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Revolveres családi dráma Kőbányán

Gróf Csáky Zsigmondné
tragikus halála a moziban

Vasárnap kora hajnalban elegáns autó 
állt meg a Szvetenay-utcában a Morgue 
flőtt. Az autóból egy rendőrtisztviselő támo
gatásával tiszteletet parancsoló külsejű, 
magas, ősz, elegáns úriember szállt ki. Két
ségbeesés és szomorúság áradt arcáról, ami
kor

belépett a törvényszéki orvostani Inté
sét tetemnézőjének kapujában, 

ahol máskor rendesen szegény proletárok 
kutatják eltűnt hozzátartozóikat. A rendőr
tisztviselő tisztelettudóan előre engedte az 
idősebb urat, aki nem volt más, mint

gróf Csáky Zsigmond, ny. altábornagy, 
a esendőrség egykori főparancsnoka.

'A régi monarchiabeli közös hadsereg egyik 
oszlopa, aki különösen nagy érdemeket szer
zett a világháború alatt, amikor Bosznia 
helytartója volt

Mit keresett a magasrangu nyugalmazott 
katonatiszt a Szvetenay-utcai szomorú épü
letben? A drámai ut háttere: egy tragikus 
hirtelenséggel bekövetkezett megdöbbentő 
haláleset.

Szombaton este a Horthy Miklós-ut 74. 
számú házban lévő Simplon mozgóképszín
ház utolsóelőtti előadásán, miközben a vász
non Az arany cimü amerikai filmet perget
ték le, ez egyik jegyszedö hörgést hallott az 
erkély prosceniumpáholyából. Berohant a 
páholyba és

megdöbbenve látta, hogy a páholy kar
fájára dilivé, félig Ülő, félig fekvő hely
zetben eszméletlenül fekszik egy ele

gáns kUlsejű Idősebb hölgy,
kakit látásból már ismert, mert gyakran nézte 
meg az idősebb hölgy a mozi műsorát és 
ilyenkor mindig egyedül ült a proscenium- 
páholyban.

Azonnal megpróbálták föléleszteni az uri- 
asszonyt, de az életrekeltési kísérletek ered
ménytelenek voltak. Percek múlva a Simp- 
ZonrHiozihoz érkeztek a telefónon értesített 
mentők, az orvos az eszméletlen hölgy szi
véhez hajolt, majd lemondóan legyintett:

megállapította a néhány perccel azelőtt 
beállott halált.

Azonnal konstatálta azt is, hogy az uri- 
asszonyt a film előadása közben

szivszélbüdés ölte meg.
Röviddel ezután megérkezett a főkapitány
ságról a rendőri bizottság, átkutatták az el
hunyt hölgy retiküljét, de

semmi Iratot nem találták, amiből 
személyazonosságára következtethet

tek volna.
A rendőri bizottság intézkedésére a halottat 
nz orvostani intézetbe szállították.

Néhány órával később már kiderült a fő
kapitányságon, hogy ki a Simplon-mozi ha
lottja. Elegáns, idősebb ur jelent meg a 
rendőrségen, bemutatkozott: gróf Csáky 
Zsigmond. Izgalomtól remegő hangon adta 
elő, hogy mint máskor is gyakran, felesége 
a Budafoki-ut 41/a. számú házban lévő la
kásukról szombaton este elment a Simplon- 
mozi nyolcórai előadására. A kegyelmes 
nsszonyt tiz óra után néhány perccel már 
hazavárták, de már a tizenegyet is elütötte 
az óra és

gróf Csákyné nem érkezett meg. 
IdegfeesitA izgalom volt A budafoki-ut! 

házban: gróf Csáky Zsigmond a feleségét 
várta,

gróf Csáky Bora és gróf Csáky István, 
Magyarország madridi ügyvivője, aki 
jelenleg karácsonyi szabadságát tölti 
Budapesten, édesanyjukért remegtek...
A nagynevű nyugalmazott altábornagy 

ekkor autóba ült és a főkapitányságra haj
tatott. Amikor előadta, hogy felesége elment 
a Simplon-moziba és nem tért haza, a 
rendőrtisztviselő már tudta, hogy tragikus 
módon a moziban meghalt Csáky grófné. 

Kíméletesen közölte a hirt a férjjel.
Az edzett katonatiszt egy perc alatt magába 
roskadt és ömlöttek szeméből a könnyek.

Amikor gróf Csáky Zsigmond kissé ma
géhoz tért, közölte a rendörtisztviselö, hogy

Flandin francia miniszterelnök 
újévi békeszózata Az tí,;i5 év
a kálvária éve lesz, de a háborút el fogjuk kerülni

Páris, december 30. I
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) A francia lapok az esztendő 
utolsó napján, a régi szokásokhoz hiven, 
közük a vezető politikusok nyilatkozatait. 
A politikai természetű nyilatkozatok töme
géből

kiemelkedik Flandln miniszterelnök 
nyilatkozata,

amelyet a Petit Párisién politikai fömunka- 
társának adott. Flandin az uj esztendőtől 
a nemzetközi helyzet javulását és a béke 
megszilárdulását várja.

A nyilatkozat bevezető részében Flandin 
miniszterelnök annak a meggyőződésének 
adott kifejezést, hogy

az 1935-ös esztendő sok tekintetben 
sorsdöntő jelentőségű lesz.

Flandin emlékeztetett arra, hogy Mussolini 
már jóidövel ezelőtt egyszer ugy nyilatko
zott, hogy az 1935. év a kálvária éve lesz. 
De Flandin mégis azt hiszi, hogy sikerül 
majd ezt a veszedelmes szirtit körülhajózni 
és nemcsak hogy el lehet majd kerülni a 
háborút, hanem

a békét meg Is szilárdíthatják.
Flandin ezután részetesebben fejtegette 

az aktuális nemzetközi problémák kilátá
sait. A saarvidéki népszavazásról szólva, 
hangsúlyozta, hogy

a német-francia kapcsolatok terén most 
már nem Jelent veszélyt ez a kérdés, 

ugy ahogyan azt néhány hónappal ezelőtt 
látták, mert a népszövetség által elhatáro
zott és a népszövetség égisze alatt végre
hajtott intézkedések kielégítőknek mutat
koznak. Ha a népszavazás tisztaságát sike
rül biztosítani és a népszavazás eredményét 
tiszteletben tartják, továbbá, ha minden 
részről teljesitik a vállalt kötelezettségeket, 
ugy

nagy lépés történik majd a bizalom 
helyreállítása terén.

A birakNM haixreálUUsa Upésről-lápdsre

a fennálló rendelet értelmében vasárnap 
reggel

a családtagok valamelyikének ki kell 
mennie a morgueba, hogy agnoszkálja 

a halottat:
ezek voltak a nyugalmazott altábornagy 
szomorú hajnali utjának előzményei.

Gróf Csáky Zsigmond a Szueíenay-utcai 
tetemnézőben minden kétséget kizárólag 
fölismerte feleségét. Kitámolygott a halot
tasház ajtaján és autón visszatért a főka
pitányságra. Itt a boncolás mellőzését kérte 
arra való tekintettel, hogy felesége már

évek óta súlyos Szívbajban szenvedett
és orvosi kezelés alatt is állott.

A rendőrség helyt adott a kérésnek, azon
nal kiállították a temetési engedélyt és in

odavezet majd, hogy a két szomszédállam 
az európai béke érdekében együttműködhet.

A miniszterelnök ezután Laval külügymi
niszter küszöbön álló római utazásáról és 

a francia-olasz közeledésről szólt.
Flandin kiemelte, hogy a francia-olasz meg
egyezést ugy képzeli, mini egy keretet, 
amelyből soha nem szabad majd kilépni, 
mert a két nagy latin népnek azonos és kö
zös érdekeik vannak. A meghívás, amelyet 
az angol kormány hozzá és Laval külügy
miniszterhez intézett, folytatta ezután Flan
din — bizonyítja, hogy

Anglia szintén csatlakozik a világbéke 
biztosítása érdekében kifejtett törekvé

sekhez.
Flandin megemlékezett még a marseillei

Bécs, december 30.
(A Hétfői Napló bécsi tudósítójának tele

fonjelentése.) Vasárnap este megdöbbentő 
szenzáció hire terjedt el Bécsben: egy tizen- 
négyéves flu bestiális gyilkosságáról érkezett 
hir. A fiatal gyilkos mostohaapját ölte meg, 
minden valószínűség szerint

statáriáüs bíróság elé állítják.
A felsőausztriai Raáb községben élt Lo- 

berer József gazdálkodó második feleségé
vel és ennek első házasságából származó 14 
esztendős fiával. Az anya és gyermeke egyrt 
jobban elhidegült Lobercrtől. Gyakoriak 
voltak Lobcrerék hájban r. veszekedések 
a ■ 14 éves flu nem egyszer vadul, erősza
kosan lépett fed apjával szemben. A fiút,

-------------------- - I -

Statáríális tárgyalás
Ausztriában: 14 éves apagyilkos 

a rögtönítélő bíróság előtt

tézkedtek, hogy a tragikus hirtelenséggel 
elhunyt grófné holttestét a kerepesi-uti te
mető halottasházába szállítsák, ahonnan 
családtagjai, rokonai, tisztelői és barátai 
utolsó útjára fogják kisérni.

