel

letartóztatták a gyanusltott fiatalembert.
Ifjú Lengyel Mihály konokul tagadja, 

hogy a bűntetthez köze volna. Azt állítja, 
hogy a szolgalegény állandóan pénzt zsarolt 
tőle és most azért vádolja, mert nem engedte

Hamar a ceruzát elő S
Tizenöt szép <gg| nyerhető I

Mai keresztrejtvényünk két nyilas 
sorának megfejtését levélben vagy postai 
levelezőlapra írva legkésőbb csütörtök 
estig tessék szerkesztőségünkbe VII., Er- 
zsébel-körut 4. a címzési oldalon „REJT
VÉNY" megjelöléssel beküldeni. Semmi
féle szelvény melléklése nem kell. A he
lyes megfejtők között egy tizpengős

Vhzzinfes
I. Bnlzae közismert afo

rizmáit
IS. Nyugati szél
II. Helvet foglalna 
IS. Fe«tőmüvéaz (ékeret- 

hiány)
14. Angol név
15. Réksy Nándor névbetöi 

— ahogy kimondják
18. Mdnynév
18. Endrcsz utltdrsdnak 

monogramja
18. I.udos máboalhnngiól 
ÍO. A premiert előzi inra
11. Latin kettős mngán- 

hungsé
n. EisőrendO 
SS. c. E. 
t4. Hók a 
N. Mutatdssóeslis 
18. Kuruc vezér volt 
tft. Eleinek van 
SO. Es • többi rövidítve
12. Brill az elemiben
14. Igekölé
15. Tanuló
17. Fiiidea Imre ulamtlvs 

1. Dalslágert Széesén— 
Budsy

2. Világhírű politikus
3. Belga város
4. ..A sárga detektív* 1 2 3 4 * * 7
>• Aa egyik Chaplin neve
I. Arany franciául és 

leoetlkusan
7. Görög kelt 
«. Fejlaszlvrg
I. Erdei manó

II. öntvény
14. ItJ. l.orá-zy Mértan 

regénye
17. Fajérmegyel klMŐgből

13. Kérdőnévméa
27. Világlap kellős 

nők egyike
•1. Nagy edény

névé-

rendőrségre a nyomor vámszedőinek lelketlen 
manipulációiról. A rendőrségnek az az , elhatá
rozása, hogy végkép megtisztít ja a fővárost az 
„ugrató galéria" szélhámosaitól.

tovább zsarolni magát. Szombaton estefelé 
helyszíni szemlére vitték a fiatalembert 

a Krakó-csatornáboz.
A helyszíni szemlét nagy tömeg kiváncsi 

nézte végig. Lengyel nem tört meg, hanem 
a gyilkosság helyén is ártatlanságát hangoz
tatta, hir szerint azonban már sok bizonyí
tékot gyűjtöttek Össze ellene.

Hamar a ceruzát elő
Múlt heti pályázatunk eredménye.

Megfejtések: Hétfő: Napló, Hóember építés, 
Duplagallér, Italmérési jog, Sarki hordár, Val
lásosság.

Nyertesek;
Egy tizpengős bankjegyet nyert: Rózsi 

László, Celldömölk.
Egy egy üveg tokajit: Sándor Gyula, Buda

pest, Kiéin Imréné, Sátoraljaújhely.
Bridzskártyát: Horváth György, Újpest.
Egy-egy gramofonlemezt: Neményi Lilly, Bu

dapest, Gerhardt Sándor, Budapest, Szabados 
Etelka, Budapest.

Egy beszélőkönyvet: Schidlauer Ede, Kálká- 
polna.

Egy-egy szépirodalmi könyvet: Borsodi Mi
hály, Szeged, Krausz Gyula, Miskolc, Belersdorf 
Mária, Budapest, Halassy István, Békéscsaba, 
Molnár Gizella, Kispest.

Két-két mozijegyet: Máriássy Géza, Budapest, 
Mittler Győző, Rákospalota, Kmetthy Mária, 
Budapest.

Vidékre a nyereményeket postán küldjük tf. 
A budapesti éa környékbeli nyertesek kiadóhi
vatalunkban d. e. 8—3-ig átvehetik nyeremé
nyeiket.

—- Vakok kérelme a közönséghez. A vakok' 
intézetein kivül élő világtalan emberek és csa
ládjaik kérik a közönséget, hogy feleslegessé 
vált használt ruhaneműkkel, cipőkkel, gyerek
holmival és bármely más adománnyal segítsék 
a részükre rendezendő karácsonyi akciót. Az 
adományok elszállításáról és kiosztásáról a 
Vakok Szövetsége gondoskodik, VII., István-ut 
27. Tel.: 34—6—42.

bankjegyet, finom tokaji borokat, gra
mofonlemezeket, bridzskártyát, díszkő- 
tésü könyveket, összesen tizenöt dijat 
sorsolunk ki. A megfejtést és a nyertesek 
névsorát két hét múlva közöljük, A múlt 
heti pályázat eredménye a „Hírek" ro
vatban található.

33. KülfMdl péaa
SS. Kleslnyitő képsé
37. Hegyes tárgy
38. Több nyelv prepád 

«Mla
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Hunter-Miller amerikai diplomata gyorsírással készült 
szenzációs feljegyzései az 1919. évi párisi tárgyalásokról

Hatodik közlemény

A Magyarország és Jugoszlávia 
közötti országhatár megállapítása

Bratianu román és Veznics szerb delegátusok 
balkáni marakodása Temesvár birtoklásáért

Benes, Bratianu s a többi 
„békebirák14 hóhérmunkája

Magyarország déli határproblémái körül már a 
kezdet legkezdetén szokatlan civakodás támadt a pré
dára éhes utódállamok között. Ez a civakodás már 
akkor kezdődött, amikor Bratianu a román és Pasics 
a szerb delegációkkal Párisba érkezett.

Különösen a bánáti kérdés, de elsősorban 
Temesvár birtoklása körül folyt közöttük a 

harc.

Már 1919 január hő folyamán egymást érték azok a 
szükebbkörü értekezletek, ahol a román és szerb 
delegátusok e kérdésben összemérték fegyvereik és 
érveik erejét.

Pasics, majd Veznics azon a cimen követelte 
Szerbiának, illetve Jugoszláviának Temes
várt, mert annakidején a Karagyorgyevics- 
család Temesvárra menekült és igy az tulaj
donképpen szerb kultúrájú városnak tekint

hető.

Veznicsnek erre a valóban meglepetésszerü érve
lésire. Bratianu viszont azzal válaszolt, hogy

Jugoszlávia akkor ezen a elmen akár egész 
Romániát Is igényelhetné, mert az Obreno- 
vicsok. sőt a világháború alatt maga Pasics 

is Romániában talált menedéket.

Bratianu gyilkosán gúnyos kijelentésének komikus 
hatását Veznics azzal igyekezett lerontani, hogy 
Trumbics közreműködését és segítségét kérte, aki 
most már részletes statisztikai adatokkal próbálta 
Bratianut meggyőzni arról, hogy a szóbanforgó bánáti 
területen, csakúgy mint a délvidéki vitás zónában, 
sokkal több a szerb, mint a román, német, vagy akár 
magyar. Pasics mindezeket az adatokat még egy 1853. 
évből való térképpel is kiegészítette, mely térkép még 
a bánáti vajdaság idejében készült. Pasics ezzel az 
alig 70 esztendős „újdonsággal" is a szerb igények 
elsőbbségét igyekezett kimutatni.

Hosszas és nyugatcurópai diplomáciai körökben 
meglehetősen szokatlan hangon folytatott tárgyalások 
után Trumbics végül is a délvidéki területek meg
osztását ajánlotta olymódon, hogy

Jugoszlávia kapja egész Torontáli, a Bánát 
nyugati részét, Krassó-Szörénynek egy kes
keny részét és természetesen Temesvárt, míg 
a fennmaradó többi rész jusson Romániának.

Bratianu azonban a szerb delegációnak ezt az aján
latát a legmerevebben vissza utasította, mert az „ő 
becslése" szerint a szóbanforgó területeken

a magyarok és németek száma a öOO.OOO-ct 
Is megközelíti és eszel szemben mindössze 

272.009 szerb található.

Különben is Bratianu azon az állásponton volt, hogv a 

Bánátot „magasabb technikai 
okokból**  nem lehet kettéosz
tani, mert a Bánát politikai ér
telemben eddig Is Románia 
eszmei részét képezte.
Hetekig civakodtak igy egymással a Magyaror

szág testéből lakmározni óhajtó balkáni örökösök, 
amikor a cseh-magyar határt megállapító bizottság 
üléseivel egyidőben,

február hó első napjaiban ez a határprobléma 
fi bfiotlságl tárgyalásra került.

Itt L, mint a cseh-magyar határ megállapításánál 
kü’öi. L'ikx-Xág tárfnlte te a ráadetkérdézeket Mát

amennyire „részletkérdések4* tárgyalásának lehet azt 
minősíteni, ahogy

többszáz kilóméteres ország
határok megállapításáról gyak
ran alig másfélórás tanácsko
zás után döntöttek.

Bratianu 
váratlan Bemondása

A két várományos állam egymás ellen folyta 
tott aknamunkája végül is váratlan szenzációval 
szolgált. A román delegáció elnöke február 9-én 
sürgős tanácskozásra hivta össze fi Párisban lévő 
összes román diplomatákat

A leghangosabb közöttük Titulescu volt, aki 

valósággal tüzet okádott a jugoszlúvok ellen, 

amiért a bánáti kérdésben oly „telhetetleneknek'4 
mutatkoztak. Erősen pártfogásába vette Bratianut, 
aki rendületlenül kitartott a Bánát mqgoszthatatlan- 
ságának alapelve mellett, természetesen teljes egé
szében Románia javára és érdekében

A román delegáció szállásán mint egy megboly
gatott méhkas nyüzsgőit a sok elégedetlen diplo
mata, akik szivarfüstjükkel valósággal ködgomo- 
lyagba borították a kis hotel előcsarnokát és 
Bratianu szobáját. Titulescu és Diamandi mindent 
elkövettek, bog ■ a konfliktus „sima4’ lefolyását biz
tosítsák. Bratianu azonban nem hagyta magát kapa
citálni és bejelentette, hogy a körülmények kény
szerítő hatása alatt a déíesséció e nöks£« 
géről lemond. Bratianu lemondása meg in- ' 
kább lehetetlenné tette a sima lefolyás biztosítását, I 
amelyet időközben az a körülmény is megnehezí
tett, hogy

a békekonferencia elnöksége initscm törődve 
a románok nagy érzékenységével Turdlcu-t a 
tárgyalások folytatására utasította.

Bratianu még aznap elutazott Parisból és egy
idejűleg miniszterelnöki állásáról is lemondott. A 
további tárgyalások már nélküle folytak le, igy kü
lönösen a folyók és vasútvonalak hovatartozandósá- 
gának kérdéseiről is.

Itt is ellentétben állottak egymással az amerikai 
és angol javaslatok, amelyek közül ez alkalommal 
az angol javaslat volt a figyelemreméltóbb. Az angol 
álláspontot Leeper képviselte, akinek előterjesztése

után élénk vita indult meg a bánáti területek és 
vasútvonalak hovatart ozandóságáról.

Az erről szóló vita annyira bővelkedik bennün
ket is érdeklő megállapításokban, hogy annak lefo
lyásáról a párbeszédek hű visszaadásával tartjuk 
szükségesnek beszámolni DélXelCtí VBSILVÜ*  
nalalnk elrablását a kővetkező 
párbeszéd kíséretében hajtották 
végre i
LEEPER: Adjuk Szerbiának a nagykikindai szegedi 

vonalat, mig Románia elégedjék meg a temet- 
vár-szegedi vonallal. Ez éppen olyan jó közle
kedési vonal a déli, mint az. északi lakosok ré
szére.

TARD1EU: Indítványozza, hogy a bánáti kérdést a 
dunai egyezmény alapján tárgyalja a bizottság. 
Meg kell hajolni a temcsvár-dunai közlekedés 
vonalának egysége előtt. iftBkCj egyéb- 
ként a magyaroké marad!

LAROC1IE: Mindenekelőtt meg kell vizsgálni, hogy 
az angol és amerikai tervezetek szerint véd he- 
tik-e a szerbek a Mórává völgyét?

tariheu: A románok méltatlankod
nak, hogy nem hagytuk meg 
nekik a Dunái határul. Én ra
gaszkodom a francia ierveze*-  
haz. Lehetőleg minél kevésbé 
tá volod .unta el az 1916. évi 
egyezményektől.

LANSING: Nem volna-e helyes, ha Románia bánáti 
határával egyidejűleg dobrudzsai határát is sza
bályoznák? A románok ugyanis etnikai alapon 
tartanak igényi a Bánátra, — nem volna helyes, 
ha ugyanezt az elvet a román-bolgár határra 
vonatkozólag is alkalmaznák?

TARDIEU: A Bánát kérdése és a dobrudzsai román 
halár kérdése között, Lansing államtitkár ur 
álláspontjával szemben, nagy sajnálatomra nem 
tudok közös vonást felfedezni. Bár igaz, hogy 
Amerika, Anglia és Olaszország elvben hajlandó
nak nyilatkozik egy Bulgáriára nézve kedvezőbb 
határkiigazitásra, — én és a francia delegátusok 
ugyancsak elvi okokból mindvégig elleneztük 
ezt a tervet.

PICHON: Rendkívül nehéz dolog egy szövetséges 
hatalomtól elvenni olyan területet, amelyet a 
második balkáni háború után aláirt bukaresti 
egyezmény is biztosított. Bratianu máris tiltako- 
zott ez elten, mt azzal fényé -jetőd- 
zik, hogy nem fogja aláírni a 
békeszerződést, ha Románia 
nem kapja meg határul a Dunát.
A német birodalommal kötendő béketárgyalá

soknál éppen elfoglalt Sonnino egyik helyettese: 
Martino felszólalásával ér véget a felette érdekes

(l'xittaiűk

abban rejlik, fiogy eibá/olják, megigdxik ax 
embert, — s ex ax erő igen nagy mértekben 
van meg ax illatosított

.Jjidíj- kőin ív isi- készítményekben

amelyek illatukkal a sxepseg, ax ij/ti- 
sdg, a bdi képxetét keltik fel. A „Lady" 
kölnivix-késxitmdnyeknek megvan ex 
a tulajdonságuk, fiogy a bőt letme- 
sxetes íllatdval egyéni /eliemxő vo
nássá egyesülnek, amire minden 
ápolt testű nő joggal nagy súlyt helyest
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vita, aki megállapítja, hogy a szerbek által kért vo
nal sem egészen helyes. Ez a tervezet tömött román 
többségű területeket csatolna át Jugoszláviához, sőt 
olyan vegyes lakosságú területek átcsatolását is kí
vánja, amelyeknek lakossága között a románok, né
metek, sőt. még a magyarok . is nagyobb számmal 
szerepelnek mint a szerbek! A jugoszláv igények — 
úgy látszik — nem alapszanak az etnikai szempon
tokon, mert a jugoszlávok a Bánátnak még azon a 
területén is kisebbségben vannak, amelyet a bizott
ság nekik átndandónak javasol.

A bizottság ennek ellenére elhatározta a francia 
vonal fenntartását.

Amint látható tehát, a bizottság Bratianu nélkül 
is Időt szentelt a különböző javaslatok összeegyezte
tésének. Legalább is megkísérelte ezt meglenni. Az 
már más lapra tartozik, hogy eredménnyel jart-e 
ezen fáradozása. Tardieu és Laroche rendesen eze
ket a kis csatározásokat is megnyerték és szinte ki
vétel nélkül el tudták fogadtatni a francia állás
pontot. I

Clemenceau népszavazással ijeszt
geti a szerb és román delegációt, 

ha a bánáti kérdést nem 
rendezik egymás közt

A román és szerb delegációknak ez az álhata- 
tos marakodása végül magának Clemenceaunak is 
/Mtünt, aki engedve Wilson kérésének, nála feltű
nést keltő szokatlan módon, a vitás délvidéki terüle
tekre nézve A népszavazás elrendelé
sét ajánlatta. Minthogy Bratianu és Veznics 
látták, hogy Clemenceau türelme is fogyni kezd, 
mert mindenáron siettetni akarta a már „unalma
san" hosszadalmas tárgyalások befejezését, —

természetesen egyikük sem ellenezte a népszava
zás esetleges elrendelését, mindazonáltal mind a 
ketten gondolkodási időt kértek,

hogy Bratianu a királlyal és a bánáti nemzetiségi 
vezérekkel, mig Veznics a pillanatnyilag éppen Pá- 
ristól távollevő Pasiccsal tárgyalhasson a népszava
zás elrendelésének elvi lehetőségéről. Ehhez azután 
Clemenceauval együtt az olasz és angol delegátusok 
is hozzájárultak.