A moziban elhunyt grófné régi erdélyi 
családból származott. Leánykori neve: nagy
tóti Apáthy Ilona. A hatvanesztendős ur- 
hölgy

típusa volt a magyar nagyasszonynak.
Halálhíre mély megdöbbenést keltett min
denütt, ahol csak ismerték. Nagynevű fér
jét, magasállásu diplomata flát, valamint 
leányát már vasárnap tömegesen keresték 
fel a jóbarátok, tisztelők és ismerősök, hogy 
mély megdöbbenésüket és részvétüket tol
mácsolják.

merénylet ügyének genfi elintézéséről is és 
megjegyezte, hogy az a körülmény, hogy, 
ezt az ügyet nemzetközileg sikerült elsimí
tani, egyben előidézte azt is, hogy a nem
zetközi horizontról elvonultak a sötét fel
hők.

A miniszterelnök a következő szavakkal 
fejezte be nyilatkozatát:

— Nincs okom arra, hogy kételkedjem a 
felelős államférfiak jóakaratában, hogy a 
közeledés és együttműködés érdekében az 
akciót folytassák.

A háborús veszély elhárításával a pros
peritás kilátásai emelkednek.

Már egyedül az a fény is, hogy ez a meg
győződés áthatja a kormányokat és népe
ket, jelentékeny mértékben emeli 1935-ös 
esztendőre az emberiség biztonságát.

nki Johann Flotzner elhunyt birtokos fia 
volt.

mostohaapja többször megfenyegette, 
de a fenyítések nem használtak, a családi 
perpatvarok napról-napra ismétlődtek.

Karácsony estéjén Lobererék házából is
mét hangos veszekedés, szi'.kozódás zaja 
hallatszott. Loberer mostohafia izzó vesze
kedés és szóharc közben kirohant az ud
varra, pillanat múlva

hatalmas baltával tért vissza, azzal tá
madt rá mostohaapjára.

Loberert még mielőtt védekezni tudott 
volna, egymásután érték a súlyos baltacsa
pások, ugy, hogy pár perc alatt borzalmai 
sebektől véresve,
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holtan rogyott össze.
A tizennégyőves gyilkost azonnal letartóztat
ták. Most hallgatták ki részletesen. A íiu 
megdöbbentő cinizmussal tett vallomást 
mostohaapja meggyilkolásáról. Elmondotta, 
hogy édesanyjával együtt már hosszú hó
napok óta készültök arra, hogy Lobcren 
megöljék. Nemrég a fiú kétszer is lesben ál
lott a község határában, hogy hazatérő 
mostohaapját megölje. Minden alkalommal 

baltát, kést vitt magával
A gyilkosság azonban egyszer sem sikerült, 
mert a járókelők megzavarták.

Karácsony előtt a flu anyjával együtt el
határozta, hogy most már harmadszor is 
megkísérlik, hogy Loberert megöljék. Ezért 
inszeenálták a veszekedést.

A 14 éves gyilkos kihallgatása után 
a csendőrség részletesen kihallgatta az 
anyát, aki ugyancsak beismerő vallo

mást tett.
A fiatal gyilkost anyjával együtt előzetes 

letartóztatásba helyezték és rövidesen
Materiális bíróság elé állítják.

Mivel a statáriális bíráskodásról szóló leg
újabb kormányrendelet nem intézkedik ar
ról, hogy fiatalkorú bűnöző nem kerülhet 
statáriális bíróság elé, a 14 éves gylkos fö
lött a rögtönitélő bíróság fog Ítélkezni,

A világbajnokságot, amely február 8-én kez
dődik Budapesten Amerika bajnokcsapata és 
az Európabajnok Fészek-csapat között, az 
európai liga fölkérésére dr. Stern Pál, az oszt
rák szövetség elnöke vezeti. A zsűri elnöke 
lesz és irányilóan résztvesz a rendezés mun
kájában is.

Legújabb jelentétek szerint Culbertton már 
csak három az egyhez adja az amerikaiak győ
zelmét a magyarok fölött? Négy hét előtt még 
hat az egyhez adta.

A bajnokság viszont megbukottnak lát
szik, egyrészt, mert drága, másrészt, mert 
föltételei elfogadhatatlanok. A Szövetség 
december 28-iki rendkívüli közgyűlésén 
ugyan elkeseredett felszólalások után mő- 
dositottók a föltételeket, de ezzel csak a tíz 
elsőosztályu csapat indulását biztosították. 
A második osztályú szórakozásért nem igen 
fizetnek 72 nehéz pengőket a mai súlyos 
gazdasági helyzetben.

Takarékos

gazon
mert a gáz a legjobb, a 
legtisztább és a legolcsóbb 
tüzelőanyag.

Látogassa meg bemutató 
helyiségeinket és gyakor
lati főzőelőadásainkat.

VI., Vilmos császár-ut 3. 
1. emelet.

Nyitva; 
reuirel II órától este 6 óráig.

Előadások:
kedden és pénteken dél
után 5 órakor.

Belépés dI/1a Ian.

TANFOLYAMOK:
Kezdők főzőtanfolyama 
Különleges főzőtanfolyamok
Garcon tanfolyamok
Hogyan fő ::iin k betegeinknek? 
Diétás főzőtanfolyam 
Cserkészlányok főzőtanfolyama

BUDAPEST 
SZÉKESFŐVÁROS
GAZMÜVEI

Vasárnap az Operában rövidzárlat 
miatt kialudtak a lámpák

Rékai Nándor
és megakadt az előadás

karmester lélekjelenléte mentette meg a helyzetet
Könnyest végzetessé 

válható esemény tör
tént vasárnap este az 
Operaházban. A Túrán- 
dót előadása közben rö
vidzárlat támadt, 

elsötétült a szín
pad és megakadt 

az előadás,
amelyet percekig folytatni sem lehetett.

Zsúfolásig telt nézőtér előtt kezdték meg 
vasárnap este félnyolckor Puccini remek 
operájának előadását. Az első jelenetek 
után, mikor a színpad zsúfolva volt statisz-. 
fákkal s a szövegkönyv szerint a kínai 
őrök korbáccsal terelik a tömegeket az 
emelvényről levezető lépcsők felé, hirtelen 
sötétség támadt. A zene ebben a pillanatban 
elhallgatott

az Ijedségtől dermedten állt meg min

Óriási botrány Parisban a 
letartóztatták Marchat főszer

kesztőt milliós csalás miatt
Páris, december 30.

(A Hétfői Naplő tudósítójának telefon je
lentése.) Az 1934. év politikai botránykró
nikája az esztendő utolsó napjaiban egy 
újabb feltűnő botrányüggyel gazdagodott. 
Ezúttal egy jobboldali politikus és publi
cista a botrány hőse, akit

a párisi rendőrség vasárnap letartóz
tatott.

A nyugatfranciaországi Dóm front városban 
megjelenő Publicateur de l'Cuest cimü szél
sőséges jobboldali lap főszerkesztője, Mar
chat Francois a lap kiadóvállalatát

1.2 millió frankkal megkárosította.
Marchat különböző csalásokat követett el és 
a kiadóvállalat igazgatója Roulleaux'Dugage, 
aki szintén ismert politikus, személyesen je
lentette fel a főszerkesztőt, akit azután a

Feszüli érdeklődéssel varia 
vasárnap Páris a francia»olasz 

tárgyalások eredményét
Páris, december 30.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen' 
tése.) Az egész francia közvélemény vasárnap 
is feszült érdeklődéssel várta a francia-olasz 
tárgyalások további fejleményeit és eredmé
nyeit.

a francia közvélemény ben türelmes re
ménykedés mutatkozik

— Írja a Petit Párisién.
A Journal a következőket írja: Róma és Bel- 

grád válasza még nem érkezett meg. Korai 
volna tehát a megegyezés formájáról beszélni, 
amelyről

csak akkor lehet sió, ha nem Indul meg 
újabb vitatkozás.

Épolyan túlzás siker esetén csodát kiabálni, 
mint kétségbeesni, ha kiderül, hogy a dolog 
még nem érett meg eléggé.

A Temps értesülése szerint Laval külügymi
niszter ma egész nap folytatta a francia-olasz 
tárgyalásokról szóló iratok áttanulmányozását.

Telefon utján egész nap folyt a megbeszé
lés Pária, Róma éa a kHantantfövámsok 

között

annak a megegyezésnek végleges megszövege
zése céljából, amely egyrészről a tisztán fran- 
cla-olasz-afrikal kérdések rendezésére, más
részről pedig a középeurópai béke megszerve
zésére vonatkozik.

Ma délelőtt Laval legfőbb munkatársaival 
együtt áttanulmányozta a római francia nagy
követség legújabb tájékoztatásait, amelyekben 
a nagykövetség beszámol arról, hogy az olasz 
kormány hogyan fogadta a Quat d'Orsuynak 
pénteken Rómába eljuttatott közlését.

Páris város városi tanácsosainak egy cso
portja feliratot Intézett a kormányhoz, amely
ben határozott

tiltakozást emelnek az ellen, hogy a kor
mány a francia-olasz megegyezte fejében 
bizonyos gyarmati területekről lemondjon.

A gyarmati területek bennszülöttei Franciaor
szág oltalmára támaszkodnak és bíznak Fran- 
caország adott szavában. A kormánynak hatá
rozottan el kell ejtenie mindennemű területi 
engedményre vonatkozó szándékát.

Jeftics nagy programbeszéde
december 30.

(A Hét jói Napló tudósilójának telefonjelen
tése.) Jeftics miniszterelnök e hét péntekjén 
mondja el nagy kormánynyilatkozatát a szkup 
st inában. A lapok egybehangzó értesülése sze
rint a szkupstlna és a szenátus megnyltóülése 
csütörtökön lesz. A formális megnyitóülés után 
pénteken tartja a szkupstlna első érdemleges 
ülését és

ez alkalommal mondja el Jeftics progrnm- 
bessédét.

Ezen ar ülésen tisztázódik majd véglegesen a 
kormány és a kormánypárt közötti viszony.

Politikai körökben valószínűnek tartják, hogv 
Uzunovics volt miniszterelnök, aki a kormány
pártnak, a jugoszláv nemzeti pártnak as el
nöke,

■ legközelebbi napokban lemond pártelnöki 
tisztségéről Is,

tekintette! arra, hogy a kormányválság megol
dásával elégedetlen.

|fKttVÜnfI üz,e barátait és az ut ■lUwfcUIIII mtendő alkalmából le?, 
jobb kívánságait küldj

Erdős József
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denki a színpadon, senki sem tudta, 
ml történt.

A nézőtéren szerencsére nem tört ki pánik, 
a hallgatóság csendesen ült a helyén. Per
cekig néma csend éa sötét volt, csak a 
szükséglámpák piros és kék szemei vilá
gítottak.

Kiderült, hogy
az egész kerületben rövidzárlat van 

és a szinház technikai személyzetének sike
rült a világítást egy másik körzet áramkö
rébe átkapcsolni. Erre klgyult ismét a fény 
a színpadon, azonban az előadást mégsem 
tudták folytatni.

Végül Is Rékai Nándor karmester felta
lálta magút,

a zenéből kihagyott néhány taktust s egy 
erős crescendőval belevágott a zenébe. In
nen kezdve azután a legnagyobb rendben 
folyt tovább a Turandot előadása.

párisi rendőrség le is tartóztatott Marchat 
főszerkesztő ugylátszik, előre értesült az el
lene megindult vizsgálatról és

Párisba szökött, ahol azonban a rend
őrség rövid ideig tartó nyomozás után 

felkutatta.
A letartóztatott Marchat főszerkesztő poli

tikai körökben nagy szerepet játszott nagy
tekintélyű publicistának ismerték s érde
kes módon Marchat a Stauisky-botrány ide
jén a legélesebb támadásokat intézte a bot
rányban való szerepük miatt a baloldali po
litikusok ellen. A letartóztatott

Marchat néhány hónappal ezelőtt meg
kapta a becsületrendet

s akkoriban a tiszteletére rendezett banket
ten Mlllerand volt köztársasági elnök és 
számos más neves politikus is felköszöntŐt 
mondott

Hirdetőfelelnek és üzletbarátalnak
BOLDOG UJ ÉVET KÍVÁN

.TENZER hlrdetőlroda
IV, Szervita-tőr 8

A politikai ulév nem kezdődik túlságos mo* 
galmasan az idén.

A Nemzeti Egység Pártja — tekintettel arra, 
hogy Gömbös Gyula miniszterelnök Tétényben 
van fes csak a hét derekán tér vissza Budapest
re, táviratilag üdvözli az újév alkalmából 4 
miniszterelnököt.

A Keresztény Gazdasági Pártban sem lesz hi
vatalosan újévi üdvözlés, aminthogy a Nemzett 
Szabadelvű Párt vezére, Rassay Károly Is el
hárította a szokásos újévi üdvözlést.

A~ Keresztény Ellenzék, Friedrich István párt
ja holnap délelőtt 11 órakor üdvözli Szentki
rályi-utca 2. szám alatti helyiségében a párt 
vezérét, Friedrich Istvánt.

A Független Kisgazdapártban szerdán délben 
Tildy Zoltán országos elnök üdvözli Eckhardt 
Tibort, a párt vezérét, aki nyilatkozni fog a 
párt politikai helyzetéről is és ki fog terjesz
kedni a „kividről való kormánytámogatás" kér
désére is, amiről az utóbbd időben sok szó esett 
a magyar politikai életben.

A Központi Demokrata Pártban újév napján 
déli 1 órakor Gál Jenő országgyűlési képviselő 
üdvözli a párt vezérét, Vázsonyi Jánost, aki na
gyobb beszédben fog válaszolni az üdvözlésre,

♦
Háry András meghatalmazott miniszter, 4 

külügyminiszter helyettese a karácsonyi ünne
peket Kolozsváron töltötte édesanyjánál. Egyik.' 
román lap azt a hirt közölte, hogy Hóry And
rás kolozsvári tartózkodása alatt tanácskozáso
kat folytatott Tatarescu román miniszterelnök
kel. Ezt a hirt vasárnap a román félhivatalos 
távirati iroda megcáfolja, de érdeklődésünkre 
illetékes magyar politikai tényezők is kitalá
lásnak jelzik a román lapnak a tárgyalásokra 
vonatkozó hírét.

Január 3. ás 6-án délután 
fél 3 órakor 

ngeMuersenyelq

BUDAPESTI ÜGETÖVERSENYEK
A kellemetlen időjárás ellenére nagy közön

ség kereste fel vasárnap az ügelőpályát. A 
szezónzáró nap versenyei az eső által alaposan 
felázott talajú pályán is reális eredménnyel zá
rultak. A nap főversenyét ismét a nagy formá
ban lévő Magvas nyerte. Meglepetésről ezúttal 
a legutóbb forma alatt szereplő Musclpapa 
gondoskodott

A részletes eredmények a következők:
L FUTAM. 1. Janka (6:10) Zwillinger, 2. 

Mimi (2) Raymer. F. m.: Ugyanis, Happy 
End. Tót.: 10:17. Olasz: 10:25. — II. FUTAM. 
1. Dalsy (5:10) Feiser, 2. Orsolya (5) Maszár 
F. F. m.: Spilka, Oktondi. Tót: 10:11. Olasz: 
10:68. — 111. FUTAM. 1. Lilla (2) Dózsa, 2, 
Lysantí’er (6) Marschall, 3. Szoknyahös (5) 
Benkö. F. m.: Vajda, Vártlcány, Tipegő, Máj- 
ml. Tót.: 10:33, 14, 19, 27. Olasz: 10.54, Dalsy 
-Lilla dublé 10:33. — IV. FUTAM. 1. Brutus 
(7:10) Feiser, 2. Tallér (2>4) Zwillinger, 3. 
Hadúr (8) Kovács 11. F. m.: Ph>lip Morris, Ib- 
rány, Olivla, Oline, Thyra, Ingeborg. Tot.s 
10:18, 12, 12, 15. Olasz: 10.30. — V. FUTAM.
I. Magvas (3) Zwilinger, 2. Győző (p) Kovács
II. , 3 Mollináry (2) Mat^chall. F. m.i Gud- 
rune, Orlano Guy, Dárda, Milike. Tót.: 10:42, 
11, 12, 10. Olasz: 10:38. Brutus—Magvas dublé 
10:77. — VI. FUTAM. 1. Muscicapa (5) Stei- 
nitz, 2. Calumet Berella (2) Feiser, 3. Bufe« 
lejtő (2) Jónás. F. m.r Bercy, Go-on, Sámson, 
Fuss, Tenoré lánya. Ragyogó, Elga. Tol.: 
10:98. 17, 18, 12, Olasz: 10.45: — VII. FUTAM. 
1. Mai Flower (8:10) Zwillinger, 2. Becses (3), 
Hauser, 3. Dariusz (5) Tresp. F. m.: Takaros, 
Mohos, Fergeleg, Elga. Pengő, Rebeka. TotJ 
10:17, 13, 13, 22. Olasz: 10:57. Muscicapa— 
May Flower dublé 10171. — VIII. FUTAM. L 
Vadorzó (10) Wiesner, 2. Gabriella (2H) Zwll- 
linger. F. m.: Estike, Najád, Opál. Tót.: 10:139, 
53, 17. Olasz: 10:21. — IX. FUTAM; első rész. 
1. Prímás (2%) Földi, 2. Marokkó (2) Mar
schall, 3. Fácán (6) Dózsa F. m.: Zorica, 
Éliász, Sára. Többsincs, Félix, Hárpia, ördög 
lánya. Arditl. Tót.: 10:62, 18, 21, 17. Olasz: 
10:47. Vadorzó—Prímás dublé: 10:1067. — 
IX. FUTAM; második rtez. 1. Leopórd (4) 
Toplichór, 2. Parittya (114) Kovács II. F. m.; 
Dolly. Hamupipő, Ugrabugra. Tót.: 10:59. 
30, 27. Olasz: 10:20.