Hunter-Miller feljegyzései alíipján ma már 
tisztán áll előttünk az a tény, hogy KOItlÚIlla és

A HÁROM PERCIG TARTÓ FÖBI2OTTSAGI t'LES KEPE 
A középen álló Wilson berekeszti flz ülést

Hogv ez a drámai rövidség mily erkölcstelen 
volt, az abból is kitűnik, hogy a Hunfer-Mlller-féle 
emlékirat külön dűlt hetükkel hívja fel a ügyeimet 
erre a békekonferenciák történetében valóban egye
dülálló eseményre:

„Pichon ur megkérdezte, hogy 
az előierjesztett uj határvo
nalra vonatkozólag klván-e 
valaki a hozzászólás jogával 
élni? Senklsem szólt hozzá. Igy 
az uj határt elfogadták"
Ily játszi könnyedséggel tettek pontot Pártiban I 

■ magyar délvidéki határok megmáúthatatlanságára, I

1919 május hó folyamán Bratianut megint Pa
risban látjuk. A szerb delegáció ideiglenes veze
tőjével : Vczniccsel ismét rendületlenül tárgyal. 
Clemenceau ugyani*  formálisan 
megparancsolta, hogy a két szö
vetséges állam egymás között bé
késen Intézze el a még fennálló 
differenciákat.

Mindez természetesen nem ment olyan könnyen, 
mint azt Clemenceau gondolta, mert sokkal na
gyobbak voltak a differenciák, mintsem hogy azo
kat békésen el lehetett volna intézni

Egymást érték az éjszakai tanácskozások, de 
egyik fél sem volt hajlandó egy jottányit is engedni 
álláspontjából. Hogy azután mégis „szent**  lett a 
béke közöttük, azt egy egészen váratlan esemény 
okozta.

Szerbia*  mindketten annyira meg« 
Ijedtek a délvidéki népszavazás 
lehetőségétől*  amely egész bizo
nyosan Magyarország Javára Ütött 
volna ki*  hogy végül is Románia a „közös cél" 
érdekében még ezt a keserű békát is lenyelette 
Jugoszláviával, amely Temesvár birtoklására irá
nyuló küzdelmét feladta.

Jugoszlávia inkább visszavonult és sietve kom
promisszumot kötött Romániával,

csakhogy a prédát megmentse legalább egyikük szá
mára.

Az erről szóló javaslatot Tardieu terjesztette elő 
a főbizottságban, amely ugyancsak az ő előadásában 
tárgyalta a Makótól nyugatra húzódó uj határvona
lat is.

Ez a főbizottsági Illés mind
össze három percig tartott.
A hozzászólási kritika jogával senki sem élt

Éppen úgy. mint a cseh-magyar határ megállapítá
sánál történt, az Itt megállapított határvonalon sem 
változtatlak niár később. Erre vonatkozólag is

teljesen hiábavalók voltak a magyar békedele- 
gáclónak follánaokra menő ellenérvet éa térké
pekkel felszerelt részletes statisztikai adatat.

A békebirák nem voltak ki
váncsiak Magyarország érvelésére

VédŐLratárOo őket annyira kimerítette 
nz egymással veszekedő kél balkáni szomszéd hóna
pokig tartó makacskodása, hogy maga Clemenceau 
is leghelyesebbnek találta, ha e határmegállapitó bi
zottság üléseit sürgősen berekeszti

A május 11-én tartott éjjeii ülésen az agg Pasies 
boldogan simogathatta lengő szakállát, mert régi 
álma valóra vált És bár Temesvár elvesztése keserű 
pilula volt a szerb delegáció számára, ezen az éjjelen 
mégis uz ő d is zla komájuktól volt hangos Páris. Csil- 

i lóg A rendjeleik teljes díszében, mint valóságos kará- 
I csonyfák ülték körül hoteljük éttermének asztalait 
i és egymást ünnepelve, ürítették poharaikat nagy 

Szerbia egészségére.

Az erdélyi határ 
megállapítása

A bánáti határproblémát tárgyaló albizottsági 
ülésekkel szinte egyidőben vette kezdetét az uj erdélyi 
határ megállapítása is. 1919 február 1-én került 
először a főbizottság elé az erdélyi határkérdés.

Hogy a magyar határok megállapítását előké
szítő párisi tanácskozásoknak ez a határprobléma 
mily fontos fejezetét képezi, arra nézve misem jel
lemzőbb, mint hogv e tanácskozások lefolyásáról 
nemcsak Hunter-Miller, de több kiváló francia dinlo 
mata is naplójegyzeteket készített, amelyek az erdélyi 
határra vonatkozó egyes felszólalások és eszmecserék 
pontos feljegyzését tartalmazzák. Egyik legérdeke
sebb fejezete a feljegyzéseknek

azokról a szerződésekről szór, 
amelyeket Románia az entente- 
hatalmakkal még 1916-ban, 
Illetve az azt megelőző időben 
kötött és amelyekben esetleges 
háborús beavatkozása ellenér
tékéül már jóelőre biztosítani 
kívánta a maga számára az 
erdélyi zsákmányt.
Ezekről a tárgyalásokról, amelyekről különben 

1921 november és december havi számaiban, elég 
könnyelmű módon, a bukaresti „Epoca" cimü román 
lap is beszámolt, Hunter-Miller is a legrészletesebben 
megemlékezik, mintegy jelezvén ezzel, hogy Románia 
— éppen úgy mint Csehország — már

jóelőre felkészült az Osztrák-Magyar Monarchia, 
illetve Magyarország gazdasági egységének széf
rombolására.

E szerződések tartalma és érvényessége körül 
már mindjárt a bizottsági ülések legelején hosszas 
eszmecsere indult meg, amelyben többek között 
Tardieu elnökön kivül a francia Laroche, de maga 
Lloyd George is tevékeny részt vettek. Lloyd George- 
nak e vitában való részvétele bennünket annyiban 
érdekelhet közelebbről, mert itt

Lloyd George határozott javaslatot tett arra vo
natkozólag, hogy az állítólagos román történeti 
Igények tárgyalásakor a bizottság mindkét érde
kelt nép képviselőit hallgassa meg.

Hogy Bratianu ezzel szemben mindent elkövetett, 
hogy Lloyd George tiszteletreméltó javaslata meg ne 
valósulhassam — az szinte természetes. így is történt.

Rólunk - Nélkülünk
Az 1919 február 1-én kezdődő és öt hónapon át 

tartó magyar-román határtárgyalásokban a felszóla
lók között mindenkit ott találunk, CMk B 
Lloyd George által Is érdekeltnek 
nyilvánított magyar delegátuso
kat keressük hiába. Lloyd George-on, 
kivül Lansing, Pichon, Tardieu, Laroche, a magyar 
gyűlölő Le Rond tábornok, az olasz Orlando, Sonnino, 
Tittoni és gróf Vanutelli, az angol Sir Eyre Crom, 
valamint Leeper, az amerikai Seymour professzor 
egymásután hallatták szavukat,

csak a magyar delegátusoknak nem jutott hely 
éa alkalom arra, hogy egyáltalában megjelenhes
senek és ott meghallgattassanak.
Mint a magyar-cseh határbizottságban Beues, 

úgy itt is először
Bratianu teást meg nagy szónoki páthosszal el
mondott előterjesztését, amelyben Ogész Eí" 
délyt azon a jogcímen követelte 
Romániának, hogy ott az 550/0 
román lakossággal szemben a 
magyarság mindössze 23%-al 
van képviselve.
Bratianunak ez az óvatos százalékos megállapí

tása Orlando olasz miniszterelnöknek azonnal fel
tűnt és Bratinnu nagy meglepetésére mindjárt elő
adása elején azt kérdezte tőle, hogy

számszerlnt hányán vannak a magyarok ezen a 
területen?

(Folytatjuk)
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megkezdődött 58-ik
Karácsonyi 

vásárunk!
Árban, m/nbnágban többet 
wyu/runb mint valahai 

HiZlKatát™_____.15.-
NyiKkOndO gydrhetetlen P 2.S0 
Satln nyahsíl ........ _P5.80
Pupiimng l«U6t «■ izma*  ....... P 7.50 
zsabHenüű .....r -.80
Köner alsónadrág rövid P 2.80 
3 fenti cikkeket mim lsen alkalmas 

ajándékot Ügyeimébe a ánlom

LUSTI8 EDE
RÁKÓCZI CT 4

— Tlsxtujitás a pécsi és miskolci ügyvédi 
kamarában. A miskolci s pécsi ügyvédi ka
marában vasárnap tartották meg a tiszt
újító közgyűlést, amelyet mindkét helyen 
hetekig tartó választási harc előzött meg 
Miskolcon a kamarának csaknem vala
mennyi tagja leszavazott, elnökké Rock 
Aladárt, elnökhelyettessé dr. Hollandét Bé
lát választották meg. Pécsett a választási 
harcból 107 szavazatszótöbbséggel dr. Pia
etek Zoltán került ki győztesként, alelnök 
dr. Kelemen Mózes lett. Pécseit az elnök
választásnak egy érdekes epizódja volt, egy 
hrogkeresztes listát nyújtottak be, amelyről 
kiderült, hogy zsidó ügyvédek nevei szere
peltek rajta. Nyilvánvalóan valakinek rossz 
tréfájáról volt szó s a horogkeresztes listát 
meg Is semmisítették.

Utuigífeitefe:
—• Menyasszonyt kép Rozgonyltól 3 drb 8 P.
— Ujabb kiállítást rendes Forral Zoltán. A 

közismert, tehetséges rajzoló Forral Zoltán, 
■kinek karikatúrái lapunk hasábjain is sokszor 
megjelentek, kiállítást rendezett, amely sze
rencsétlen véletlen folytán leégett. A rajzoló a 
•űrből megmenten darabokból és ujabb mun
kából a közel jövőben ujabb kiállítást rendez.

— Nyíregyházai polgármester megrágalma- 
sásával vádolt hírlapíró a bíróság előtt Deb 
recenből jelentik: Ma kezdi tárgyalni a debre- 
eeni törvényszék Jenef-tanácsa Lengyel Antal 
hírlapíró ügyét, aki ellen az a vád, hogy egy 
cikkében megrágalmazta Bence Kálmán nyír
egyházai polgármestert. 120 tanú kihallgatását 
kérik a felek.

— GleaSwein-emlékUnnep a Feministák 
Egyesületében. A nagy emberbarát halálának 
tízéves évfordulója alkalmával a Feministák 
Egyesülete és a Magyar Békcegyesület emlék
ünnepélyt rendezett. Lukács György megnyi
tója után, dr. Auer Pál méltatta Giesswein Sán- 
dór jelentőségét, végül Vámbéry Melanie tar
tott beszédet, majd SzabadotErzsébet szavala
taival az ünnepély befejeződött.

— Gáspár Fülöp naponta kétszer szállít 
fafütéses kandallókhoz 20—25—33 cm.-es 
vágású, száraz bükk-, csertölgy-, gyertyán
éi 3.96-os parkettafát 2 zsáktól és kokszot, 
tatai szenet, brikettet vegyesen 4 zsáktól 
plombáivá. Tel.: zsák 933—05, 903—42; fu
var 922—09.

— Fagyási bántalmak megszüntetésére szol
gál jó meleg lábfürdő, melyben előzőleg egy 
kanál Rókus-sót feloldunk. E balzsamos Rókus- 
lábfűrdő után a fájdalmas részek vazelinnal be- 
dörzsölendök. utána pedig puha flanel!- vagy 
gynD.iuruhávnl betakárandók. Azonnal kellemes 
er yhülés áll be.

— Dénes Testvérek Rt. — mint velünk köz
ük — a cég nevéhez méltó jelentőségű kará
csonyi vásárt rendez. Ez alkalommal árait — 
a kartellclkkek kivételével — királyi közjegyző 
ellenőrzése mellett 20 százalékkal leszállította. 
Közük továbbá, hogy rádió, csillár, gramofon 
sfK a vásár tartama alatt előleg lefizetése nél
kül kapható, igen kérvelmes fizetési feltételek
kel. VI., Teréz-körut 26.

Uahmero rahiomerányht a miskolci 
apacaK zard&iíinn

Leütötte a tOiUMt es oetszt rákon ez ai-testomoeesz
Miskolc, december 17.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
lése.) Vasárnap délben kopottruhús fiatalem
ber csöngetett be a miskolci rendőrség épületé
nek közelében lévő Szent Vince-rendi apácák 
kolostorába:

— Szegény festőművész vagyok, — mon
dotta a kapusnak — kérem, bocsásson a fő
nöknél elé, festményt akarok eladni.

A fiatalember pár perc múlva a főnöknö 
előtt állt, aki megtekintette a festményeket és 
kiválasztott néhány szentképet, hogy megvásá
rolja és segítsen a piktoron. Az irgalmas szivü 
fönöknő azt mondotta a festőnek, várakozzék 
pár percig, amíg behívja a többi nővéreket, 
bogy azok is nézzék meg a képeket.

Áiig negyedóráig várakozott a fiatalember, 
aki azonban

nem festő, hanem betörő volt
s ezalatt munkához látott: sorra fölfeszitette 
a fiókokat és kinyitotta az Íróasztalt is, amely

Titokzatos öngyilkosság 
a Merán-szállóban

Vasárnap délelőtt rejtélyes öngyilkosság 
történt a berlini-téri Merdn-szállóban. Egy 
fiatalember jelent meg a szálló portásánál

Csillag Eudre 32 éves magántisztviselő, 
volt háztulajdonos nevére állította ki a 

bejelentőlapot.
Csillag Endrét két hölgy látogatta meg a 
szállodában, majd a hotel halijába ment, 
ahol a telefonhoz sietett. A szálló szobapin
cére hallotta, amint telefonba ezt mondja:

— Egy órakor már nem vagyok az élők 
sorában.

A pincér a telefonbeszédből kivette azt is, 
hogy Csillag egy nővel beszél. A telefon
beszélgetés után a pincér értesítésére a szál- 

ha clpőtalpalásnál, 
uj cipő rendelésnél

vízhatlan

PALMA
OKMA
kíván cipészétől

— Rendőrgyilkosság ■ zágrábi razzián. I 
Zágrábból jelentik: Titokzatos gyilkosság 
tartja izgalomban a királylátogatás alkalmá
ból ünnepélyesen feldíszített Zágrábot. A 
rendőrség razziát tartott a Stossgasse 4. sz. 
házban, ahol három férfi revolverrel rálőtt 
az Igazoltató rendőrökre. Egy rendőr azon
nal meghalt, egy pedig súlyosan megsebesült. 
A merénylők elmenekültek, de sikerült el
fogni őket. A rendőrség megindította a nyo
mozási.

nek fiókjából pénzt vett ki.
Éppen ebben a pillanatban léptek be a he

lyiségbe az apácák és dennedten nézték a 
rabló garázdálkodását.

A főnöknő nyerte vissza elsőnek a bátorsá
gát és rákiáltott:
- Mit csinál ittf
A teltenkapott rabló erre
neklrohant a főnöknőnek, öklével leütötte, 
azután rárontott az útjába álló apácákra,

félrelökte őket és futásnak eredt.
A kapu éppen nyitva volt, sikerült rajta ki- 

ugornia s pár pillanat múlva eltűnt.
Az apácák rögtön panaszt tettek a rendőrsé

gen. Érdekes, hogy pár nappal ezelőtt Füstös 
Károly diósgyőri esperes-plébános lakásán, 
másnap pedig a miskolci alsóváros! plébánián 
Tóth Zoltán plébános lakásában is betörő járt.

A rendőrségnek az a véleménye, hogy mind 
a három rablást az ál-festömüvész követte el.

lodában közölték Csillaggal, hogy 
hagyja el a hotelt.

Csillag a nála látogatóban lévő hölgyekkel 
együtt sértődötten távozott el a hotelből és 

alighogy kilépett a kapun, összeesett.
A mentők súlyos állapotban vitték a Ró

kus-kórházba, ahol megállapították, hogy 
veronállal megmérgezte magát.

Megindult a nyomozás. Csillag két hölgyláto
gatójának felkutatására, de eddig nem talál
ták meg őket, a szálloda elől pedig 

eltűntek.
Csillagot sem lehetett kihallgatni, mert esz
méletlenül fekszik a kórházban.

— Hangverseny a hadirokkantok javára. A
Hadirokkantok Hetedik Kerületi Csoportja ín
séges ••• ...............
tényt

tagjai segélyezésére jól sikerült hangver 
rendezett vasárnap este.

Örömet szeres annak, akinek a részére 
Pfeffer és Társa selyem- bársony- ésKatz, , ,, __ ____ __ ______t

.szövetáruházában (Bécsi-utca 7.) vásárol, örö
met szerez saját magának, mert olcsón vesz és 
örömet szerez a cégnek,. „ mert módjában van i tud varrni szegezni es ragasztani, mint bár- 
bebizonyítania, hogy milyen jó, ízléses árut tud | mely más talpalásl anvagot. emellett ennek a 
karácsonyt okkdzió-árban b, vavőlnsk nyújtani- talpnak a tartóssága garantálton utólérhetetlen.

KARÁCSONYI
tiszta öröm a

SINGER
villamos varrtáén
Legmesszebbmenő fizetési könnyítések
Csekély havi részletek

Singer varrógép részv. társ.
II., Corvin-tér 1 Vlt, Fákőczi-ut 18
V. Sem<n»lw».s-u14 BUDAPEST VII. Ríkóczi-ut 68
VI, Andrássy-ut 33 Vili, Bartss-u. 88,'88

— Tűz a Newyork-Adria palotában. Szom
baton éjjel az Erzsébet-körut Nemyork-Adrla 
palotába hívták ki a tűzoltókat. Dózsa Jenő 
kereskedő másodornclcti lakásában egyik 
szoba parkettája kigyulladt s a lángok bele
kaptak az ajtófélfába is. A tűzoltók gyorsan 
lokalizálták a tüzvcszcdclmet.

— Szőts Ernő-emlékünnep a Rádióban. A 
Rádió első igazgatója, Szőts Ernő halálának 
első évfordulóján kcgycletes ünnepség kere
tében leplezték le a Rádiópalota egyik stú
diójában Szőts Ernő művészi mellszobrát, 
melyet tisztelői, barátai és munkatársai állí
tottak fel emlékül. Koncz Endre dr. minisz
teri tanácsos adta át a szoborbizottság nevé
ben a Rádiónak a mellszobrot, melyet vitéz 
Kozma Miklós elnökigazgató megható beszéd 
kíséretében vett át, majd vitéz Somogyváry 
Gyula mondott költői szépségektől gazdag 
emlékbeszédet Szőts Ernőről

— Egyhavi fogházra Ítélték a sikkasztó rik
kancsokat. Sátoraljaújhelyről jelentik: A tör
vényszék Síopó Béla és Király István rikkan
csokat Z öu) hirlapbizományos terhére elköve- csókát L öu) hirlapbizomanyos 
lett sikkasztásért egy-cgyhavi 
lésre ítélt*.  Az ítélet jogerős.

— Megmérgezte magát az 
zálloda főpincére. Egerből 

hajnalban az egri Korona-szállodában meg
mérgezte magát Morvái József, a szálló ét
termének 33 éves föpincére. Morvái előbb 
lugkőoldatot, majd aszpirint vett be. Súlyos 
állapotban, eszméletlenül szállították az 
egri irgalmasok kórházába. Morvái József 
azelőtt a pesti Dunapalota-szálloda alkalma
zottja volt.

bőrtönbünte-

egri Korona
jelentik: Ma

$
-Mi a száj $ 
& .

-Mi az őre?, 
JXia/na fmjkn&n

•Mi a zára?
Jífleeóf

— A T. E. Sz. kirakatversenyén a „Gro-Pe'*  
korcsolya első nagy diját nyerte; gyártója 
Gross Péter, Teréz-körut 27.

— örök értéket éa állandó örömet szerez 
hozzátartozóinak, ha karácsonyi ajándéktár
gyait Kicin M. aranykoszorusmester ezüstáru- 
gyáfában, VII., Síp utca 20. alatt szerzi be, hol 
ezüst dísztárgyak, evőeszközök, modern és an
tik stylben a legméltányosabb árban vásárol
hatók.

— Nincs talpátázás. A mngynr iparfejlődés
nek köszönhető, hogy hóban, esőben, sárban, 
lucsokban biztos véoelem van. A cipőtalp át- 
ázásn és a láb felfázásn ellen a biztos ellen
szer a Palma Okma tarlóslalp, amelyet minden 
cipész, bármily vastagságban, akár uj cipőre, 
akár pedig tulpul isra szoruló clpt’rc épptrty

------- ' ■ t bár.
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/I maggar kereskedelmi flotta szegényebb 
let: így hajóval Burger Bernát génuaj ma
gyar konzul eladta „Árvád" nevű gőzősét, 
amely magyar zászló alatt járta a messzi 
tengereket. Az „Árpád" a délafrikai Dur- 
banböl utbán van a japán Köbe felé, ott ki
írót ét a kapitány átadja a hajót egy japán 
hajózási vállalatnak. A magyar zászló he
lyébe felkelő napot lobogó kerül.

II.
Schmarzenhrrg László herceg eljegyezte 

Fürstenberg Antónia hercegnőt. Rövidesen 
megtartják az esküvőt. Hétorszdgra szóló 
lakzi lesz. A régi monarchia fénye elevene
dik meg majd az esküvő naplón. Ott lesz a 
magyar, osztrák, lengyel és cseh arisz- 
tokrácéti teljes számmal.

III.
Uj. párisi Izü, irodalmi színpad nyílik a 

Dunaparton. Sólyom Janka, a kitűnő dizőz 
les: a legfőbb irányitó. Azt mondják, Sértő 
Kálmánt is felléptetik, saját verseit sza
valná a parasztkőllŐ, aki rövid idő alatt 
nar/y hírnévre tett szert, Biztos, hogy remek 
attrakció lesz. Parasitköltö a kabarédobo- 
rjón — nem rassz ...

IV.
Pálffy Ferenc gróf és Apporryi Júlia el

váltak.
V.

Lord Chilston, Anglia volt budapesti kö
vetének fia, Snomdcn volt angol pénzügy
miniszter fiával együtt a Hortobágyon vadá
szik. 4 két fess oxfordi diák Debrecenben 
lakik, az Aranybikában, onnan járnak ki 
mindennap autón a Hortobágy™.

VI.
1'11 esett párbeszéd hajnalban az elegáns 

lokálban. A zene tangót sir, estélyi ruhák, 
de költ ált női pállok, tompa neonfény. Szőke 
huszárönkéntes ül a páholyban, szerelemről 
beszél szmokingos. fekete-pápaszemes ba
rátjának. Kelten együtt lehetnek harminc
nyolc esztendősök:

— Tudod, hát az remek volt, ahogy 
rámnézett tanekőzben, azután lehunyta a 
szemét, aztán hátrahajtotta a fejét, aztán 
föl sóhajtott — áradozik a huszárgyerek.

— Jó. jó. .. ti huszárok könnyen beszél
hettek. — mondta a pápaszemes. — De mi, 
orvostaniad' dók, tudod mire gondolunk 
olyankor, ha a partnernőnk sóhajt 1 Arra, 
hogy most egy egyszerű élettani funkció 
zajlott le: a levegő a larmkszon és tracheán 
keresztül a bronchuszokba, illetve a pulpa- 
vesicnlákba tódult, a tüdő kitágult, a be- 
ricgzctt oxigén kicserélődött a szervezetben 
t ’melt szénoxidos levegővel, azután 
ugyanez a folyamat következik visszafelé, a 
léghójagcsákon, hörgőkön, légcsövön és gé
gén ál. Mondd- hát nem borzasztóul

— Tényleg borzasztó... — mondja
résztvevőm a kis huszár és látszik rajta, 
hogy őszintén sajnálja tudós barátját.

A zenekar tangóról lármás bl uesbe csap 
át. a többit már nem lehet hallani...

VII.
Dukál Takách Géza országgyűlési képvi

selő, a közszeretetben álló és népszerű 
,Tuskó" beteg A Pajor-Szanatóriumban 
ápolják. Baiátai remélik, hogy a karácsonyi 
ünnepekre már főiépül.

Vili.
Ez is egy pillanatfelvétel, ezúttal a havas 

budapesti utcáról. Nevet ne tessék kérni! 
•I: Andrássy-ut egyik mellékutcájában autó 
áll meg, a legismertebb iparvezérek egyike 
száll ki belőle s indul a kapa felé. Abban 
a percben lép ki a kapun a tejesassrony, 
megcsúszik, elvágódik, az daepek összetör
nek, a tej kiömlik. Az iparvezér elvevett 
magát. Ugyanekkor egy katonatiszt érkezik 
oda. Ránéz a kacagó urra, lehajol, föl segíti 
a tejesasszonyt, akinek könnyekkel van 
tele a szeme, aztán benyúl a tárcájába és 
pénzt ad neki.

__ Szegény asszony, legalább ne legyen 
kára ... — szól és megy tovább.

Az iparvezér abbahagyja a nevetést és 
sietve surran be a kapun.

IX.
Végh Ilona, a fiatal magyar szobrásznő 

most nyitotta meg Rómában kiállítását. Az 
előkelő vendégek között megtekintette a 
kiáll it ást Viktor Emánnel király is.

X.
.4 neves bűnügyi védő betörőt véd. Fél

órás beszédből bizonyítgatja nagy tűzzel, 
hévvel, hogy a védence ártatlan, ez az em
ber nem betörő. A bíróság fölmenti és sza
badlábra helyezi. A vádlott majdnem kezet- 
csákol az ügyvédnek:

- Drága dől tor ur, nagyon nagyon kö- 
s ' h Inap vagy holnapután főime
gy * • őnh'z.

■ Jó, jó, hangzik a válasz, — csak 
Uhetőley nappal jő/jón...

Az öngyilkos ügyvédek 
emlékezetére vasárnap 
gyászközgyülést tartott 
az Ügyvédi Kamara

Nagynevű Ügyvédek segélyért ostromolják a Kamarát
A Budapesti Ügyvédi Kamara vasárnap dél

előtt rendkívüli közgyűlést tartott: gyászköz- 
gyűlést, hogy

az öngyilkos ügyvédek emlékének áldoz
zanak.

Rövid idő alatt harminc ügyvéd követett el 
öngvilkosságól nyomora miatt. A közgyűlést, 
amelyen az igazsfgügyminhzter képviseletében 
megjelent Tasnády Nagy András államtitkár,

Pap József elnök
nyitotta meg. Kijelentette, hogy a kamara min
dent elkövet, hogy lelket öntsön a csüggedők- 
be, de a többség már teljesen pesszimista.

Nagynevű ügyvédek segélyért ostromolják 
a knmnráf.

Elérkezett az utolsó pillanat, öntudatos, azon
nali munkát akarunk az ügyvédség megsegíté
sére.

Felemelkedett a közgyűlés közönsége és 
állva hallgatta végig az elnök megemléke

zését az öngyilkos ügyvédekről:
— Az öngyilkossá vált kartársak emléke a 

gyász és kegyelet húrjait rezegteti meg lelké

— öngyilkos lett egy előkelő szegedi fia
talember. Szegedről jelentik: A városi gőz
fürdő egyik kabinjában aszpirinnal meg
mérgezte magát Gruber Endre, a szegedi 
főszám vevő 18 éves fia. A fiatalembert sú
lyos állapotban szállították kórházba. Gru
ber most kísérelte meg másodszor az ön
gyilkosságot.

— Leégett egy nagy malom. Zalaapáti- 
ból jelentik: Vasárnapra virradó éjszakán 
kigyulladt a Marton-féle nagy gőzmalom. 
Nemcsak a helybeli, de a környékbeli tűz
oltóság is a malom oltására sietett, de a 
hajnalig tartó megfeszített munkának csak 
oí volt az eredménye, hogy a tűz terjedését 
megakadályozták. A gőzmalom porig le
égett

—- letartóztattak három pénzhamisító 
csempészt. Debrecenből jelentik: A hajdú
megyei csendőrség elfogta és ma a debre
ceni vizsgálóbíró letartóztatta Csermák 
László és Ekker Sándor putnoki iparoso
kat, akik őtpengösöket hamisítottak, azok
kal Csehszlovákiába szöktek, ahol textil
árut és Bata cipőket vásároltak a hamis 
pénzből Az árut átcsempészték Magyaror
szágra és ilt értékesítették. Mindketten be
ismerő vallomást tettek. Harmadik társu
kat, Tóth Árpádot Kassán a csehszlovák 
rendőrség tartóztatta le és ki fogja adni 
Magyarországnak.

— Halálra Ítéllek Németországban egy 
kommunistát. Kottbusból jelentik: A kott- 
busi esküdlbiróság három napon át tartó 
'tárgyalás után most hozott ítéletet Fischon 
Bornál 21 éves kommunista ügyében, akit 
azzal vádolt az ügyészség, hogy mull év feb
ruárjában meggyilkolt egv nemzeti szocia
lista rohamosztagosl. A bíróság Fischonl 
haléira Ítélte egy Sommer nevű kommunis
tát pedig, oki szintén a vádlottak padjára 
került ebben az ügyben, nyolc évi fegyház- 
zal sújtott.

—- Minden múlandó, arany, ezüst örök ... 
Ezzel a jelszóval indul n magyar nemesfém 
ipar, óra- és ékszerkereskedclem a karácsonyi 
forgalom elé. E jelszóval egvütt arra hívja ff' 
a szakmai érdekeltség a publikum figyelmét’ 
disztingválion. Amint az óra értékéi a szerkezet 
tökéletessége teszi, ugy az arary- és ezüstáru 
értékéi is az anyag értéke mellett a megmun
kálás precizitása adja meg. A magyar éksze
rész nívóra törekszik, a publikum is a nívós 
áruhoz ragaszkodik. Akt vnlódi ékszert, igaz' 
ezüstöt nknr, ne sajnálja azt a pár fillér több 
letet, amivel a tökéletes munkát kell meg 
űzetni Az anyag értéke mellett a megmunká 
lás tökéletessége az, ami a valódi ékszer, a.- 
igazi ezüst értékét valóban őrökké valóvá teszi

— Kilenc angyalé.'Inálás Nagyiétán. Debre 
cenből jelentik: A debreceni csendőrségre több 
feljelentés érkezett, hogy Nagyiéin községbe’ 
tömegesen követnek el magzatelhajtásokat. A 
nyomozás megállapította, hogy 0 asszonyon és 
leányon követtek el tiltott műtétet. A csend 
őrségnek az a gyanúja, hogy egy halálosvégfl 
angyalcsinálás is volt Nagyiétán. A nyomozás 
folyik.

— A balatonfüredi szanatórium leszállította 
árait! Rádiumot, szénsavas fürdőt, orvost, 
négyszeri étkezést, fűtést, hideg mclcgvízű szó 
hót ad 15 pengő napi átalányárért. Ebben 
már a gyógy díj és borravalók Is benne vannak. 
üdülőknek kivételesen háromnapos karácsonyi 
tneekend 30 pengőérti Fclvilógosílás: Balaton 
Híreden vagy a budapesti íródéban. VI., Eötvös 
urca 20. Telefón 25-8-50.

— Ha ön gyorsan akar, jól megkönnyebbülni, 
Használjon rtIgmAndi‘”-t s be fog teljesü ni.

— A >4-1 lámpás, 7138-as Orion kis super 
készülék a nagyndó inelleti Is tökéletesen sze
lektív A beépített speciális dynamlkus hang 
szóró kellemes, kristálytiszta hangon reprodu
kálja Európa minden számottevő állomásának 
műsorát. .Mvilágllott, hiteles név*kó!óvnl,  hnng- 
szlnescl váltóval i’s egyéb technikai újít sokkal 
felszereli rcfleikapcsolású super-ké*zülék.  mely- 
Ivei minden időben öröm a rádiózás. Bármely 

lóritm ridiókrreikedö készséggel bemutatja.

ben. Azért vagyunk itt em-ütl, hogy manifesz
táljuk s i közvélemény előtt is hangos szóval 
kérjük az illetékeseket, hogy cselekedjenek, 
amig nem késő.