B. u. 4. k.
Haasenssn es vooier 

hirdetési iroda r.-t. 
Budapest, V., Dorottya ucca 8 

Telelőn: 823-22 éa 836-54

é B. u. é. h.
LEOPOLD GYULA

hirdető vállalat
vri, Erz.ébel-körut 36

4laniu.«><tl>sa TelMob:

•PEkLÁM''PROPAGANDA' 
IRODÁJA

Ve, Fáik Miksa-utca 17. Tel.: 19-4-71



BuÜapeat, 1934 december 31. HÉTFŐI NAPLÓ 8

Revolveres családi dráma Kőbányán
Izgalmai.élet-haiá'liarc utána férj rálött a feleségére, 
elmenehQit, azután énként le entkezett a rendőrségen

Vasárnapra virradó éj
szaka egy óra tájban iz
galmas jelenetek ját
szódtak le Kőbányán, 
az Apa/butca 18. számú 
házban.

Az egyik földszinti 
szöba-konyhás lakásban 
lakik pár hónap óta

Bognár István 31 esztendős ácsmester kü- 
Jönváltan élő felesége, a 28 esztendős Lind- 
jnayer Katalin édesanyjával, özv. Lindmayer 
.Józsefnével és négyéves fiúgyermekével. Mig 
férjnél volt, a Fertő-utca 3. alatt laktak, 
most ezt a lakást ura bérli. Bognár, aki há- 
zsártos természetű ember, ez év tavaszán 
anyagi okok miatt összeveszett feleségével 
és a családi perpatvarnak az lett a vége, 
hogy az asszony a mindennapos veszekedést 
megunva,

anyjával és gyermekével külön köl
tözött.

'Az ácsmester nagyon szerette kisfiát és ki 
akarta kötni, hogy a gyermeket hagyja nála 
az asszony. Ezt a kívánságát nem teljesí
tette, sőt a biróság a válóper kimondásával 

a gyermeket az anyának Ítélte 
mert nála jobban látja biztosítva nevelését. 

Bognár ebbe nem tudott belenyugodni. A 
válóper befejezése óta több alkalommal tett 
kísérletet, hogy ismét helyreállítsa feleségé
vel a régi jóviszonyt s újból gyermekével 
együtt lehessen. Az asszony, aki maga tar
totta el az utóbbi időben mindhármukat, a 
Jlichter-féle vegyészeti gyárba jár dolgozni.

Szombaton kétizben is, kora reggel és este 
a munka befejeztével

Bognár ott álldogált a gyár kapuja előtt 
és leste volt feleségét.

Először könyörgött neki, hogy béküljenek 
ki, később fenyegetőzni kezdett, hogy el
pusztítja az egész családot, ha nem hallgat 
az asszony szavaira. A gyári munkásnő igye
kezett Bognár lelkére beszélni és megnyug
tatta, ha ő is keresethez jut és megváltozik 
a természete, lehet szó a házasélet vissza
állításáról.

Kilenc óra tájban váltak el egymástól és 
U férfi látszólag megnyugodott.

Lindmayer Katalin, édesanyja és a kis-

gyermek tiz óra tájban aludni tértek. Éj
szaka egy óra körül nagy zajra riadtak fel 
álmukból. Az udvarról hangos szitkozódás, 
fenyegetőzés hallatszott, Bognár hangiát is
merték fel benne. Pár perccel később az 
ittas állapotban levő ácsmester

nckifeszitette mellét a lakás ajtajának, 
benyomta az ajtót és jobbkezében revol
vert szorongatva, berontott a szobába.

A két nő és a kisgyerek kétségbeesve ugrot
tak ki az ágyból és hálóöltözékükben az 
ajtó felé igyekeztek, hogy elmeneküljenek a 
dühöngő ember elől. özv. Lindmayerné és a 
kisfiú nagynehezen ki is jutottak az udvar
ra, ahol a szomszédokat hívták segítségül. 
De Bognár volt feleségének már nem sike
rült kijutni a szobából, az ácsmester útját 
állta és Jelöléssel fenyegette.

Elkeseredett küzdelem fejlődött ki 
közöttük.

Az asszony arra törekedett, hogy kiüsse 
revolvert Bognár kezéből. Mind a ketten

TUNGSRAM
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a 
földön hemperegtek, a férfi a nőt fojtogatta, 
azután fölugrott és a revolvert elsütötte.

A golyó szerencsére célt tévesztett és a 
padlóba fúródott.

Mire másodszor célzott és el akarta sütni 
revolverét, már a szomszédok siettek az asz- 
szony segítségére és az utolsó pillanatban 

kicsavarták a férfi kezéből a gyilkos 
szerszámot.

Bognár ezután elmenekült a házból. A rend
őrség erélyes nyomozást inditott kézrekeri- 
tésére, mire

vasárnap reggel önként jelentkezett a 
a kőbányai kapitányságon.

Elmondotta, hogy napok óta nincs betevő 
falatja,

a nyomorúság és a szerelem teljesen 
elvette az eszét

és elhatározta, ha nem sikerül visszaállítani 
a házaséletet, végez feleségével és önmagá
val is.

A merénylet után Kőbányán kóborolt, 
reggel arra gondolt, hogy öngyilkosságot 
követ el, de nem volt elég ereje tervét vég
rehajtani.

Bognár Istvánt kihallgatása után előzetes 
letartóztatásba helyezték.

got, ketten együtt bejöttek a városba, föl
keresnék Sikolya egyik ismerősét. Sikolya 
bement az ismerőséhez, Nyáry gróf pedig 
azalatt kint várakozott. A nyomdász nem 
tudta megszerezni ismerősétől a kölcsönt, 
de a megígért szívességet mégis meg akarta 
tenni. Ezért zsebretette a zálogcédulákat, 
mondotta Nyáry grófnak, megszerezte 
kölcsönt és

át ls adott neki néhány pengőt.
Nyáry Miklós később megtudta, hogy 
kolya adta a kölcsönt és a zálogcédulák 
nála vannak, nem tudni pontosan miért, 
nem tartotta helyesnek ezt a dolgot,

azt
a

Sí-

visszakövetelte a zálogcédulákat, 
az utcán nagy jelenetet rendezett és 

kényszeritette Sikolya Lajost, hogy 
menjen vele a legközelebbi kerületi ka

pitányságra.
Sikolya kénytelen volt vele menni, de ter
mészetesen semmi rendőri folytatása nem 
lett az ügynek, mer. hiszen Sikolya Lajos 
szabályszerűen járt el.

A nyomdász Nyáry gróf eljárásában sze
mélyes szabadságának megsértését látta és 
ezért tett ellene panaszt. A rendőrségen fo
lyik a vizsgálat, hogy tisztázzák ezt a furcsa 
ügyet.

Vasárnap hafnalban csendörsoríííz 
kivégezte a mecseki „vérszivó vám
pírokat" - két kóbor farkaskutyát

Hítler-affér a Saarvidéken
Letartóztattak egy fiatal amerikai leányt, 
mert barátságtalanul nyilatkozott Hitlerről

Páris, december 30. I
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) A Matin tegnap feltűnést keltő 
letartóztatásról adott hirt. A Matin szerint 
a párisi amerikai konzulátus tegnap kö
zölte, hogy

a saarvidéki határon letartóztattak egy 
fiatal amerikai leányt: a huszonöt
éves Siddoll Elzát, mert barátságtalan 
megjegyzéseket tett Hitler kancellár

elnökre.
Siddoll Elzát a Waldmeerben lévő gyüjtö- 
táhorban helyezték el.