Tasnády Nagy András dr. államtitkár 
szólalt fel ezután. Kifejtette, ho"” az igazság
ügyminiszter álérzi az ügyvédség súlyos pro
blémáit s

a legrövidebb Időn belül nagy ankét lesz, 
amelyen tárgyalás alá kerülnek az ügyvédség 
bajai.

Ezután a rendkívüli közgyűlés előadója, 
Nagy Emil, volt Igazságügymlnlszter 

mondott nagy beszédet, amelyben rámutatott 
arra, hogy elsősorban a zugit ászoktól kell 
megszabadítani az ügyvédi társadalmat. Ami a 
nemzeti közérdekkel ellenkezik, sohasem kel
lett és most sem kell az ügyvédségnek,

de amik nekünk dukálnak, onnan kerges
sék ki a kontárokat,

fejezte be felszólalását Nagy Emil.
Fábián Béla beszédével és az ügyvédi pártok 

vezetőinek felszólalásával ért véget az Ügyvédi 
Kamara gyászközgyülése.

— Az uj győri püspököt január 1-én iktat
ják be. Győrből jelentik: Breger István az uj 
győri püspök’január 1-én foglalja el hivata
lát. Ekkor fogják beiktatni Breyert püspöki 
méltóságába ünnepélyes külsőségek között.

— Dékáni elismerés a miskolci joghallga
tóknak. Miskolcról jelentik: A jogakadémia 
hétfőn fejezi be első félévét és ez alkalomból 
druckner Győző dr. dékán szózatot intézett 
i jo,'.'akadémia ifjúságához, melyben legtelje
sebb elismerését fejezi ki azért, hogy az 
ifjúság körében megkísérelt bujtogatás a jog
akadémián hatástalan maradt. Hangsúlyozza, 
hogy az egyétemi és főiskolai nyugtalansá
gok ártanak a külföldön a hőn óhajtott re
víziós gondolatnak is.

rticai arany- es estist Mszerel!
dús rak tóra

nagy karácsonyi vásár!
Tckl tse meg 5 évtizede fennálló üzleteimet

SJHWAHIZ J. órAfi és ékszerész
r.uzeum.kttrtu í és 7

— A Győr; író Szövetség közgyűlése. A Ma
gyar Gyorsirósrövctség vasárnap délelőtt tar
totta rendes évi közgyűlését. Radnau Béla dr. 
elnökletével. A közgyűlés sor.'n Bálint Antal 
szövetségi alelnök bemutatta Trüger Ernő dr. 
miniszteri tanácsosnak a pyorsirásügyek kor-1 
inánybiztosúnak arcképét. Ezutón Radnay Béla 
beszámolt az egyesület múlt évi működéséről, 
najd Alovits Rezső, a szövetség titkára elő- 

adást tartott a Radnay gyorsírás! rendszer tör
ténetéről Az előadást nagy érdeklődéssel hall
gatta a közgyűlés szépszómu hallgatósága, 
'kiknek soraiban olt ült Wünscher Frigyes, a 
Távirati Iroda szerkesztője, Téglásig Béla or- 
zággyülési képviselő és a vidéki szövetségek 
czelője Erdély Ernő győri tűzoltóparancsnok.

— öngvllkosság a temetőben. N agy kant zsá 
ól jelentik: Sípos István iparost a temetőben 
elesége sir'án megmérgezve, félig megfagyott 

állapotban talállak. Bevitték a kórházba ahol 
övidesen. meghall Az öngyilkosságot felesége 

halála fölött érzeti bánatában követte el.
— A Magyar Divatcsarnok megoldotta az 

fárdé’oz-ís problémáját. Ajándékozni a leg
nagyobb öröm, de hogy kinek mit ajárdékoz- 
’unk, ez nehéz probléma. Ezt a problémát ol 
'tóttá meg most nagyszerű kereskedői hozzá-
rléssel n Rákóezi-utl Magyar Divetcsarnok. 

nmely olyan nagyszabású karácsonyi vásárt 
rendezett, hogv annak megtekintése is felejthe
tetlen élményt nyújt a látogatónak. Tessék 
megpróbálni, milyen egyszerű dolog most a 
Magyar Divatcsarnokban ajándékot vásárolni. 
Van itt minden, ami csak ajándéknak alkal- 
nns, mindenki részére. Minden osztályon ízlé
sesen, ragy gonddal összeállított ajándék
csomagok, ruhá’l-odási cikkek, minden elkép
zelhető háztartási cikk és újdonság, dísztár
gyak, pipere- és Illatszerek, ételek, italok, nya- 
'ánkságok. csemegék, üveg- és porccllánkészle- 
lok és játékszerek hatalmas választéka. Uj az
áruház első emeletén most létesített kará-
csonyfndiszosztály ,amely az újszerű kará-
c.sonyfadiszosztály, amely az újszerű kará-
lönleges látványosság és egyben nz áruház 
gazdagságának és olcsóságának hű tükre a Ma
gyar Divatcsarnok uj kirakatsora, amely most 
a' Szöveiscg-utcntól az Alsócrdősorlg húzódik 
végig.
— Takarékoskodjunk energia készletünkkel. A 
legújabb kutatások szerint a hazai szénbányák 
kiaknázatlan készlete 442 millió tonna. Ez a 
szénvagyon 2—3 emberöltő alatt még akkor is 
kimerül’ ha cncrgiaszüksóg^leink évről-évre való 
emelkedését nem vesszük figyelembe. A tüzelő
szerek minél gazdaságosabb felhasználása fon
tos nemzetgazdasági érdek Ennek a ténynek 
a felismerése vezette a Tungsram-Müvcket arra 
n gondolatra, hogy a helyes energiagazdálkodás 
elvét a világítás terén is belevigye a köztu- 
dalbn. A Turgsrnm-lzzólámpákon ezentúl nem 
csak az árnmfogvnsztásl wattokban, hanem a 

ibocsótnlt fény mennyiségét is Inlernntionális 
Lumenekben feltűnt; tik. Saját érd-kében te
liét mindenki csak olyan Izzólámpát vásárol 
hat, melynek fényleljesilőkepesjégét a Juuien- 
jelzéa (I. Lm.) előre feltünteti.

KLEIN M. k
ARANYKüMZORUBMEtfrER

EZÜSTÁRUGYÁR
VII., 8lP UTCA 20
FIÓKÜZLET NINCS

Budapesti aranycsem- 
pészt fogtak Sopronban

Négy és féikllé aranyat 
találtak nála

(A Hétfői Napló tud ősit ójának jelentése.) 
Vasárnap déltitán a soproni vámkirendeltségen 
egy elegánsan öltözött férfi bőröndjében 
aranypénzeket találtak. Tüzetesebb vizsgálat 
után «

négy és fél kiló aranyat találtak a pod- 
gyászok között.

Az aranyat, amely 20—22.00J pengő értéket 
képvisel, elkoboztak és az utas: budapesti ille
tőségű Barcsny Armand ellen az. eljárást meg
indították.

— A kisgazdapárti frontharcosok az Orsóé- 
gcs Termelő Alap mellett. A független kisgazda
párt frontharcos szervezete vasárnapi értekez
letén tárgyalta, hogy az Országos Termelő Alap 
ismertetését célzó plakátok utcai kifüggesztését 
nem engedélyezték. Elhatározták, hogy az Or
szágos Termelő Alap törvénybeiktatása érdeké, 
ben küzdeni fognak. Perley Lajos fővárosi bi
zottsági tag, a szervezet elnöke, n főváros köz
gyűlésén interpellál a plakátügyben.

— Névmagyarosítás a rendőrségen. Toifcl 
István rendőrfőfelügyelő családi nevét Bara
básra változtatta.

— Izraelita nőegyleti díszközgyűlés. A sá
toraljaújhelyi izraelita nőtgylet vasárnap het
venéves működésének megünneplésére díszköz
gyűlést tartott. A díszközgyűlésen Bernáth Alá*  
dár alispán vezetésével számos előkelőség je
lent meg.

— Schrccker Rudolfot, a Fittéi igazgatóját 
ielmeiitelték a rágalmuzás váilja alól. Szöra- 
balon dé'e ölt tárgyaim folytatólagosan a 
liüntetőlörvéiiyszék Schadl tanácsa azt a régen 
húzódó rágalmazás! ügyet, amelyet Schrecker 
Rudolf elien indiloitak Weiszberger Ferenc és 
Weiszberger Zsigmond.. Ennek a. rágojnazási 
pernek hosszas előzményei voltak, amelyekkel 
kapcsolatban nyilltéri nyilatkozat jeleni mega 
apókban arról, hogy Weiszberger Ferenc és 
Zsigmond • annakidej-n bűncselekményekét 
köveitek el a Fiitex-gyárban. Emiatt a nyilat
kozat miatt indilollak a Fillex igazgatója ellen 
eljárást a Weiszberger testvérek. Miután a 
bíróság a tábla végzése alapján lefolytatta .az 
ellenbbonvtlási- e járást -Is,"'a -felék'"áll.'fT be- 
jdcntélt tanuk kihallgatását is eszközölte. A 
bizonyítási eljárás befejezőével szombaton a

■>rvényszék meghozta Ítéletét, amely .szerint 
Schrccker Rudolf , igazgatót a rágaiJniazás vádja 
alól folm.'ntello. Az Ítélet indokolásában meg- 
illapitötta a törvényszék, hogy a vád'oft igazat 
nert lopás elkövetése beismerő nyilatkozaté- 
többi tanú teljesen egyértelmű vallomásával és 
Délamerikába történt eltávozásának körülmé
nyeivel kétségtelen bizonyítást nyert. Wciszber- 
gerék képviselőjének azon indilyónyát, hogy e 
hamis tnnuzásra való rábírás miatt az iratokat 
nz ügyészségre áttegyók, a bíróság eluta'itja, 
nert arra a főt'rgyalás folyamán megbízható 
adut nem merült fel. Az ítélet nem jogerős.

CrémanfRosá
Transylvanla sec

0 A Futura, a Magyar Szövetkezeti Közpon
tok Áruforgalmi Rt. folyó hó 11-én tartotta 
XIV. évi rendes közgyűlését. Ipolyi-Keller 
Gyula elnöki megnyitójában elmondotta, hogy 
a Futura forgalma, nz elmúlt gazdasági év ke
nyérmagvakban kedvezőtlen terméshozama eU 
lenire, 30%-kai emelkedett A választások so
rán uj igazgatósági tagok lettek: Csizmadia 
András, dr. Kállay Zoltán, dr. Péchg Tibor, dr. 
Szilágyi Ernő, gróf Teleky Mihály; viszont dr. 
Fabinyi Istvánt, dr. Décsey Lajost, dr. Hulmy 
Sándort, dr. Kund Edét, dr. Mojzes Andort, dr. 
Sztaniszlavszky Ervint felügyelőbízottsági ta
goknak választották meg. Jelentette továbbá 
az igazgatóság, hogy Wehner Kornél helyettes 
igazgatót igazgatóvá, dr. Dömötör Jenő cégve
zető ügyészt helyettes igazgatóvá nevezte k:. A 
közgyűlés egyhangúan elfogadta az igazgatóság 
összes javaslatait.

Gyönyörűen áta'akitva, a modern 
építőművészét m nden szénségével 
és kényelmével. A Dunapirt lá vA- 
nyo-sága. A belvárosi urlcsa ádok 
kedvelt kávéhAza. Szolid, figyelmes 
kiszo gAláa.

ebéd tfs vacsora 
mtnOrendixer

AszlH'tínde 6. KA;tÁCSO\YRA és 
SZILVESZTERRE lel. (J-ü-ln, bO-l-71)
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Titkos ilon*
megrázó és emberi alakítása égetően ak
tuálissá tette számomra a színházi Iroda
lom, de Inkább a azlnházveaetáa kérdését 
Tegnap és tegnapelőtt különböző színhá
zakban különböző szerepekben láttak ezt 
■ ragyogó színésznőt, aki öt-hat évvel ez
előtt mint a magyar dráma egyik legtün- 
dőklőbb csillaga tűnt fel tehetségekben 
egyáltalán nem szegény egünkön. Kis 
r.pcrettckbcn, könnyűvérü francia nőcs- 
kék figuráját játszotta, értéktelen és si
lány vlgjátékocskákban koholtok és dé
monok figurája volt „specialitása" a pesti 
szJnházvczetés JóvoltábóL Ha valamelyik 
8-fr.házbun egy olyan szerep akadt, amely 
Ulatos szépasszonyt kívánt — Titkosra 
gondoltak, ha valamelyik operetthez ép
pen nem talállak jóhangu primadonnát, 
azt hitték, hegy Titkos tehetsége majd 
pótolja a hangok varázsát Titkos jó szí
nésznő, Titkos vérbeli színésznő, Titkos 
játszani akart, tehát Titkos vállalkozott 
Becsülettel megállta a helyét mindenütt, 
ahová került és Íme most akadt egy nem 
Is olyan túlságosan nagy szerep a Víg
színházban, de ezt a szerepet Író, Irta 
Hunyady Sándor és ez a szerep emberi.

Mindenki lélegzetfojtva figyel a néző
téren: Íme a Titkos, hát ezt is tudja?! 
Szerény véleményem szerint éppen ezt 
tudja legjobban. Amikor Titkos feszülten 
Izzó drámai légkört teremtett azzal az 
egyetlen elsóhajtolt mondatával, amikor 

/a halált kérte magának a színpadon: kis, 
bűnös élete megmentésére, akkor ezzel 
az egy mondatával Titkos abszolválta a 
színigazgatók minden hibáját, az operet
tet és a francia vlgjátékocskát. Remél
jek, hogy Titkosnak ezután lesz ereje 
megküzdeni a színigazgatók ellen a kö
zönség és az Igazi színpadi művészet ér
dekében. w

Teljes zűrzavar 
a Miss Amerika 
olasz turnéja körül

A pénzember visszalépett 
és a tagok perelni akarják 
Révész színpadi iigyn, kői

E héten két feljelentés is érkezett a rend
őrségre Révész Ferenc ellen, aki huszonnégy 
görlt szerződtetett Olaszországba, de kötele
zettségének nem tudott eleget tenni. Ugyan
csak Révész előkelő pesti színészekkel tur
nét szervezett, hogy a Miss Amerika cimü 
operettrevöt Olaszországban előadja Mi
után a rendőrség csak abban az esetben 
akarta kiadni a színészek útlevelét,

ha a vállalkozó hétezer pengőt, a visz- 
szautazásl költséget deponálja, 

a pénzember visszalépett a vállalkozástól. .X 
próbák megakadtuk és azok a színészek, 
akik Révész miatt más színházi szerződés
ről a szezón elején lemondottak, most azon 
tanakodnak, hogy vagy konzorciumos ala
pon indulnak útnak Olaszországba, vagy 
pedig perrel támadják meg Révész Ferencet.

Bach-matinél rendezett vasárnap a Buda
pesti Hangversenyzenekar elnökkarnagyának 

2i<olt Nándornak vezénylete alatt. Zsolt a leg- 
Anzellcnibb betanító, munkájának sikerét 
rendszerint a vendégkarnagyok szokták le- 
uralni. Ezúttal saját személyében köszönhette 
meg a közönség tapsait, melyből a közremű
ködő P. Jámbor Ági (zongora) éa Eördögh Jó
nős (fuvola) is megfelelő rést! Igényelhetlek. 
A műsor legsikerültebb száma (dacára némely 
szokatlan tempónak) a Weiner Leó átiratában 
remekül hangzó C-dur Toccata volt, amelyben 
a hangverseny folyamán gyakran pongyolán 
játszó zenekar Is mngóra talált. — Ritka zenei 
csemegével szolgált vasárnap este a Léner- 
kvartett. Vigadóbell hangversenyükön Paul Ti
bor. Rudas Imre, Romagnoli Ferenc és 
Schwalm Ferenc közreműködésével Beethoven 
Septctt-jét és Schubert Octctt-jét adták elő.

P SULACSY IRÉN 
új regény*  
A KALLÓI 
KAPITÁNY 

Kit kötet 8 pengő.

Odry Árpád beszél 
a Csortos-affórról:

„Nem vehetem át az illető ur 
hanglát, nem értem, miért 
fáj neki az én jövedelmem.