Saarbrilckcn, december 30.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje

lentése.) A saarvidéki kormányzó bizottság 
a népszavazási bizottsággal egyetértésben 

megtiltotta, hogy a saarvidéki szavazó
kat szállító különvonatok érkezése al
kalmából tüntetéseket és felvonulásokat 

rendezzenek.
Eddig ugyanis szokásban volt, hogy a vi
lág minden tájáról a Saarvidékre tömegesen 
érkező németeket a saarbückeni pályaudva 
ron nagy ünneplésben részesitették s vala
hányszor ilyen külföldről érkező különvo
natok befutattak,

lelkes, nagy tüntetéseket rendeztek.
A tüntetéseket és ünnepléseket tiltotta meg 
most a saarvidéki kormányzóbizottság.

Pécs, december 30.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Egész Baranya vármegyét izga
lomban tartotta vasárnap a Mecsek felé 
közeledő „titokzatos szörnyetegek" Ilire, 
amelyek az elterjedt hirek szerint egész 
juhnyájakat téptek széjjel.

Vasárnap reggel
a vadászok egész serege rándult ki a 

Mecsekbe oroszlánvadászatra.
ügy tudta ugyanis mindenki, hogy a nyáj- 
pusztitó szörnyetegek egy vándorcirkusz 
elszabadult oroszlánjai és hiuzai.

A szabadon garázdálkodó fenevadak a 
szászvári nyájban okoztak nagyobb káro
kat, ide igyekezett minden pécsi oroszlán
vadász. A Hétfői Napló munkatársa is autón 
leutazott Szászvárra. A közbeeső falukban, 
Kisbattyánban, Mázián, Hosszulepényen és 
Császlán

valóságos tömeghisztéria lett úrrá, 
mindenki a garázdálkodó vadállatokról be
szélt. a gyermekeket néni merik az utcára 
engedni s a gazdálkodók vasvilla nélkül

nem hagyták el a házat. Az intelligencia 
arról vél tudni, ’ ogy

egy kárpáti hiúi tette át fészkét a 
Mecsekbe.

A vadászbérletek tulajdonosai egész éjsza
kákat lesen töltötték, várták a vadállatokat

A vadászok a lesre bárányokat vittek 
magukkal csalétekül a vérszivó szörnyeteg
nek. A hiuz-vadászat azonban minden eset
ben eredménytelenül végződött

A szászvári csendőrörs parancsnoka is 
utasítást adott embereinek, hogy a nyája
kat dézsmáló fenevadakat lőjjék le. A 
csendőrök is lesen töltötték az éjszakát 
hajnalban aztán a juhaklok között feltűntek 
a fenevadak:

két közönséges kóbor kutya.
Nyomban ezután megszólaltak a csendőr
puskák és a farkaskutyák, amelyeknek 
nyakán még ott volt az egykori gazdájuk 
örve, élettelenül zuhantak le a földre.

A derék csendőrök ezzel megszabadítot
ták a Mecsek környékét a napok óta tartó 
rémülettől.

Szovjetkövetek találkoztak

Vasárnap reggel 6 óra 10 perckor az Isz
tambul—-Berlin közötti gyorsvonattal átuta
zóban Budapestre érkezett Karahan ankarai 
szovjetkövet. A követ Berlinen át Moszkvá
ba utazik és

egy órát töltött el Budapesten.
A nyugati pályaudvaron az ankarai követet

vasárnap Budapesten
Beksadian budapesti szovjetkövet fogadta 
két titkára kíséretében. A két követ a vonat 
megérkezése után autóba szállott és 

egyórás körsétát lett a városban.
Karahan követ 7.15 órakor folytatta útját 
Berlin felé.

Gróf Nyáry Miklós különös 
kalandja öt zálogcédula körül

A főkapitányságon vasárnap reggel vizs-1 A vizsgálatot egy beadvány indította el, 
gálát indult egy különös és furcsa ügyben, amelyet gencsi Sikolya Lajos nyomdász 
amelynek központjában öt zálogcédula áll adott be a főka 
és a zálogcédulákkal együtt egy előkelő ne- i Lajos, aki a i 
vet viselő fiatalember, gróf Nyári Miklós. 1 üggyel kapcso’

Előlié Kfivenazban 
tarka Szilveszter-est 

meglepetésekkel.

Darvas Zsuzsa énekel

Kifosztotta a fogorvos lakását 
az udvarias ál-beteg
— Kezeit csókolom, nagyságos asszony. Bo

csásson meg,
tévedésből az előszoba helyett Ide nyitot

tam be,
szégyenlem a dolgot, de eltévedtem ...

A mosolygó, kipirult arcú férfit még meg is 
nyugtatta az uriasszony, hogy nincs semmi baj, 
sőt

0 maga kalauzolta ki az előszobába.
A fiatalember gyorsan felkapta télikabátját 

és sietve távozott.
Amikor dr. Baracsné az előszobából a váró

szobába ért, találkozott férjével, aki búcsúzott 
ismerősétől, majd az iránt érdeklődött,

miért ment el az utolsó várakozó páciens. 
Amikor felesége közölte az előbbi jelenetet, 
gyanúsnak találták a dolgot és mindketten a 
szalonba siettek. Felnyitották a villanyt és ami
kor jobban körülnézlek és észrevették, hogy a 
vitrin zárja fel van feszítve és

eltűnt az ékszerdoboz; aranyórát, értékes 
ékszereket vitt magával az ál-beteg.

Mire Baracsék a betörő üldözésére indultak, 
az már árkon-bokron túl volt.

A rendőrség széleskörű nyomozást inditott a 
vakmerő betörő kézrckcritésérc.

A főkapitányság betörési ügyekben dolgozó 
detektivjeit tegnap este óta érdekes eset fog
lalkoztatja, amely körülményeinél fogva ki
emelkedik a sablonos betörések sorozatából.

Baracs Gyula dr. fogorvos, aki az Erzsébet- 
körut 20. sz. alatt Lakik és ugyancsak ott van a 
rendelője is, megjelent 
rétien tettes ellen tett 
kifosztotta.

öt óra tájban
hét beteg várakozott

a rendőrségen és isme
feljelentést, aki lakását

—,,, — - főkapitányságon. Gencsi Sikolya 
i Zita-tclepen lakik, különös 

üggyel kapcsolatban,
személyes szabadság megsértése miatt 

tett panaszt gróf Nyáry Miklós ellen.
Sikolya elmondotta, hogy gróf Nyáry Mik
lós, akivel ismeretségben áll, nemrégiben 
hozzáköltözött albérletbe Zita-telepi laká
sára. A fiatal gróf, aki iqen szerény anyagi 
viszonyok között él, megkérte őt arra, hogy 

öt darab zálogeédulájára szerezzen ki
sebb kölcsönt.

Sikolya hossza* kérlelésre vállalt* U a dől-

w az orvos várószobájá
ban.

Köztük volt egy 30—32 évesnek látszó, sötét 
ruhát viselő fiatalember, aki bár az elsők kö
zött jött, udvariasan maga előtt engedte he a 
rendelőbe azokat, akik később érkeztek, mert 
mint mondotta, ráér. A páciensek, akik még

meg Is dicsérték az „előzékeny** fiatalem
bert,

nem gondolták, hogy az milyen tervvel foglal
kozik. miért marad minden áron utolsónak.

Dr. Baracs egyik régi páciensével volt elfog
lalva, amikor felesége, aki a hálószobában tar
tózkodott, a szalonból gyanús zajt hallott. Be
nyílóit, hogy megnézze, ki járkál ott? Egy ele
gáns fiatalembert pillantott meg, aki udvaria
san köszöntötte:

tipytelelnek és üzlotbarátalnak 
BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁN a

RUDOLF MOSSE rt
iurdetövAllalat
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Af/f keresett önagysúga 
a hotelben, ahol véletlenül 

megjelent a razzia
Szálloda! portások, londinerek és szoba
lányok felvonulása egy furcsa pörben

Egy erkölcsrendészeti 
razzia meglepő esemé
nyei kerüllek a járásbí
róság elé. Még ez év ele
jén történt, hogy a rend
őrség szokásos erkölcs
rendészeti razziát rende
zett a budapesti garni-szál- 
lodákban. Az egyik ho
telben

egy 40 év körüli elegáns hölgyet éa egy 
fiatalembert igazoltattak a detektívek.

Nemsokkal az igazoltatás után kiderült, hogy 
a hölgy: K. József pesti kereskedő felesége, 

hamis névvel tévesztette meg a rendőrség 
embereit.

A razzia és as igazoltatás következményeit 
nem lehetett titokban tartani K. ibuel előtt 
sem, aki, amikor a történtekről értesült, szon
da! otthagyta feleségét. Az asszony azonban 
nem nyugodott bele abba, hogy férje elhagyja: 

a bírósághoz fordult éa tartásdijat követelt 
férjétől.