Az elmúlt hét legérdekesebb és legpikán- 
sabb színházi eseménye a Greguss-dif ki
osztása körüli harcokban kulminált. A Gre- 
guss-dijat minden évben a legérdekesebb 
és legnagyobb színészi teljesítményt nyújtó 
művésznek adják. A Grcguss-dij bizottságá
nak elnöke, Szász Károly

Csortos Gyulát ajánlotta a díjra, 
aki a Naplemente után című Hauptmann- 
darabban nemcsak döntően nagy sikert ara
tott, hanem ezzel a színpadnnivészet legki
tűnőbb figuráját nyújtotta. A Grcguss-dij 
bizottsága n kérdés fölött csak ugv dönthet, 
hogy mint véleményezőket megkérdezi a 
Nemzeti Színház és a Színművészeti Aka- 
lémia igazgatóit, akik közül

Odry Árpád, mint az Akadémia igaz
gatója, Bajor Gizit nevezte meg, mint 

a díjra érdemest
Herczeg Ferenc Szendrey Julin cimü darab
jában teljesített művészi alakításáért. A bi
zottság tagjai között a vélemények annyira 
megoszlottak, hogy Szász Károly elnök le
mondott tisztéről.

Csortos Gyula, az érdekelt fél azonban 
nem hallgatott Két Ízben is nyilatkozott, 
amelyben megköszönte Szász Károlynak 
ránt a való jóságát és ezt úgy tekintette, 

mintha már megkapta volna a dijat, 
'gyuttal azonban olyan szangvinikus és eré- 
'yes szavakkal támadt Odryra, ami messze 
tulment az elvi vita határain. Csortos

összeférhetetlennek és ízléstelennek 
minősítette Odry eljárását 

és tiltakozott az ellen, hogy Odry Ő/elette 
hasson, az az Odry, akinek

„három zsíros állása van azokban az 
időkben, amikor a magyar színészek

Darvas Lili és Gaál Franciska 
karácsonyra hazajönnek

Miért nem játssza Darvas Lili a Burgtheaterben 
iz ember triigéaid/a Éváját?

Karácsonyra a lehetőségekhez képest ha
zajönnek az Idegenben dolgozó magyar mű
vészek. Gaál Franciskának háromnapos szü
netet adott Joe Paslcrnak, az Universal me
nedzsere, aki a kitűnő színésznővel

■ „Olbl" cl ni 0 filméi forgatja Bécsben.
Gaál Franciskát uj lakás várja Budapes

ten. Eszerint Franciska otthagyja Budát és 
a Reviczky-utcai gyönyörű lakásába költö
zik, amelyet édesanyja rendezett be távollé
tében.

Karácsonyi vendégeink közé tartozik
Darvas Lili Is, aki december 29-án ér

kezik Pestre,
hogy a már Pesten időző férjével, Molnár 
Ferenccel és édesanyjával lőlthesse el az 
ünnepeket. Darvas Lili pesti utazása most 
annál is érdekesebb, mert a bécsi Burgtliea- 
ter most készül Mohácsi Jenő kitűnő fordí
tásában „A*  ember tragédiájára',*

Évát azonban nem Darvas UH Játssza, 
akit pedig tavaly csak azzal a feltétellel en
gedték ki burgtheateri szerződéséből, hogy 
ezt a szerepet vállalja a Burglheater színpa
dán. Éppen ezért érdekes Röbbeling Igazga
tónak nyilatkozata, amelyet a Hétfői Napló 
bécsi munkatársának adott.

— A teljes szereposztás még nincs meg — 
nondta Röbbeling — csak annyi bizonyos, 

hogy Adámot Hartmann, Évát Maria Eis és 
Lucifert Báltér alakítják.

Arra a kérdésre, hogy miért nem Dar*  
vas Lili Játssza az Éva szerepét. Köbbe*  

Karácsony cs szilveszter a, csipetke" 
Fővárosi onereuszioiiazban Csipetke" 
Minden este Bórakor ”pD|nrT|l£“ 
Mindkét karácsonyi ünnepnapon délután és este: I.Jill"I lllr 
Szilveszterkor délután 3 és este tél 8 órakor: ,,UUII LIIIL
SitiooHtM áljai '<.» Arakor a legvidámabb kabaré, a legkiválóbb budaneatl mflvéaaek 
laüéptával. Ezekre M oMedáaolua jegyek már válUutók a jegypénztárnál (ra.aton 2U-3 36)

legnagyobb része éhezik".
Portos végül azzal fejezte be Odry’ elleni 
lyilatkozatat, hogy ő már hat évvel ezelőtt 

is Bajornak adta volna a dijat, akkor, ami
kor azt — Odry kapta. „Odry szavazzon és 
ítéljen önmaga felett.I

Csortos rendkívül erélyes nyilatkozatá
nak óriási visszhangja támadt, hiszen Csor
tos még nemrégiben Odryval együtt a Nem
zeti Szinl.áz egyik pillére volt. Éppen ezért 
érdekesnek találtuk megkérdezni Odry’ Ár
pádot. hogy miként re/lektál Csortos táma
dására.

Odryt az „ügy" nem érinti éppen a leg
kellemesebben, de azért mosolyogva vála
szolt:

— Nagyon nehéz egy Ilyen hangú nyi
latkozatra válaszolni, mert nem akarok 
sánszol adni Csortosnak arra, hogy 

folytathassa ezt a tónust.
Berzevlczy Albert, a Tudományos Akadé
mia elnöke ebben az Ügyben már elmon
dotta. hogy én nem szavaztam, nem Is sza
vazhattam, csupán a véleményemet kérték 
ki. mint ezt a Grcguss-dij alapszabályai 
előírják.

Nem vehetem át tehát az Illető ur hang
ját é: un elvi kéidéshcz, hogy ne
kem mkább Bajor alakítása ti Iszik, 
ml köze van a» én jövede Imeimnek és 

miért fáj ez az illető urnák?
— Csak ennyit akartam megjegyezni az 

egész ügyről, amelyet különben én már 
magamban lezártam.

Annyi bizonyos, hogy a karácsonyi an
gyalkák nem muzsikálnak békeliimnuszt a 
Nemzeti Színház berkeiben, ahol ez a kí
nos ügy meglehetősen felkavarta az ünne
pelni készülő kedélyeket.

Slób Zoltán.

liug kitérő választ adott 
és arról beszélt, hogy ő lesz „Az ember tra
gédiájáénak rendezője.

— Az én ötletem szerint viszem színpadra 
Madách remekművét, ami az eddigi előadá
soktól eltérően kissé álomszerűén és egybe
folyván fog hatni. Az egyes színek azért el
választhatók lesznek cs az egész emberiség 
nagy és örök tragédiájának benyomását 
fogja kelteni, ugv, ahogy érzésem szerint ezt 
a költő elgondolta. Szerintem a színháznak 
hivatása is van, amit ma az általános poli
tikai zűrzavarban, a népek és nemzetek 
acsarkodásni közben

as emberiség békéje szolgálatába kell 
állítani.

Ezért kezdtem meg a „Népek hangja" tlmü 
ciklust a Burgtheaterben. A ciklusnak első 
darabja Mussolini „Száz napja" volt, a má
sodik darab Madách: Ember tragédiája. A 
ciklusnak célja, hogy különböző nemzetek 
nagy Íróit szólaltassuk meg és rajtuk keresz
tül megértsük azokat. Megérteni, majdnem 
annyi, mint meg Is békülni és ezt a munkát 
talán a színház ma eredményesebben végez
heti, mint n siószék.

Regényei tánnxulaaáa. A tárzaNutslás a mai kor leg
érdekesebb, legvidámabb, mondlialiiók loiromaniiku- 
Mbl> iniöaintnye. Forró Pálé o dictósáa, hogy <11 ■
kétségk vöt hálát témaköri rogénytémává avatta. Tár- 
aozutasúa című rendkívül érdeke*  regényének elad foly
tatása most jeleni meg a Sa'nh.-kl Rlrt 4GS oldalas ka- 
rárzonyl arany albumában. A hatalmas s*ám  egyéb ér
dekességei: Hatvnnl LUi dió nagy prózát müve, a Nrm 
olyan lilákét élünk cimü pesti rc«iny slb. A Srinháii 
Elet karácsonyt albumának ára 1 jn-ngő.

öröme
van a 
karácsonynak: 
ünnep,ajándék, 
békesség

öröme
van a 
karácsonyi 
ajándéknak:

ÓRA 
ÉKSZER 

EZÜST
az igazi

A Fővárosi Opcrcttszinház zsúfolt házak*  
kai jutott el a Csipetke szombat esti huszon
ötödik előadásáig.

Verebes Ernő azzal a hírrel érkezett Ber
linből, hogy ott a szlnészuiiág egy kedves 
Ismerőse elvesztette állását, mire öngyilkos 
lett: a végrehajtó volt, akinek az elköltözött 
magyarok adtak eddig munkát.

A Magyar Szivárvány bemutatója kará
csonykor lesz a Városi Színházban, azután 
utrakél a nagyszerű társulat és Milánóban 
fanuár 5-én mutatkozik be.

Jimmy, a Moulin Rouge népszerű mű
vészi vezetője a Zenekakadémián iarija ar
tista Jubileumát, ahol a Budapesten mül.ödó 
összes nagyszerű artistaszámok fellépnek.

Beregi Oszkár o Bethleniért Színpadon 
vendégszerepel, ahol a „Valuta" cimü tár
sadalmi színmű főszerepét játssza el péntek 
estf először.

Budapest nemsokára egy külföldön nagy 
sikereket elért magyar szubrellel fog meg
ismerkedni: egyik operettszinházunk tár
gyalásokat folytat Ambrus Irénnel, aki 
unokatestvére — Alpár Gittának.

mevnezm
A hét premierjei közül a Royal Apolló 

nagy slágere, a Guslav I’röhlicll „Csókra 
vár az asszony" cimü filmje vezetett. — 
Nagyon érdekes a Raditis Norma Shearcr- 
attrakciója: Csák a kastélyban. A film sok*  
kai ojbb és többet mond, mint a elme.

2 nap alatt elfogyott

$ ÉxöuxcboTvyt 
flPűnvÉiLöumn!

Ma jelent mcj i 
a második kiadás '

Halvány Lili
elad rrgy prózai müve:

Nem olyan időket 
élünk

ogy pesti jöonO regénye 

Bús Fekete László 
oslndartibja a

Több mini szerelem
Forró Pál

"I reffénve a

Társasutazás
Két kuttsaláirtr: 

Nlnoa. Jan K ennm »lt lyhltfl ■séma éa 
E«m1 ■ kis dallal Uaear m citud magyar zláger

460 oldal ...Ara csak 1 pengő
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NAPLÓ
Sz-'nházak héttői műsora:

NEMZETI SZ.INHAZi Sakuntala (168). 
VÍGSZÍNHÁZ: Arán,Ifjú (8).
BEI.VÁROSI SZÍNHÁZ: Helyet •*  IfJuMgnsk (8). 
FŐVÁROSI OPERETTSZINHAZi Csipetke (8). 
ROYAL ORFEUM, Tessék kiszállni!
BETHI F.NTF.Rl SZÍNPAD: (lsen • Hargita (’A«, 149). 
ANDRASSYUTI SZÍNHÁZ: Brldge (91 
1EBF.ZKORUTI SZÍNPAD: Saldó IISI (9).

Rózsahegyi Kálmdnné mondja:
— Párisi mintára egészen egésren

egyéni és irodalmi törekvésű színházat
nyitunk 27-én az én művészi vezetésem mel
lett. Mindenkit, aki tehetséges, aki újat és szé
pet akar, azt itt összegyűjtjük. Még csak any- 
nyit, hogy a nagyszerű gárdámban helyet ka
pott a fiatal Nagy Endre, az irő fia, aki a Ko
libri-színpad konferansziéja lesz.

AL A SAVOYBAN

Élet-halál között lebeg Szántó Tibor, n 
kitűnő zongoraművész és komponista, kit h 
Korányi-klinikán ápolnak. A kitűnő mű
vészt, aki egyébként Slpőcz Jenő polgár- 
menter sógora, bűdén érte és emiatt beszélő
képességét is egyelőre elvesztette. — A zene
élet másik nagy betege: Waldbauer Imre, 
a kvartett prlmarlusa, akit hangverseny
kőrútja alkalmával orbánc támadott meg. 
Vasárnap esti érdeklődésünkre azt a választ 
kaptuk, hogy n kitűnő hegedűművész Job
ban érzi magái és túl van a veszélyen.

★

Különös affér támadt a Király Szinház és 
a Színész Szövetség közölt. A szinház né
hány fiatal színésznője választott bíróságot 
kért a Király Színház ellen azért, mert n 
színház két hétre felmondta szerződéseiket. 
A szinház nzt állítja, hogy erre joga volt, 
mert ezt előre kikötötte. A szinház tiltako
zott a választott bíróság ellen azzal, hogy 
ennek ítél el ét nem tartja magára nézne kö
telezőnek. BékefTy László, a Színész Szövet
ség elnöke pedig úgy nyilatkozott, hogy 
amennyiben a színház, megtagadja a válasz
tolt bíróság érvényét, nem marad más hátra, 
minthogy lúgjait eltiltsa a színházban való 
föllépésétől.

★

Ráskai Ferenc „Esztike" 
könyvalakban nemrégen

Két könyv: 
cimü darabja 
hagyta el a sajtót. A nagyszerű iró és szín
házi kritikus ezúttal L .cíóckci 
Alakjai, figurái szinte tolonganak 
padra, t. 
kés és fordulatos. Ráskai tulszerény, 
kor darabjának nyilvánosságával < 
könyvformát kereste. A karácsonyi 
piac másik érdekessége Pünkösti 
„Isten elzülött gyermeke" cimü 
kötete. A nagykultúrája essayista a 
•formának Is mestere. Verseiben mély filozó
fiáról. de pcsszimisztikus életnézetéröl tesz 
tanúbizonyságot. A gondosan összeállított 
kötet minden verse élmény.

♦
Vltés Miklós a legfrissebb pesti színigaz

gató, aki merész lendülettel, de nagy felké
szültséggel akarja szezónját még ez évben 
megkezdeni. A Pesti Színházat Madáeh-szin- 
bázz4 keresztelte, ez u név pedig kötelez: 
minden reményünk, hogy Vitéz Miklós vité
zül teljesíti is nagy feladatát.

♦
A Budapesti Hangversenyzenekarból vnló- 

•ógos nagvüzetn lesz. Ez az Ifjú együttes no- 
hányéves fennállása óla kitűnő hírnevei ví
vott ki magtínuk. Igy nem csoda, hogy a Ma
gyar Szinház a „IMI a Savoyban" előadásaira 
— miután a színháznak saját zenekara nin- 
rsen — a hangversenyzenekart szerződtette. 
Miután a Hangversenyzenekarnak rádió- és 
koncerlkötelezettségci is vannak, kénytelen 
volt tagjainak létszámét százötven főnyire sza
porítani. Karácsony napján négy helyen: a 
Mugynr Színházban, n Városi Színházban, a 
Zeneakadémián és a Rádióban ugyanazon idő
ben egyszerre fog játszani a Hangversenyzene
kar. De jellemző a nini viszonyokra, hogy 
llvcn hatalmas „álláshalmozás" dacára Is n 
zenekar tagjai alig keresik meg a létminimu
mukat

is remeket alkotott.
b> ..............  • • *c a szin-

a történet pedig lebilincsclöen érde- 
......................... , unil- 

csak a 
könyv- 
Andor: 
verses
kötött

ARANYIFJU. Milyen jó gondolkodni egy 
darabon azután is, amikor már összecsapód- 
nak a harmadik felvonás függönyei és künn 
vagyunk a havas lipótköruti éjszakában. 
Milyen jó nem csalódni ahlian, akiben bíz
tunk, a „Sándorkában**,  Hunyady Sándor
ban, aki nagy sikerek és kisebb botlások 
után ismét olyan darabot kanyarintott elénk, 
hogy bizonyára felcsillannak oda fönt a 
mennyekben édesapjának, firódy Sándornak 
és édesanyjának. Ilunyady Margitnak an- 
gyalszemei: Igen, ez a mi fiunk! De hagyjuk 
a lírát, beszéljünk arról az aranvil juról, aki
nek figurájával Hunyady Sándor valóban 
gazdagította a magyar színpadi irodalmat. 
Hunyady kemény Ítéletet mond a mai kor 
két jellegzetes és egészséges gyomor számára 
szinte kibírhatatlan alakja: az öregasszony 
és gigolója fölött. Az előadás Tarnay Ernő 
rendezésében kiválóan jó. Elsősorban Góthné 
Kertész Ellát dicsérjük meg minden szerető
iünkkel. Góihné alakításán keresztül meg 
tudtuk érteni a pénzért szerelmet vásárló 
idősebb asszonyok súlyos lelki konfliktusát 
is. Titkos Ilona, akiről különben más helyen 
számolunk be, pályája egyik legszebb sike
rét aratta. A gigoló rendkívül kényes figurá
ját igyekezett visszaadni az igen lehetséges 
Jávor Pál, felejthetetlenül érdekes volt Alály 
Gerőnek egy villanásszcrü jelenete, ragyogó 
Sotnlay. Makláry, Fejes Teri, Rajnay Gábor. 
Somló, Gárdonyi, viszont gyönyörű Ágay 
Irén. Reméljük, hogy ezzel a darabbal a Víg
színház jó karácsonyt szerez közönségének 
és magának. (s. z.)

hogy Tőkés Anna és a Vígszínház nem a 
legjobb barátok. A szinház három évvel ez
előtt szerződtette Tőkés Annál havi 3000 
pengő gázsival, amely három év alatt ki
lencvenezer pengőt jelent. A szinlwiz és Tő
kés eddig nem igen találtak egymásra, 
amenyiben a nagyszerű drámai színésznő 
/eltűnőén keveset szerepelt — magas gázsi
jához mérten — a Vígszínház színpadán. 
Hogy ennek mi az oka. nem tudjuk, de azt 
semmiesetre sem lehel Tőkés művészetében 
keresni, legföljebb csak következtetni lehet, 
hogy a színháznak közel százezer pengőt ér 
az, ha Tőkés — másutt nem játszik. Hogy 
egy színésznő szempontjából nnt jelent az 
elhallgattatás, azt fölösleges külön hangsú
lyozni, de annyi tény, hogyha a szinház 
rökéssel való harcában az elhallgattatás 
/egyveréhez nyúlt, akkor rosszul számított. 
Elvégre Tőkés joggal érezheti magát a leg
jobban fizetett magyar színésznőnek, akinek 
alig száz fellépését majdnem százezer pen
gővel honorálják. Nyílt titok, hogy Tőkés 
kibírta a hároméves szilenciumot, elvégre 
ezért a pénzért — hallgatni is érdemes.

Davka 
marsit

♦
Kedden délután dönt a választott bíróság a 

Fővárosi Operettszínház és Hulla Lici között 
felmerült vitás ügyben. Arról van ugyanis szó, 
— mint multheti számunkban megírtuk 
hogy Hulla Lici nem vállalta a Sárga liliom-

urav 
Tivadar

Ábrahám Pál világhírű operettje
Főszereplők:

Rökk Marika, Haimath Hilda, LAzAr 
MAtla, Töixo, Kaboa, Ráday, Oózon. 
Premier december 23-án, szombaton a 

Magyar Színházban 
Budapesti hangvetsenyzenekar. Pazar divatrevü.

Pisztolypárbajt vívott két színész
- de hogyan?

— Célozzon inkább rám, akkor a levegőt 
fogja találni, de Isten ments, ha a levegőbe 
célozna ..

Az ügy 
né re

Ez a tragédiának induló 
szóra meglörtént Az elmúlt napokban 
nézeteltérés támadt Komló*  Vilmos, a 
körüli Színpad nagyszerű komikusa és 
Miklós, a Royal Orfeum tagja közölt, aki a leg
kiválóbb drámai színészek közé tartozott — 
vidéken.

Az affér nem színházi természetű.
igy arra ne n is térünk ki, de tény az, hogy az 
összeszólnlkozás luvéhrn Poór Miklós rend 
kivül súlyos sértéssel illette Kondás Vilmos 
egyik családtagját. Az es.l olyun súlyosnak 
látszott, hogy amikor az ügyet lovagias útra 
terelték,

a segédek csak plsztolypárhajban állapod
hattak meg.

Poór Miklós, aki ugylátszik közben engedéke
nyebb lett, a segédek által megüzente Komlós- 
nak:

— Ne féljen a Komlót, én a levegőbe lövök/ 
Komlós nem hiába humoros színész, azonnal 

visszaüzent:

komédia szőról- 
sulyos 
Teréz- 

poór azonban eme apró interinezzó ellő-

a legsúlyosabban állt, 
kitűzték és a segédek már helyet isa párbajt kitűzték és a segédek már helyet is 

talállak. Egyik délután alkonyattújban két taxi 
állt meg a Filatorl gátnál. A komor nézésű urak 
kimérték a harminc méter távolságot, a közép
től tizenöt méter jobbra és tizenöt méter balra, 
majd a hatméteres avance helyét is kijelölték 
A színészek felálltuk, töltött fegyverüket lö
vésre tartották. Majd elhangzott a vezényszó:

— Rajtat
Mindkét fegyver egyszerre eldördült és 

mindketten sértetlenek maradtak.
Az óvatos segédek ugyanis egy dombtetőről 

mérték le kétolaalt a tizenöt métereket, úgy
hogy a szembenálló feleket egy domb válasz
totta el egymástól...

Ez nem vicc, ez megtörtént!

• Ml MOZINK
CAPITOI. FILMPALOTA. Baross-tér <Tel 343 -37.) 

Zárolt, a nyilas szörnyeteg. Fősz.: Joe! Mac. C.rea. — 
Te vagy os Ideálom. Vlgj. — Előadások kezdete hét 
köznap: 141 ’M. 148. 10. vasárnap: ‘A2 %4. V26 *»8.  
10 órakor. — Az első előadás mindennap félhclyárakkal.

CITY FILMSZÍNHÁZ V Vilmos ezászlr ul w .38 
(Telelőn: 11 1-40.: Iza néni. Főszereplő; Fedák Sári. - 
Erdei Idill. — Híradó. — Az előadások kezdete hélköz 
nap: 4. 6, 8 10, vasár- és ünnepnap: 2. 4. ft. 8. 10 óra
kor. — Az első előadás mindennap íélhelvárakkal.

CORSO IV. Várlu. 9. (Tel. 87-4 02.) Egy csók é. 
még valami. Vlgj. Fősz.: Eguerth Márta - A múlt 
keresztje. Filmregény. — Előadások kezdete: %5. *48  és 
%10 ólakor. — Az előadások folvtatölagosakl — 
A hétköznapi első előadás félhelváru.

CORVIN FILMSZÍNHÁZ. József körút és Fllől-w 
sarok. (Tel.: 389-88 és 39.3—84.) A szerelmes szálloda. 
Bohózat. Fősz.: Annv Ondra éa a kísérő mOsor. — 
Előadások ket.lclű hétköznap: Mt4. ’-66. 1^8 ’AlO. va
sárnap: Mi2, Hl. '/íiö. Ü8 iilO. — Az első előadás fél- 
helyárakkal.

(IFA FILMSZÍNHÁZ. Teréz körül 80 (Tel 197 87 
107-68.) Egy csók és még valami... Vlgj. Főszereplő: 
Eggerth Mária - A mail árnya. — Híradó. — Elő 
ndások kezdete hétköznap: Mi5 *48.  11) vasárnap: 2. 
!fc5. V48, 10. — Az első előadás félhclyárakkal.

URÁNIA FILMSZÍNHÁZ Rákóczin! 21 (Telefon 
460—45 és 460—46.) Trolongálval Énekek éneke. Fősz.: 
Marimé Diclrleh — Híradó. — Előadások kezdete 
hétköznap: %6 V>8. 1410 vasárnap: M>2. !ó4
146, *48.  Híd. — Az első előadás félhelyárakkal.

KAMARA MOZGÓSZINHAZ. (Dohány-n. ét Nyár-u 
sarok. (Tel. 44-0-27.) Csók a kastélyban. Főszereplő: 
Norma Shearer. — Magyar Betlehem. — Híradók. — 
Előadások kezdete hétköznap: 4. 6, 8. 10; vasárnap: 2. 
I. 6, 8. 10 órakor. — Az első előadáson mindennao fél 
hrlyárak.

tt' MSZINHAí vili KAIesev-iitea 2 (Tel: 
W-25 I Egy c.ók é, irég valami. Főszereplő: F.ggerlh 

jlrá X " nn«> »,>dg-
ban? — Híradó. - Előadások kezdete hétköznap: 4 6, 
8 és 10. vasár- és ünnepnap: 2. 4. 6 8 és 10 órakor. — 
Az első előadás mindennap mérsékelt helváru.

ÍJOZGÖ. Vili Népsnnháiutca IS <Telo- 
ron: 26-6-73.) Egyszer nz életben. Fősz.: Gustav Fröhlich 
Ai vagyok nkll szeretsz. - Előadások kezdete hétköz
nap: 4. 7. 10, vasárnap; %2-től folytatólagosan.

Nagvmexő-u. 22—34. 
(Tel.: 226—98, 292-
50.) Csók ■ kastély, 
bán. Főszereplő Nor- 

_ .. . ma Shearer. — Me>
5?ar Betlehem. — Híradók. — Előadások kezdete hét
köznap 2—6 ig folytatólag, azután 6, 8, 10. vasárnapi 
2. 4, a, 8 10 órakor.

r-Mrjő Máriának, a nép- 
szeiü és kiváló írónőnek ezen a címen jelent meg ul 
könyve a karácsonyi könyvpiacon. Eg> telvonáMs gyer- 
mcKazindarabok, magánjelenetek, szavalatok 5-10 éves 
gyermekek számára. Kaphaló minden könyvkereskedés, 
ben.

Nizze meg
Budapest szehesiovaros 

Elektromos movei 
állandó kiállítását

V., Honvéd ucca 22. szám alatt 
Teleién: 90-4-00

PREMIER niina
itek, december 22-én ■**■■■  Mlpéntek, december 22-én

Király Színház Szűcs 
Laszia

Az összes elektromos háztartási 
készülékek megtekinthetők

Gazdaságos áramfogyasztás 
Kedvezményes egységárak

bán ráos ztott szerepet, viszont a szinház ezt 
szerződésbontó oknak tekintve, nem akarja 
folyósítani a néki száz estére járó gázsijának 
egy részét. A választott bíróságnál nagy harc 
Indul meg ebben a rendkívül fogas kérdésben. 
Simay Gyula kúriai bíró elnöklete alatt álló 
bíróság keretében Sebestyén Géza és Hetmann j 
Richárd a szinház részéről, Rékeffí László és 
Vaszary János a színésznő részéről igyekszik 
békét teremteni az ügyben.

♦
. A Király Szinház, amely teljes gőzzel ké

szül a Kék Duna c beli premierjére, azral a 
kéréssel fordult a főkapitány tághoz. hogy 
a Kék Duna előadásainak időtartamára két 
polgárimban rendőrt enged lenek át külön 
díjazás mellett A furesu kérés előzménye 
az, hogy Dauer Aladár, a színház egyik igaz
gatója, a minap felkereste gróf Cz.-t. akitől 
e| akarta kérni az aranygyapjas rendjelét. 
Erre az arany gyapjas rendjelre Irny Tiva
darnak van s'iiksége, aki I. Ferenc Józsefet 
alakítja a Kék Duná-han. A szinház eleinte 
le akarta másolni, azután mégis az eredeti 
rendjelt szerezte meg a gróf szívességből. 
Gróf Ca.-nek azonban egv feltétele volt, még 
pedig az, hogyha a rcndkhlll értékes drága- 
I Ivekkel díszített rendjelre vagy óriási ősz 
• rf t ’ h’osüsst k ......’. ve y fedi", őriz
lepték. így kerül két detektív állandóan a 
gáfc Dana színfalai mögé.

F.SzIklav 
Szeréna

| Bdkassv
István

Fodor 
Artúr

Korb- 
ballet

40 lagu 
zenekar

sirauss janos 
a Keringűhiríly 

örökszép muzsikája

Ritkái 
marton

Orkánv 
Franci

________
Letanar 
Árpán

Szilagyi 
marosa

K. Halász—Kristóf—Nagy Pál operettje
3 felvonásban, 8 képben

Karácsonykor
délutáni és esti előadások

Ragyogd 
MMIIiAS

A premierre és a kará- 
f előadásokra 

Jegyek válthatók

X. *— A premierre

■■ MM jegyek vt Büna

EleKlromosfazhsly 
tiszta, tökéletes, üzeme olcsó. Egy 
négv8zemélye8 család napi három
szoros étkezésének áramköltsége 
havonként 12—15 pengő. Főzési egy
ségár kilovattóránként 12 fillér.

Forrűvíziaroiú
fürdőszoba, konyha, orvosi rendelő 
részére. 10 liter forrovíz áramkölt
sége 8 fillér Egy lürdő 40 ti lérbe 
kerül. Egységár kilowattóránkén. 
8 fillér.

Elektromos háztartási készülé
kekkel minden Igény kielégíthető

A háztartásban használjon villamos 
padlökefélöt, 
Sorsairól.

a szárítót, 
ventillátort, 
hajsütővasat, 
tea- és kávéfőzőt, 
kenyérnlrílóf, 
hütőtépet (jégszekrény), 
testmelogftőt, stb.

fvejvi luxust
Mert kíméli idejét, Idegeit ét pániét

■
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^JtTfüHPOfíTNAP!^
Forró pillanatok fagypont alatt:

Oxford csak szerencsével győzőit
OxLord—Unlverslly-BKE 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)

4 birkózás uj magyar bajnokai
A vidéki birkózók

Vasárnap délben látta 
vendégül a BICE a hircs 
oxfordi egyetem jéghok- 
ki csapatát. Érdekes, 
hogy

uz oxfordiak kö
zött egyetlenegy an

gol sem volt, 
hanem mindnyájan ame
rikai, kanadai játékosok. 
Sötétkék ingben, vilá

goskék nadrágban és lila sapkában léplek pá
lyára a vendégek. Majd a BEE világoskék 
dresszben, piros-st i ga sávval díszítve, nngy 
taps közepette lépett jégre. Az első harmadban 
eszeveszett, öldöklő hajsza indult meg a kis 
gummikorong után. Szédületesen száguldanak 
a kél csapat játékosai. A korong nagyokat csa
pódik a pályát körülvevő palánkon. A mugyar 
csapat jobb. Általános feltűnést kelt Farkas 
Mátyás eleven játéka. A közel ezer főnyi kö
zönség biztat, tapsol, lelkesedik. A városligeti 
hídon több miint háromszor ennyi ingyenpub- 
likum szorong, ők is néha tapsviharba törnek.

— No most! No mostl Lőjjetek! —- szól a 
biztatás. De a kapu előtt hiába dögönvözik 
egymást, csak nem akar gól születni. Jeney 
nagyszerűen áttöri az ellenfél védelmét, de öt 
is elnyomják. A magyar kapus sem pannszkod- 
hatik a hidegre, mert az oxfordi csatárok né
hány meleg pillanatot szereznek neki. Egy al
kalommal az arcáról is leesik a védőmaszk.

A második harmadban a magyarok még töb
bet támadnak, de az oxfordiak annál veszélye

sebbek. Sok-sok kaszálás és heves összecsapás 
tarkítja az élénk játékot. Az egyik közelharc
ban a taccsvonal lécén úgy átlökik egymást a 
játékosok, mint a duhaj részeget szokták a 
kocsmaajtón. Egy magasan röpített labdát Far 
kas Matyi úgy elkap a levegőben, mintha le
gyet fogdosna.

A szünetben előkerülnek a zsebekből a ma- 
gánbulvkosok és a forró teát tartalmazó ter
moszok.

A snapszok, likőrök kézről-kézre járnak.
A harmadik harmad még több tumultust 

idéz elő.
Nagy helyzet adódik a .magyar kapu előtt, a 

kapus is méterekkel kívül van, amikor Blazse 
jovszki hirtelen fellöki a kaput, úgyhogy a ko
rong, még ha akarna, akkor se juthatna belé. 
A 6. percben

kavarodásból érik el az oxfordiak a vezető 
góljukat. 1:0.

Nagy bukdácsolás és biztatás közepette végre 
a 12. percben

Blazsejovszkl megszerzi a várva-várt ki
egyenlítő gólt. 1:1.

A szigorú biró egymásután állítja ki őket, 
úgyhogy végül csak négyen maradnak. Jeney 
majdnem megszerzi a győztes gólt, de az ox
fordiak is fellökik a kapujukat. Már az idő 
jelző a csengőt fogja a kezében, hogy a játék 
végét jelezze, amikor

az ntolsó másodpercekben sikerül az ox
fordiaknak Krámen kapus hibájából a 

győztes gólt beütni. 2:1.