Keresetében a razzia eseményeit igy adta elő:

Bőszéi a feleség...
— Valóban egy hotelben tartózkodtam, ami

kor ott razzia volt. De légből kapott valótlanság 
az, mintha engem bizalmas cgyüttosben talál
tak volna a fiatalemberrel.

A hotelbe azért mentem el, mert a fiatal
ember kis nnokaliugomnak udvarolt és há
zassága ügyében nagyon bizalmasan akart 

beszélni velem.
— Alighogy néhány percig a hotelszobában 

tartózkodtunk, detektivek jelentek meg és iga
zoltattak. Én elkövettem azt a hibát, hogy más 
nevet mondottam be. De ezt csak azért tettem, 
nehogy bárki is félremagyarázhassa a hotelbeli 
jelenetet. Bizonyítani tudom a fiatalemberrel is, 
hogy közöttünk semmi nem történt...

— Férjem a történlek után elhagyott, eltar
tásomról nem goncoskodik és ezért kérem a 
bíróságot, hogy

havi Ö00 pengő tartásdljat állapítson meg 
részemre.

Beszél a férj...
A férj az asszony keresetével szemben ezeket 

adta elő a bíróság előtt:
— Naiv mese mindaz, amit feleségem ke

resetében Aliit
— Bizonyítani kívánom, hogy feleségem nem 

holmi házasság ártatlan megbeszélése céljából 
találkozott a fiatalemberrel, hanem más motí
vumai voltak a találkozásnak. Feleségem rutul 
megcsalt enpem a fiatalemberrel, De nemcsat Itt 
és nemcsak ezzel a fiatalemberre) csalt meg, 
hanem kilenc eaetlien történi meg, hogy pen
ziókban, hotelekben találkát adott.

— Ezt a kilenc esetet Is bizonyítani tudom, 
egy sereg Lolclportássul éa különböző pen

ziók alkalmazottaival.
— A razzia után ugyunls hosszú betekig tartó 

magánnyomozást folytattam és ez a nyomozás 
megdöbbentő részletességgel tárta fel feleségem 
házasságtöréseinek bünlajstromát.

— Minden esetre kérem a bíróságot, hogy a 
hotelek é> penziók alkalmazottain kívül,

eskü alatt hallgassa ki a fiatalembert Ls, 
akivel a razzián tettenérték.

— Feleségem hűtlenségét már bűnvádi útra 
is tereltem:

h ázass ágtörésért feljelentettem feleségemet, 
de sajnos, ebben az ügyben a nyomozást meg
szüntették ellene. Házastársi hűtlenségét azon
ban ennek ellenére is bizonyítani tudom: kérem 
tanúim kihallgatását.

ítél a bíróság
A bíróság széleskörű bizonyítást rendelt el a 

nem mindennapi perben.
Egymás után vonultak al a bíróság előtt ■ 
hotelek portánál, a penziók szobaleányai, 
londinerei, akik mind aa Mssony ellen val-

lőttek.
Kihallgatta a bíróság a fiatalembert is, akit a 
razzián találtak meg az asszony társaságában. 
A fiatalember viszont

az asszony ártatlansága mellett tett vallo
mást

és kijelentette, hogy valóban családi ügyben 
tartott megbeszélést a kereskedő feleségével.

A bíróság ezek után Ítéletet hirdetett: K. 
Józsefnél nőtartási keresetével elutasította. A 
férjnek sikerült bizonyítani — hangzott az 
ítélet, — hogy feleségét jogos okból hagyta ott 

és az asszony érdemtelenné vált a tartás

Valószinüleg érdekelni fogja önöket, hogy az 
órákhoMzat tarló ülés és dohányzás következté
ben, mozgás hiányában, belső szervezetük nem 
működik rendesen, sokszor fejfájást, szédülést, 
rosszullétet éreznek,

Hölgyetml A sok ülés hizlal! Ez ellen véde
kezni kell. Egy Igen neves, magyar orvos kísér
letet végzett a nála jelenlkezö pacienseken, kik 
mind sokatülö, dohányzó emberek voltak és 
rosszullétröl, valamint hízásról panaszkodtak. 
A kísérletet természetesen glaubersós gyógyvíz
zel végezte. Elrendelte, hogy reggelenként, éh-

gyomorra igyanak a aöldcimké,. terméaaelea 
glaubersól gyógyriibűl egy P“b4J”' |ez "J"” 
keserű) A kísérlet kitűnően bevitt é, a Jóba, 
rálnók egymásnak ajánlják ezt a kitűnő ,Uet.

De mivel igaz barátnő kevés van, azért hoz
zuk most ezt a kiváló gyógyszert nyilvános
ságra, hogy a nők ne hízzanak el, vérüket fris
sítsék fel és akadályozzák meg fejfájásukat, 
rosszullélüket, hozassanak azonnal természe
tes glaubersós gyógyvizet és minden reggel igya
nak egy pohárral.

díjra.
Ezt az érdemtelenséget a fiatalember vallomá

sával szemben egész sereg éroektelen tanú val- 
Ilomása erősítette meg, ezért utasította el a bí
róság az asszony keresetét.

sodi Mihály, Klsterenue. Kosári Károly. Klskunfélegu- 
hdza. Vldovszky Márton, Budakalász. Versed Mária, 
Újpest. Wiesner Sárika. Kaposvár.

Egy-egy elegáns házikabátot. Illetőleg egy-egy 
női pizsamát nyertek:

Etelka, Balassaguarmat. Krausz Gyula. Dédes.

A rablóit pénzen vásárolt ház juttatta 
rendőrkézre az erdélyi betörőkirályt

Nagyvárad, december 29. 
(A Hétfői Napló tudósítójától.) A nagyváradi 

rendőrség szenzációs fogást csinált: hónapok 
óta tartó nyomozás eredményeként kézreke- 
rült az aradi Schmiedt-fé\o kereskedésben tör
tént ékszerlopás tettese. Ez a betörés egyike 
volt a legnagyobbaknak, amit az utóbbi évek
ben egész Erdélyben elkövettek. A kézrekerült 
rabló: sokszor büntetett, öreg betörő, Puskás 
György, aki félévvel ezelőtt szabadult a fegy- 
házból, ahol hosszabb büntetését töltötte ki. 

A nagyváradi detektivek az utóbbi Időben ál
landóan figyelték Puskást és feltűnt, hogy a 
betörőkirály feleségével együtt

munka nélkül, csendes Jólétben él 
és hetenként kétszer Nagyszalontára kirándul
nak. Két titkosrendőr egy alkalommal követte 
őket és a nyomozás meglepő eredménnyel járt: 

Puskáiknak csinos házuk van Nagy
szalontán.

A várad! rendőrségen most már biztosak vol
tak afelől, hogy a betörőkirály nem becsületes 
utón jutott a pénzhez, amin házat vett.

A vizsgálat kiderítette, hogy amikor az aradi 
betörést ismeretlen, de nagyon gyakorloltkezü 
lettesek elkövették, Puskás nem tartózkodott 
Nagyváradon. Kiderült az is, hogy röviddel 
ezután vásárolta a betőrőkirály a szalontai há
zat. Ezek után bizonyosnak látszott, hogy Pus
kás György fosztotta kt Schmiedt Lajos üzletét.

Most a nagyváradi detektivek
a szalontól házban rajtaütöttek Puskásé kon 

és, miután a házkutatás alkalmával néhány 
még el nem adott, Schmledtéktől rabolt ékszert 
atláltak, letartóztatták őket. Mindketten beis
merő vallomást tettek. Erdély betörőkirálya 
igy rövidesen visszatér a fegyházba.

Puskás egyébként arról nevezetes, hogy egy 
budapesti betörő ötlete alapján ő Erdélyben 
alapított „betörőiskolát**, ahol szépreményü 
fiatal bűnözőket képezett ki

Egy-egy borotválkozó-csomagot nyertek:
Vasa János, Szálló Ferenc, Langmár Lajos. Zelse!

Árpád. Harsányi Gyula. Welszhausz Ernő, Vitányi 
György. Fehér Jánoa, B. László Béla. Geleszka István. 
Kauderer G.. ScbaUek J.. Olasz D.. budapestiek. Reliű 
János. Pestszenllőrinc. Sturm Márton. Rákoscsaba. Koll- 
mann Mihály, Peslszenlerzsébet. Kreisler Albert. Nagy
kanizsa. Bárdos József. Esztergom. Soós Jenő. Mát gát
lóid. Horváth Ferenc. Sopron. Gál Lajos. Klskunmajsa. 
HentaJler József Bicske. Monori János. Mikd/alua. Mik
lós Gábor. Földeák. Dévai István. Horvátkút. Hortobágyi 
Eleme-, Potgond. Tóth Iván. Maalóca. Lóczi János. Be
led.

Egy-egy üveg finom kölni-vizet nyertek:
Hoflmann Margit. Welsz Ilonka, budapestiek. Zala! 

Piri. Vasvár. Tornyik Anna. Zalaegerszeg. Vörös Etelka, 
Tiszafüred. Igáit Aranka, Tereske. Török Irma, Puszla- 
gdt. Pányoki Franciska, Pápa. Veszprémi Olga. Pálma- 
lor. Paál ibolya. Ostoros. Szegi Melánia. Orgováng.

Egy-egy dobos finom púdert nyertek:
Ma maxi Angéla. Schopp Annus. Nádas Éva. buda

pestiek. K. Szabó Mária, Peitszenter zsebet. Diószeghy 
Borbála. Monor. Kővári linréné, Polgdrdi. Pósa Jolúii, 
Sdndormaior. Semjén Ottóné. Csengőd. Aba Sári, Cserdi. 
Erdész Geaáné. Géderlak. Garami Vilma. Kuntelep. Jó- 
lész Etelka, ilerénu.

Egy-egy pudertartódobozt nyertek:
Szubuly Ödönné, L. Voknana Amália. Fischl Ignácné, 

budapestiek, özv. Andrejka Jánosné. Újpest, özv. Kas
ai tzldné Wagner Mária, Kispest. Goltsegen Irén, lldkos- 
szentmihdlg. Wciaz Arnoldné. Nagykanizsa. Breuer 
Ilona. Miskolc. Tósokl Ilonka, KővdgJörs. Malmos Jolán, 
Kisvdrda. HaJmágyi Gizella. Talatóvdros.

Ezer ajándék 
„Huszonöt év“ cimü keresztrejtvény-pályázatunk 

nyerteseinek névsora (Befejezés)
óriási sikert aratott keresztrejtvényverse

nyünk nyertesjegyzékének utolsó sorozatát 
adjuk ma közre. Akik Fortuna Istenasszony 
jóvoltából nem jutottak ajándékhoz, ne csüg
gedjenek, legközelebb indítandó, újszerű és 
végtelenül érdekes, gazdag dijakkal jutalma
zott pályázatunkon alkalmuk fog nyílni annak 
megszerzésére, ami most nem sikerült nekik.

♦
300 PENGŐ KÉSZPÉNZT NYERT:

Var,. IMU, Budaput, Vtl, Károly-kűnrt IS.

EURÓPAVEVÖ HÁLÓZATI RÁDIÓT 
NYERT:

Gdrdo. Mlhílyní, Sr,rg<-d, Sngár-nl

EGY BERNDORFI ALPACCA EVÖ- 
KÉSZLETET NYERT:

Lányi Andor, Budapest, V1L, Klrfly-u. Ifi.

EGY-EGY TASKAGRAMOFONT 
NYERTEK:

Losoncai Upőtné, Budapest, Vük, Jősscf- 
utva lő.

Vldmár Győző, Rákosszentmihály. 
Dr. Tóth László, Győr.

EGY-EGY GUMIKERÉKÉ TÁLALÓ
ASZTALT NYERTEK:

HolTmann DauS, Bndapoi:; Wrts, Endrén*,

Egy-egy illatszeres dobozt nyertek:
Dr. Deák Imréné. Redlich Berta, budapestiek. Fo

dor Fexencné, Rákospalota. Sporer Lajosné, Újpest. 
A bel os* Istvánná, Veszprém. Józsa Terézia. Kondoros. 
Darvas Jolán. Komárom. Tóth Izabella. Szombathely. 
Galambos Mária. Déuavdnua. Földes Hedvig, Encs. Fonó

Zsedíng. Zsana Júlia. Tekerd. BaJajti Margit, Tisza
füred.

Egy-egy eeomag kU „nppant nyerlek:

Csarada Tihamér. Eiben József. Zsengeri Vilma. Somor- 
jai Géza Bruzer Lajos, Nagy Sámuel. Donáth Rózsi, 
Keiss Izidor. Erdős Imre, Szerdahelyi Iván. Demkó Fe
renc, Udvardy Ferenc, Stulla Ferenc. Wolbert József. 
budapestiek. Veress Gyula, Peslszenlerzsébet. Hunfalvi 
Lajos. Kispest. Wimmer Öyörgy. Rákospalota. Kerner 
Antal. Újpest. Arányi György. Pestszentlőrlnc. Müllner 
Károly, Csillaghegy. Schwarcz Endre. Sashalom. Abra- 
hám Kálmán. Petőhdza. Kerekes Zsigmond Törökszent- 
mlklós. Harmath József. Mezőhegyes. Király Lajos. 
Pásztó. Daróczy Miklós. Csduoiu. Csatári Jenő, Érpatak. 
Gámán István, Izmény. Kárász János. Meguer. Rojtok 
Géza. Csákodr.

Egy-egy csomag nagy szappant nyertek:
Jurátaka Károlyné. vitéz Horky Ferenc, Varga Ró

zsi, Havas Rezső, Gurul István. Kábán Ferenc buda
pestiek. ifj. Weber Miklós. Rákoscsaba. Horacsek Sán
dor, Peslszenlerzsébet. Zámory Imre. Rákosszentmihály. 
Tikk László. Kispest. F.zessy Perenc, Debrecen. Kle- nydk3k álmán*,’ J&'WSferJTSXgS 

Czobor Amália, NaguaM. Moesonyi Vilma. Pátroha. 
Pallagi Pátkai Rózái. Sajloskál. Saiy Terézia. Tarpa.

A vidéki és külföldi nyerteseknek ajándékait 
kát a hét folyamán postán küldjük el. A buda
pesti és környékbeli nyertesek ajándékaikat 

1935- Január 2, 8 és 4-én
d. e. 9—í óráig kellő személyazonosság Igazat 
fása mellett kiadóhivatalunkban vehetik át.

A már előző hetekben közzétett azon nyerte
seinket felkérjük, szíveskedjenek ajándékaikét 
legkésőbb pénteken déli 1 óráig annál is inkább 
átvenni, mert a kisorsolt éa át nem vett nyere
ményeket következő rejlvénypályázatunk dijai
hoz fogjuk hozzácsatolni.

3i-en, netion
kezdi meg az E«í í Kurír 
szenzációsan érdekes, uj 
cikksorozatát, amely a 
világtörténelem legcsodá
latosabb karriér jót, a kor
zikai ügyvéd fiából a 
franciák császárává emel
kedett Bonaparte történe
té t pergeti le az olvasó előtt

napóleon, a diktátor, az uralkodó, az om&er
Nagy Napóleon életútja, amely a kis Ajacciótól a tragikus Szent 
Ilonáig vezet, forradalomból indul és véren, szerelmeken, herme
linpaláston keresztül a legmélyebb emberi tragikumban ér véget
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Betegeshajlamu kasszafurók 
veszedelmes bandája került 
hurokra Budapesten

Betörőfogás manikiirözés közben
Vasárnap délelőtt há

rom megbilincseli em
bert vitt be a főkapi
tányságra négy szegedi 
detektív. A három meg
kötözött ember: Szabó 
Sándor, Orbán Antal és 
Króner Rezső, három 
veszedelmes k assza fúró -

betörő, akiket pontosan fél esztendeje kere
sett az ország rendőrsége.

Legutóbb egyetlen éjszaka három helyen 
is betörtek és összesen mintegy 26.000 pengő 
készpénzt és értéket raboltak el.

Néhány nappal ezelőtt betetőzték minden 
eddigi betöréseiket, A város legforgalmasabb 
utján levő

Fenyő testvérek gyarmatáru-cég raktá
rát fosztották ki, a a lopott holmit tár

szekérrel szállították el
és felfeszitették a páncélszekrényt is, amely
ből A300 pengő készpénzt vittek el.

A társzekér lett az árulójuk, mert egy 
’ ' ‘ apaprikaárus asszony, Csige Jánosné, aki 

hajnali órákban a piac felé tartott, 
látta őket a kocsi bakján —, pénzt 

számolni.
Es feltűnt az ügyes asszonynak, szólt 

szó-legközelebbi rendőrnek, aki igazolásra 
lltotta fel a kocsist és két társát.

igazoltatás közben azonban mind a 
mán elfutottak, még pedig úgy, hogy 

a rendőr szemébe paprikát szórtak

bár-

és 
közben hárman háromfelé iramodtak.

A szegedi detektivek csupán annyit tud
tak megállapítani a szegedi vasúti pénztá
rostól, hogy

Ilyenformája emberek Budapestre vál
tottak jegyet.

A legközelebbi vonattal már Budapest 
felé utazott Bánsági detektivfelügyelö és 
három társa. Csütörtökön délre már a bu
dapesti főkapitányságon jelentkeztek, ahol 
a Futó főfelügyelő csoportjának segítségével 
megállapították, hogy a három ember Szabó, 
Orbán és az alig 20 esztendős Króner Re
zsővel azonosak és mind a hárman Jó ösme- 
kősei a budapesti főkapitányság embereinek.