Magyarország ezévi gö
rög -római stílusú bir
kózóbajnokságait kétna
pos küzdelmek után fe
jezték be vasárnap a 
MÁV Golgota-utcai tor
natermében. A verser.yen 
a vidékiek is nagy szám
ban vettek részt és sike
res szereplésükkel

közfigyelmet. Az eredmények a
ma

gukra vonták a 
következők:

Légsuly: Bajnok; Szegfű Kaposvár. 2. Németh

szereplése biztató
MÁV. 3. Gynrmathy Testvériség.

P<lielysuly. Bajnok: Fecske MTE 2. Vig Tö
rekvés. 3 Fábián B. Vasutas.

Könnvüsuly. Bajnok: Biczó Törekvés. 2 Fe
renc MTK 3. Kárpáthy TFSC.

Klsközépsuly. Bajnok: Csiszár FTC, 2. Kál
mán UTE. 3. Kamarás HAC.

Nagyközépsuly. Bajnok: Rnrbarics B. Vasutas.
2. Kripka Dorog. 3. Hegedűs B. Vasutas.

Klsnehézsuly. Bainok: Göndör Törekvés. 2. 
Ritka Miskolc. 3. Vitális Dorog.

Nehézsúly. Bajnok: Knncz B. Vasutas. 2. Rab 
Szolnok. 3. Juhász UTE.

Végleg Prágába szeretne 
költözni az osztrák futball 
vezére

Bécs, dec. 17.
(A Hétfői Napló bécsi szerkesztőségétől.) 

A Bécsben megjelenő Tagespresse vasárnapi 
száma szenzációs hirt közöl olvasóival. El
mondja, hogy Meisl Hugó a középeurópai 
kupamérkőzések ügyében most tárgyal Prá
gában. A lan megemlíti azt is, hogy az. oszt
rák futhalldiktátor tárgyalásai nemcsak n 
Mitropacup körül forognak, hanem egyúttal 
komoly tanácskozásokat folytat oly irányban

is, hogy
az osztrák szövetségi kapitány működé

sének színterét Prágába helyezze át.
Magyarul: Meisl Hugó végleg el akarja 

hagyni az osztrák fővárost, mer! a sorozatos 
és meglehetősen igaztalan támadások végleg 
elkeserítették.

Eddig szól a Tagespresse híradása, ame
lyet természetesen bizonyos fenntartással 
veszünk és adunk tovább.

Fölényes győzelemmel az ötödik helyre 
nyomult a Szeged FC

Szeged FC-III. ker. FC 3:1 (1:0)

Döntetlenül végződött a magyar-*  
lengyel válogatott boxmérkőzés

A 38. percben Fenyvesi, a 40. percben pedig 
Beretvás lövése került kapu mellé. A 41. perc
ben

Korányi II. lefutott, bekanyarodott, beadá
sát Szojka kapásból rúgta a kaimba. 8:0.

A következő percben Korányi II. lövését védte 
Dénes kapus. A 44. percben a III. ker. FC tá
madott és a kapuelőlti kavarodásból Schmar: 
szerezte az újlaki csapat egyetlen gólját. 3:1.

(A Hétfői Napló tudó
sítójától.) Budapest vá
logatott ökölvívói vasár
nap vívták egyetlen mér
kőzésüket Varsó váloga
tott ökölvívói ellen.

A mérkőzés nagy
szerű küzdelem után 

döntetlenül, 8:8 
aráryban végződött.

Légsuly: Rolholz (Varsó) 
pontozással győzött Szántó FTC ellen.

Baniamsuty: Frigyes Bp. Vasutas igen szép

küzdelemben pontozással győzött Kasimlerski 
(Varsó) ellen.

Pehelysúly: Szabó BTK Európabajnok fölé
nyesen, pontozással győzött Pasturka (Varsó) 
ellen.

KönnyOsuly: Polkovskl (Varsó) és Haranghl 
MÁVAG küzdelme döntetlenül végződött

Weltersuly; Scvcrmyak (Varsó) pontozással 
győzött Varga HAC ellen.

Középsuly: Szigeti FTC és Pisarski (Varsó) 
küzdelme döntetlenül végződött.

Kisnchézsuly: Gyűrű MA VÁG és Doroba 
(Varsó) kezdőimé döntetlenül végződött.

Nehézsúly: Kecskés BSE és Mizerski (Varsó) 
küzdelme döntetlenül végződött.

Az te utolsó T. liga 
bajnoki mérkőzését a 
nagy hideg ellenére Is 

1000 főnyi közönség 
nézte végig. Bár a pá
lyát teljesen megtisztí
tották a hótól, a síkos 
talaj hatása erősen lát
szott a játék iramán.

A Szeged kezdte a játékot és már az első 
percben sarokrúgást erőszakolt ki. Az 5. perc
ben Korányi II. lefutott, már tiszta helyzetben 
állt, amikor megcsúszott és labdája kapu mellé 
került. A 8. percben újabb sarokrúgás volt a 
III. ker. FC ellen. A Szeged lelkesen támadott

Korányi II. lelátott. Ívelt beadása Kiss elé 
került, aki a hálóba továbbította. 1:0.

Szeged FC fölénye, azonban az óbudai fedezet
kor most már jobban működött. A 25. percben 

Bognár lefutott, kicselezte Győrit, Dénes el
hagyta a kaput, mialatt a csatár a hálóba 

rúgta a labdát 2:0.

TAVASZIG MOZDULATLAN TABELLA:
FERENCVÁROS 12 44:15 20

2. ÚJPEST 12 38:15 20
3. BOCSKAI 12 24:10 16
4. KISPTST 12 29:23 14
5. SZEGED 12 25:25 11
8. PHÖBUS 12 20:21 11
7. III. ker. FC 12 24:28 11
8. HUNGÁRIA 12 21:22 10
9. SOMOGY 12 18:40 10

10. BUDAI 11 12 22:31 8
11. ATTILA 12 21:31 7
12. NEMZETI 12 18:37 6

Botrányok között zajlottak le 
a székesfővárosi kupa első mérkőzései

zajlott In.
HL ker—MTK 2:2 (0.2). Halász bíró több

Vasárnap este indul-t zés botrányok körött 
tak meg a fedett uszo- ...........................
dóban a székesfővárosi' MTK-játékost állított ki,'emiatt víharosjelene- 

_z_i.t. adódink a meccs félbeszakadt
FTC—UTE 3:3 (1:1). Biró: Beleznay. Szép és 

érdekes mérkőzés.
A bevezető-uszószámok során a 200 méteres 

gyorsusz.ásra kiirt József főherceg vándordíját 
Lengyel (BEAC) nyerte. A Honvédelmi minist 
tér diját (a sprintstafétát) ugyancsak a BEAC 
úszói hódították el.

vizlpólókupa mérkőzései: 
A három meccs kö
zül kettő botrányba 

fulladt, az egyik 
meccs pedig félbe is 

szakadt.
Az eredmények: 

). Bíró: Fdrber. A mérkö-

oa »» •n*’9.°hoc*ó*  *

C»ok ' 
fogadjon

TUNGSRAM

A Ferencváros döntetlenül 
játszott Afrikában a bécsi 

Admirával
Ferencváros-Admira 1:1 (1:0)

Oran, december 17.
(A Hétfői Napló tudósítójának távirati jelen

tése.) A Ferencvárosnak eredetileg Oran váloga
tott csapatával kellett volna vasárnap játszania,, 
azonban az illeni szövetség közbenjárására a 
szintén itt túrázó bécsi Admirát nyerték meg a 
Ferencváros ellenfeléül. A mérkőzésnek tizenkét
ezer főnyi közönsége volt, amely nagy élvezettel 
és elragadtatással szemlélte a soha nem látott 
technikai és taktikai iskolázottságot és trükkö
ket.

W1NTNER VOLT A BKE GYORSKORCSOLYA
ZÓVERSENYÉNEK A HŐSE

A BKE vasárnap reggel gyorskorcsolyózóver- 
A’nyt rendezett n városligeti műjégpályán.

500 méter: 1 Wlntner István 45.4 mp, 2. Kim- 
meriing József 48.6 mp. 3. Lesz! Tivadar 49.2 
mp. 4. Bogschütz Béla 49.4 mp. 5. Sógor Andor 
19.4 mp. 6. Vida Béla 50.1 mp. 7. Hidvéghy 
l-ászló 52.6 mp. Erdélyi László, dr. elesett és 
feladta a versenyt.

1500 méter; 1. Wlntner 2 p 35.4 mp, 2. Bog- 
ichütz 2:102 mp. 3. Hidvéghy 2:40.5 mp. 4. 
Kimmcrling 2:41.7 mp. 5. I.cszl 2:42.3 mp. 6. 
Dr. Erdélyi 2:44.8 mp. 7. Sógor 2:45.5 mp. 8. 
Vida 2:40.2 mp. - 
Vida 2:49.2 mp.
FŐVÁROSI HANGULAT GYŐR MŰKORCSO

LYÁZÓ VASÁRNAPJÁN
Győrből jelentik: Vasárnap érkeztek meg a 

budapesti műkorcsolyázók az Európabajnok 
Rotter—Szollás pár vezetésével. A népes gárda 
sorában Botond Évi és Györgyi, Kertész Fe
renc, Rrlltzky Piri, Terták Elemér, Sztlassy Na- 
dinka és Vadas Márton utazott Győrbe, ahol 
Erdélyi Ernő tűzoltóparancsnok fogadta a ven
dégeket. Délelőtt 11 órakor kezdődtek a bemu
tató versenyek, majd 4 órakor folytatták Tóbh

A zöldfehérek tartalékos csapata kiválót*  
játszott 

s csak balszerencséjének köszönhette, hogy a 
sokszoros bécsi bajnokcsapatnak sikerült ki
egyenlítenie. A Ferencváros gólját Táncos lőtte 
a 2i. percben, amit az Adottra a második félidő 
vége felé tudott csak egalizálni. Az első félidő
ben a Ferencváros volt nagy fölényben, szünet 
után pedig az Adtaira volt a lobbet lámadó. 
Szakemberek szerint azonban a Ferencváros fel
tétlenül megérdemelte volna a győzelmet.

mint ezer főnyi közönség nézte végig a nagy- 
sikerű bemutatót

Sípos Manci ma esküszik
Sípos Manci, a sokszo

ros magyar bajnok és 
rekorder hölgyuszó, ma, 
hétfőn este félhél óra
kor a belvárosi temp
lomban esküszik örök 
hűséget Rács Péternek. 
A kitörő sporllady es
küvőjén megjelennek az 
FTC hölgyuszói, valu- 
mint a Magyar Úszó 
Szövetség vezetői is tel
jes számban.

Az Elektromosmllvek junior kardversenyét 
vasárnap egész nap folytatlak és késő este fe- 
jezlék be. A győztes Bedő Zsolt Ludovlka Aka
démia lelt, 7 győzelemmel, 2. Dunay Pál, 
BBTE 6 gy., 30 kapott luss, 3. Palóci György 
Ludovika 6 gy., 32 kapott tuss.

Tragikus haláleset zavarta meg a szegedi 
kerületi boxvladalt. Dörner Ferenc, a szegedi 
vasutasok versenyzője egy szivüléslől szörnyet- 
hall. A tragikus esetről lapunk vezetőhelyéa 
közlünk helvstini riportot.

A főiskolai kezdők álversenyén 12 Induló kft- 
zül Török István BEAC győzött Fcllcr Károly 
MAFC és Balogh Gvula BEAC előtt.

evőeszközök, dísztárgyak 
alkalmas ajándéhok 

legolcsóbban
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Tombol a hadiárat
az osztrák futballdiktátor körül
Délamerikai túrára megy a Vlenna — Bécsben látszik 
tavasszal az Arsenal 
zációs mérlege

A londoni mérkőzés 
óta állandóan arról cik
kezik az osztrák sport
sajtó, amit egy esztendő
vel ezelőtt még csak el
gondolni is merészség lelt 
volna —

megbukik-e vájjon
Meinl Hugó, a szö
vetségi kapitány és 
teljhatalmú futball 

vezér?
A budapesti napilapok 

már beszámoltak arról 
Meisl ellenzéke ősszc- 

itt külön Ismételni fe- 
\ vádtik egyikr-inátikti talán

a válogatást

ás a Vlenna 4 Rapid szén

■ vádpontról, amit 
állított ét igy ezt 
kslegcs lenne, 
helytálló, például, hogy Meisl 
diktatórikus alapon végzi és senkinek beleszó
lást nem enged, maga a lényege az, hogy a 
szövetségi kapitány minden akciójánál csak a 
szövetség általános érdekeit nézi és nincs te
kintettel az egyes ligacsnpatokra. Mennyiben 
igaz ez, nem tartozik ránk elbírálni, sokkal 
érdekesebb megvilágítani azt a lelki hangula
tot, inelvnek tintása alatt n Meisl elleni palota
forradalom megszüntetett. Az osztrák sportsajtéi 
és a közönség már régen elvesztette egykor 
hires sportobiekllvitását. (amit mi magyarok 
S salát bőrünkön már nem egyszer tapasztal
tunk) és a Wundcrmannschaft egu kevésbé si 
került túrája után rögtön a vezetők fejét kő 
lleteli.

Mcnnvihcn nem sikerüli ez a fura? A 
gátolt eldöntetlenül^ iátszott ^Glasgow-bán. 

erős'mérkőzés’és utazás fáradalmai után 
végül vereséget az. ...... k.
három es. „....... '................
nz elégedetlenkedők. Az elkényeztetett osztrák 
közönség, sőt a hivatásos vezetők sem tud iák 
elviselni a vereséget, bűnbakot keresnek. Meisl 
felét követelik, megfeledkezve arról a csekélv- 
népről. hogy az osztrák válogatott nem a törő 
kőktől, hanem a legtöbb angol csapattól kapott 
ki. ami végeredményben nem egészen mindegy

♦
A Vicnna vezetősége túrára készül a tavasz- 

szál. A kék-sárgák tárgyalásai állítólag kedve
zően haladnak és valószínűleg perfektuálni 
fogják a dolgot. Ebben az esetben a Vlenna 
nem ad játékost az osztrák válogatottnak a

gólnránnvnl nyert Hollandiában, előzőleg két 
után és 

,,„.'g.t szenvedett Londonban. Mind- 
selbnn gvőzni kellett volna, mond iák

római világbajnokságra
♦

Szó van arról, hogy az Arsenal és Liverpool 
csapatai a nyári szezónban európai turáru 
mennek és közben meglátogatják Bécset is

♦
Sesztáf, a sokszoros válogatott hátvédet most 

mint művészt is felfedezték. Seszta kitűnő 
énekes és a glnsgowi mérkőzés után u skót 
rádióban bécsi népdalokat adott elő Mock zon- 
gorakisérete mellett, óriási sikerrel. Marischka 
igazgató most szerződtette Seszfát, iki január 
han már a bécsi Sladthcatei ben fog fellépni az 
..Oh du mein flstcrreich" cimü revühen

♦
A Sportclub Kupid napokban megtartott köz

gyűlésén fantasztikus számokkal kedveskedett 
a vezetőség a zöld-fehérek híveinek. A híittel- 
dorfiak az elmúlt esztendőben összesen 76 mér
kőzést játszottuk, 22 bajnokit, 33 nemzetközit, 
2 kupa és 10 barátságosat. Ebből 50 alkalom 
mai kerültek ki győztesen, 8 végződött eldön 
tétlenül és csal, ft veszteséggel. Gólarány 
406:128 Gólrekorder Bilidre (101), Hízón (100). 
Westelik (53), Kabarék (52).

Nem megvetendő az anyagi ei. > .y sem 
A 78 mérkőzésből a Rapidnnk összesen

423.000 schilllng bruttó bevétele volt.
Ebből 113.000 schillinget tesz ki az ellenfelek 
részesedése, 100.000 schillinget a játékosok fi
zetése, 114.000 schilHnget a különböző adók 
és egyéb kiadások, melyek levonása után az 
czerkilcncszázharminchánnas év mintegy

96.000 schilllng tiszta nyereséget hozott.
A Rapid kitűnő mérlegét nyilván nem egy bu
dapesti egyesület fogadja csendes irigységgel.

♦
Téves lenne azért azt hinni, hogy minden 

bécsi club burokban született, mint a Rapid és 
pénztárosuk dúskál a tizezeresekben. Sőt el 
lenkezőlcg. Példa erre a Hakoah, F. C. Wien, 
Wacker és Sportclub esete. A négy egyesület 
nemrég egy barátságos négyes körmérkőzést 
400 schillinget vételeztek be .A költségek levo
násával 24.50 schilling részesedés jutott egy 
tartott a hernalsi pályán, amelyen összesen 
résztvevőnek.

— Nagyon vágyódom Pestre, de nem tudom, 
lehető lesz-e? Nagy a programom. Most Prága,' 
München, Osló ... Bevallom, versenyen rr.ár 
nem akartam indulni. Veretlenül szeretném el
vinni a világbajnoki elmet. De ebben az évben 
még a nemzeti becsület kötelez. Most még meg
védem a büszke címet.

A ruháján egy aranyszálon kis bojt fityeg.
— Mi ez?
— Egy piciny nyulfarok. Ez a fétisem. Hét

éves koromban kaptam, azóta mindig velem 
van és szerencsét hozott.

Valóban ... Sonja a legszerencsésebb nők so 
rába tartozik. A fétis bevált

Mándy Ilona.

GRO-PE

GRO-PE

acél- 
korcsolyával 
több táooés nem
zetközi versenyt 
nyertek. Gyer
mekek részére 
hosszabbítható 

korcsolya.

Kapható Gross Péter, VI., leré®- 
körút 27. sx. és minden szaküzletben
Tökéletes magyar gyártmány.

Összeomlás fenyegeti a világ legrégibb
futballegyesületétA londoni Arsenal mégsem szegődik 

a spanyol válogatott sparrlng partneréül
M Hétfői Napló tudósitójától.) Londonból 

jelentik, hogy a viliig legrégibb labdarugó egye- 
sülfte, a Scheffiela F C. veszélyben van. A 80 
esztendős múltra visszatekinthető elül ml 1885- 
ben alakították. a mai napig amatőr maradt és 
nem egy válogatott játékost nevelt fel Elnöké
nek, II B, Willegnek halála után, aki nem ke
vesebb, mint 50 esztendőn keresztül vezette 
egyesülését, súlyos anyagi válságba került és 
a végleges feloszlást csak ugy lehet megakadá
lyozni, ha valahonnan sürgős segítség érkezik. 
Hir szerint az angol sporttólsadalom gyűjtést 
indít a Sclieffield F. C. érdekében

♦
Ilirt adtunk amink idején arról, hogy a spa

nyol szövetség a londoni Arsenált kérte fel 
sparring partnernek a tavaszra, hogy treníroz
zon a világbajnokságra. A; Arsenól vezetősége 
legutóbb foglalkozott a spanyol ajánlattal és 
végül annak elutasítása mellett döntött. A spa-

Andor León.

Állást Keres Svájcban a tlzennégyszeres 
magyar válogatott Kapus

A zürichi „Sport" oiniü lapban olvassuk 
a következő hirdetést:

KAPUS lelépési díj nélkül, tizennégy
szer volt tagja a magyar válogatottnak, 
eredményesen működött az első svájci 
ligában h, szerény igényekkel, mint 
tréner vagy játékos alkalmazást keres.

Sürgős ajánlatokat „Sp. 967“ alatt a 
kiadóba.

Ennek a tlzennégyszeres magyar váloga
tott kapusnak hasonló szövegű hirdetése 
ebben az évben már egyszer megjelent a 
zürichi sportlapban. Valakinek ugvlátszik 
rosszul megy odakint.

Intimitások a jég tündérének boudoirjából:

SONJA HENNIE egy kis nyulfarok

.... hogy u sportvilágban, de különösen n 
BT-ben nagy meglepetést keltett az a hir, hogy 
Boronkav Gábor, az ismert futballbiró megnő
sült

... hogy Somfai Elemér, az atléták kapitánya 
szorgalmas látogatója nz aszódénak, ahol Fe
kete Médlvei foglalkozik. Médi — ha jő idői 
ér el — egy tábla csokoládét kap.

... hogy a sokat szerepelt és sporttól vissza
vonult elnök és az Ismert olasz sportújságíró 
egy kissé összekoccantak. Az ügy szintén fntbal- 
lal áll kapcmlethnn.

... hogy a MLSz hölgytornáján Tóth Ilonka 
Is megjelent. Ilonka gondolatvilágát csak a ka
rácsonyi uszóveráeny foglalkoztatja és nem tö
rődik a lányok megjegyzéseivel Szerinte csak 
annyi lesz a változás, hogy a programmban 
neve előtt egy „kM betű fog állanL

... hogy Frltzl Löwy, az osztrákok többszö
rös rckorder-gyorsuszónője Is clbucsiizott a ver
senyzéstől. A kedves, jóhumoru uszónft egy 
nagy ügyvédi Iroda első titkárnője és hivatása 
minden idejét lefoglalja.

... hogy néhány ismert kiváló sportlédink 
nagy sítúrát tervez. A fura érdekessége, hogy 
azon csak a gyöngébb nembe/, tartozók vehet
nek réozt Egy rosszmájú sportkrltikus meg Is 
jegyezte: „Leányok a viharban" hogyan állják 
meg helyiket férfiak nélkül.

... hogy rosszmájú sportrókák most Simkó 
Jánost, a kupadöntő blráját kezdték ki. Simkót 
ugyanis a nagy mercs után magához kérette 
Albrecht főherceg és Informáltatta magát a 
vlzlpóló-játékszabályokról. A gonosz nyelvek 
erre összesúgtak és amiatt aggódtak, hogy őfen
ségét tévesen Informálják a szabályokról.

most ar Autón Villát, a? Evirtont vagynyolok
a Tottenhamot kérik tel.

Az angol Hockey Szövetség ugy határozott, 
hogy neiu szerepelteti csapatát a milánói világ- 
bajnokságokon. Az angolok elmaradásának 
oka az, hogy nem tudnak megfelelő tiszta an
gol csapatot kiállítani. Az angol válogatott csa
pat közül három nélkülözhetetlen játékos ka
nadai. akik még nem laknak öt esztendeje 
Angliában és igy a szabályok értelmében nincs 
joguk az ország színeit viselni. Jellemző az an
golok sportszeürségére. hogv inkább távolin*-  
vadnak a világbajnoki tornától, semmint vala
milyen trükkel gyorsan ös'akónak kereszteljék 
cl a kanadaiakat, akik pedig végeredményben 
szintén csak angolok .. Ha ez n szövetség nem 
a szigetországban székelne, hnrtetn .. .................

(«- M

lássál. A fiuk 3. a leányok 2 kilométert futnak. 
C) kategória ifjúságiak részére 15—18 évig. D) 
főverseny 32 évig bezárólag, férfink 8 kilomé
tert, hölgyek 4 kilométert abszolválnak. F.) ka
tegória seniorok részére 40 éves korig. Férfiak 
5 kilométer, hölgyek 2 kilométer. F) M éven 
felüliek számára, férfiak 3. hölgyek 1 kilométer. 
A versenyen mindenki résztvehet, nki nevezését 
december hó 20-íg az Esti Kurír kiadóhivata
lába (V.. Vilmos császár-ut 34) személyesen, 
vagy levélben eljuttatja. Nevezési dij. nincs. A 
győztesek é*  helvezettek tiszteletdijat kapnak. 
A szövetség határozata értelmében a versenyen 
résztvehet mindenki, aki a szövetség versenyzői 
nyilvántartásában nem szerepel.

Patou tervezi a ruháit, főleg növényevő, egy 
korty pezsgőt sem ivott a tiszteletére rende 
zett háromszáz banketten

ÜudAptí.'íöi is ?;s Tiö verseny eb
Kisebb mezőnyökkel, de színes éa élénk vér» 

senyékkel folytak le a vasárnapi versenyek. 
Számosabb pályázója csak a Handicapnek 
volt, melyet két részben futattak le. Az ered
mények nagy’ részben megfeleltek a várakozás
nak s a favontok közül csak Junak és Berci 
hagyták cserben a fogadókat Nagyszerű harc 
folyt le a Handicap mindkét részének fir lsében. 
Előbb fi. Boris ka, a nagy favorit Berci és Tün
dérleány, majd Feri O.. Ohvia és Suhanc fí. 
vívtak izgalmas küzdelmet. Az ötödik futamban 
Félixet diszkvalifikólták a második helyről, 
■mert galopban ment át a célon. Miscicapa fö
lényesen nyerte a nap főszámát. Kínos megle
petést okozott Lenke könnyű győzelme utolsó 
igen mérsékelt és gyanús szereplése után. Az 
igazgatóság Vorst hajtó elkn szigorú vizsgála
tot indított, d? o 16 trénerének igazolását elfo
gadta és Vorst ezúttal büntetés nélkül szaba
dult A közönségre végre mindenesetre meg
nyugtató, hogy nz igazgatóság a legnagyobb 
eréllyel igyekszik a gyanús eseteket is megto
rolni. Részletes eredmény a következő:

(A Hétfői Napló párisi 
szerkesztőségitől.) A párisi 
aportpalota jégköröndje kö
rül őrjöng a tpmeg. Sonja 
nevét üvöllik ütemesen. A 
taps, mint egy uszály, höm
pölyög a szőke jégtündér 
nyomában. Mint egy mesés- 
könyvből kiugrott csillogó 
tündér kislányon vidámság
gal szökken föl az öltöző- 
jébe Karján egy óriási orchideacsokor. 
kapta. Ruhája n hajnal rózsás pírjának színé
ben vakít. Az anyaga bársony, térdnél hattyú- 
prém szegés és a strasszkövcklől ékes arabcsz- 
kék művészi díszítése teszi csillogóvá. Lábán 
fekete' selyemcipő, formás, izmos lábszárain 
teelszinü selyemharisnya.

SsoM «r v' 
• nagy világba, 
A« tud angolur 

franciául

▲ dtAkaak. ■ 
tta tvteeltfnek. 
a kerrakedft- 
Cnk« minden- 

laek.
•ki érvénye «tl Int é« 
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A Swzé'iRÖny*  lOreime*  ISnuthnt/ttan. - Rendelte 
■Nff mag na I A fcat lemez Ara e,nk U P. Fok ez őrnek ? 
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— Imádom a szép ruhákat — vallja be ter
mészetes őszinteséggel. — Van vagy busz külön
böző versenyruhám. Néha magam is ötlök 
egyet-egyet, a legtöbbet azonban Lanuin és Pa 
fon tervezi. No és Viomet Különben ők öltöz
tetnek „civilben**  is.

Sonja nagyon közvetlen. Hiányzik belőle 
mlndeu primadonnavonás. A jégen azonban. . 
sötét nézőteret s u maga számára reflektoros 
megvilágítást követel.

—- Hogyan él? — érdeklődünk.
— Minden áldott nap gyakorolok. Még va

sárnap is. pedig nagyon vallásos vagyok. Dél
előttönként kettő, esie egy órát futok. Hiába, 
nz állandó tréning adja meg a testnek a „Jó**  
formát é» a „fitt**  izmokat.

— Árulja el az étrendjét!
— Könnyű és tápláló eledelt eszem. Sok zöld- 

főzeléket, salátákat, gyümölcsöt és csirkehúst. 
Soha semmi alkoholt. Képzelje, még életemben 
nem ittam egy korty pezsgőt, pedig 300 ban
ketten ünnepeitek már.

— A korcsolyán kívül milyen sportágban 
dolgozik0

— Nyáron teuniszetem (Norvégiában
maciik helyezeti vagyok), ____
sokat táncolok. Aztán ... imádom a mozit és a 
zenét, gramofon nélkül nem utazom. A „zseb
pénzem**  nagy részét lemezekbe fektetem. Ked
venc dallamom: a „Kék duna“ keringő.

— Apropos, Dunai Mikor jön Pestre?

„ ___ har-
úszom és síelek. Es

A szombati hutahnas havazás országszerte 
megnövelte az amúgy is vastag hótakarót és 
tekintettel a lehullott csapadék sporthoz ki
válóan alkalmas minőségére,

vasárnap a sl- és az egyéb hósportok 
hívei számára remek terepet kínált.

Vasárnap márcsak helyenként növekedett a 
hótakaró, úgyhogy hétfőre az alábbi hó
vastagságokkal számolhatnak sportolóink. 
A budai hegyekben: Hárinasliatórhegy 3!>— 
45, Nagyszénás 30, Jánoshegs' 35 -40. Ró
zsadomb 28, Csúcshegy 35. Pilisi hegyek: 
Dobogókő 40, a Mátra: Kékes 45, Gallyatető 
50. a Bükk: Hollóstető 35—40, L’jhuta 40, 
Bükkentsik 55—60, Bagolyhcgv 35, Kerek
hegy 30.

.Az összes itt felsorolt helyeken 
nagyobb akadályok Is találhatók.

minthogy a befutott jelentések igen sok hely
ről méteres hótorlaszokat jelentenek.

Tchetségkutató slversenyt rendez az Esti 
Kurír. Az Esti Kurír január 7-én rendezi a Ma. 
gyár Siszövctség által kijelölendő terepen lehet- 
segkutató és propaganda siversenyél. A versnny 
!» kategóriában kerül lebonyolításra, amelyek a 
következők: A) kategória gyermekek számára 
12 éves korig bezárólag. Réaztvehetnek fluk és 
leányok együttes indítással. Táv: 1000—1200 
méter. Bl kategória gyermekek részére 12—15 
éves korig, fiuk és leánvok résrére külön indl-

DecBmúer 21,25-en oeiuian iti 3 úrator

ligeiauerseniiek
I. FUTAM. 1. Waldner S. Gizella (8:10) 

Zwillinger. 2. Danka (6) Fityó. F. m.: Tündér, 
Pojanac, Ph. Morris, Orian Guy. Tót.: 10:23, 
14, 27. — II. FUTAM. I. Szirmay S. I^nke 
(pari) Kovács I. 2 Tigris (51 Wicsuer. F. m.: 
Pezsgő, Mercedes II, Próza. Tót.- 10:29, |4, 29. 
Olasz: 31. — III. FUTAM. I. Ujfalussy S.
Hárpia (0:10) Jónás. 2. Aloiu! (I %| Kalinka. 
F. m.: Láva, Revizionárius. Tót.: 10-19. Olasz: 
21. A Lenke—Hárpia doubti 10 37. — IV. FU
TAM. 1. Csillag G. Muscicapa (7:10) Steinitz. 
2. Bufcleitő (3) Jónás. F. m.. Bessie, Ingcborg. 
Tót.: 10:18 Olasz: 29. - V. FUTAM. 1. Kör
mendi m. Engelbert (2) Zwillinger. 2. Junák 
18:10) Fityó. 3. Torkos (6) Hauser. F. m.: 
Félix, Krilatica. Kuruc. Mirha, Marokkó. Tót.: 
10:26, 12, 13, 23. Olasz: 40. — VL FUTAM. 1. 
Balek S. Oud (IH) Tulajdonos. 2.1ca (l'Zi) 
Kovács I. 3 Babám (5) Tomann F. m.: Minor. 
Mámor. ÍKsbiró, Estike, Quatseh. T'-t • 10.2-'k 
14. 14, 16. Olasz: 41 Az Engelbert—Oud dnble. 
10,82. - VII FUTAM első rész. I Gyarmati M*.
H. Borlska (2%) Simkó. 2 Berci (5:10) Maszúr
I. 3. Tündérleány (6) Wlesner. F. m.: Orkán, 
Achmed, Tomuiy, Ollne, Brutus. Tót.: 10:182, 
20, 12, 15. Olasz: W - VII. FUTAM második 
rész. 1. Körmendi m Feri O (1 */«l  Zwillinger. 
2. Suhanc B. (6) Kovács I. 3. Olivia (31 BrnkÖ. 
F. m.: Vinkó, Tamerlan, Gézengúz. Delila. Tót.: 
10:32. 12. 14. 14. Olasz 47. A H. Bnri>ka-Fert 
double 10.-827. — Vili. FUTAM. 1. Kornélia ísL 
Penry (parii Hauser 2 Esély (iJí) Steinitz. 
F. m.: Gudrune, Umberto, Kirgiz. Tót: 10:16, 
10, 10. Olasz 29. —*

A „rrkrvtMórl As kl.rtA-ért Ölelt
DR. El. EK HUGÓ

NYOMATOTT A GLÓBUS NYOMDAI MÜ1NTÉZET R. T. KÖRFORGÓG^I'KIN. BUDAPEST, VU ARAIM UTCA R — NYOMDA!GAZGAIX>I HáfáS M.