Megállapították azt is, hogy Krónert a 
beteges hajlamú férfiakról vezetett nyilván
tartás adatai szerint, már

több isben érték tetten zsaroláson
'éa vitéz Czár detektivföfelügyelö azt ls 
tudta róla, hogy barátság fűzi egy borbély
segédhez, aki a Cslkágó egyik fodrászüzle
tében dolgozik.

Péntek reggeltől kezdve állandóan egy 
detektív ült le a borbélyüzlet egyik székébe. 
Szinte

óráról-órára máa-máa detektívet nyír
tak, borotváltak, manikűröztek 

(ebben az üzletben, A tulajdonos boldog 
.volt, hogy egyszerre igy fellendült az üzlet
menete, de természetesen sejtelme sem volt 
Arról, hogy a „vendégek*4 detektivek, 
akik azt lesik, ügyelik:

ki jön majd a Béla segédhez.,.
Szombaton este zárás felé végre belépett 

nz üzletbe Króner Rezső. Ép Bánsági de
tektivfelügyelö kezelt manikűrözték, miután 
előzőleg már beretválkozott, hajat nylratott 
|ás teleszóratta magát kölnivízzel.

A detektív azonnal felösmerte a régen 
keresett betörőt és abban a pillanatban, 
amikor az leült, nyakán a fehér szalvétával 
és kezeit a langyosvlzes csészébe mártotta, 
hozzálépett:

— No Rudi, velem jössz! Milyen régen 
várlak!

— Megyek felügyelő ur, csak az arcomat 
kapartatom le és a mancsaimat lakkoztatom 
fényesre.

A betörő kívánságának a detektív érthető 
bkokból nem tett eleget, ellenben a mani
kűrös részére szánt két kezet megbilincselte, 
azután kihallgatta.

Az elcsípett flu elmondotta, hogy társai 
hol vannak. Az egyiket Kispestről hozták 
be, a másik pedig a Gellértfűrdő halijában

SípxJcp
fogkefe 
ruhakefe 
h a I k e I e 
körömkofe 
boroivaectef

Világmárka!
Ezt kérjük mindenütt I 

ült — egy „urat” várt. Nem is tagadtak, sőt 
töredelmesen

beösmerték, hogy hónapok óta foszto
gatták Szegedet, Hódmezővásárhelyt, 
Szentest, Orosházát és a többi környék

beli községeket.
Kiderült az is, hogy
mind a hárman beteges hajlamúak és

Kozmáék klubja kimondotta
ai.™ pe.,0. feltételes feloszlását 
kérnek a berendezésért a Nemzeti Egység Pártjától

A városházi kormánypárt, az úgynevezett 
Kozma-párt, mint Ismeretes, átalakult és mint a 
„Nemzeti Egység fővárosi szervezete" folytatja 
politikai működését a Nemzeti Egység Pártjá
ban, miután a párt az Akadémia-utcából átvo
nult az Esterházy-vAcsA párthelyiségekbe.

A politikai párt beolvasztásával azonban meg 
kellett szűnni az úgynevezett Polgárt Egység 
Klubjának is, mert a klub életét természetesen 
a párt jelentette éa

a párt megszűnésével megszűnt a klub 
létjogosultsága is.

'A' Polgári Egység Klubja rendkívüli közgyű
lést tartott, melynek programján egyetlen pont 
szerepelt:

a kink feloszlásának kimondása.
Az elmúlást jelentő közgyűlésen Kozma Jenő 
már meg sem jelent és az elnöki székből Pet- 
racsek Lajos országgyűlési képviselő terjesz
tette elő hosszabb beszéd kíséretében a felosz
lásra vonatkozó javaslatot, amely szerint

■ közgyűlés feltételesen mondja ki a Pol
gári Egység Klubjának feloszlását.

A feltétel pedig ai, hogy a Nemzett Egység 
Pártja

megbatározott Időn belül megveszi a klub

Amerika és Anglia közös 
akcióra készül Japán ellen

Washington, dec. 80.
(A Hétfőt Napló tudósítójának telefont 

jelentése.) Az amerikai közvélemény minden 
izgalom nélkül fogadta a washingtoni szer
ződésnek a Japánok részéröl már régóta 
várt felmondásának bejelentését és egyhan
gúan

Japánt teszi felelőssé
ennek' a lépésnek esetleges következményei-

Tiltott műtétek megdöbbentő 
sorozatáért tizenhárom nő és egy térti kerül 

a törvényszék elé
Tizennégy vádlottja lesz annak a monstre 

bünpernek, amely e hét szombatján tárul 
fel a büntetötörvényszék Schlrilla tanácsa 
előtt. Tizenhárom asszony és egy férfi áll a 
törvényszék elé, hogy

tiltott műtétek megdöbbentő sorozatáról 
számot adjon. Az elsőrendű vádlott: 
Nigmond Rezsőné szülésznő, a Markó-utcai 
fogház lakója, a többiek szabadlábon véde
keznek.

Hosszas és fáradságos nyomozás után tet
ték ártalmatlanná a hatóságok Nigmond Re- 
zsöné megdöbbentően nagyarányú tiltott 
manipulációit.

Nlgmondné valóságos angyalcsináló gyá
rat rendezett be dandár-utcai lakásán.

Nigmondnénak egész sereg asszony és egy 
férfi állott szolgálatában. Az volt a felada
tuk, hogy egyszerű, hiszékeny nőket, akik 
félnek a gyermekáldástól, Nigmondné laká
sára csábítsanak fel, hogy azután a szülész
nő

tiltott műtétet végezzen rajtuk

a betörések során szerzett pénzt erre a 
szenvedélyükre költötték.

Meg is neveztek egy sereg Ilyen embert 
és most

ezek kézrekeritésén dolgozik 
a főkapitányság beteges hajlamú férfiakat 
ellenőrző csoportja.

A három alföldi haramiát Szegedre szál
lították.

berendezését 81.000 pengőért, 
mely összegből azután a felszámoló bizottság 
rendezze a klub pénzügyi kötelezettségeit 

Amennyiben a Nemzeti Egység Pártja nem 
venné meg a klub ingóságait, akkor ulabb ősz- 
szehivandó rendkívüli közgyűlés fog aőnteni a 
további teendőkről.

A rendkívüli közgyűlés ilyen értelemben 
mondotta ki a határozatot és a felszámoló bi
zottság tagjaiul megválasztotta Usetty Béla és 
Petracsek Lajos országgyűlési képviselőket, 
Erőt dg Sándor ny. főispánt dr. Farkas Józse
fet és Benczúr Vajdámért, a Pénzintézett Köz
pont Igazgatóját.

Mint jól informált helyről értesülünk, 
a „feltételesnek* kimondott feloealáe vég

legesnek tekinthető, 
mert a klub berendezési tárgyalnak átvételére 
vonatkozó tárgyalások a felszámoló bizottság 
és a Nemzett Egység Pártja között kedvezően 
haladnak előre és igy as Akadémia-utcai helyi
ség ingóságait nemsokára meg lehet majd ta
lálni az Esterházy-utcai púrthelylségben. A 
Polgári Egység Klubjának helyiségeiben pedig 
az Országot Gazdasági Munkáspénztár — mint 
háztulajdonos — hivatalos helyiségeit rendezi be.

árt,
A Netvyork Héráid Tribüné szerint csak 

a Csendes-óceán kérdésével kell újból fog
lalkozni. A tárgyalások eredményétől kevés 
siker várható, kivéve ha — amint majdnem 
biztosra vehető —

as amerikaiak és as angolok határozóé* 
tan közös arcvonalat alakítanak

Toklo megfélemlítésére, 

busás honorárium fejében.
A rendőrség emberei úgy leplezték le 

dandár-utcai angyalcsináló gyárat, hogy 
lesben állottak a ház kapujában, 

amikor azután egy fülöpszállásl asszony be
surrant a kapun, hogy Nigmondnéhoz sles-

*

ordonanc

Olcsóbb len

LUXUS PENGE.

Azúrkék acél. . . . . . . . . . . . . 201111.
G.M.B. Luxus kékacél. . . . 241111.
G.M.B. Superluxus kékacél 321111.
sen fel, az asszonyt vallatőra fogták.

— Sok ismerősöm járt már itt > mind
egyiken Nlgmondné műtétet hajtott végra. 
Ezért jöttem most én is ide — mondotta ar. 
asszony.

A fülöpszállásl asszonyt beidézték a rend
őrségre, ahol részletesen kihallgatták. Az ő 
vallomása alapján

egymásután Indult eljárás Nlgmondné 
felhajtó! ellen, de egész sereg asszony 
ellen Ls, akiken tiltott műtétet hajtottak 

végre a Dandár-utcában.
összesen tizenhárom asszony és egy férfi 
bünsö manipulációiról szerzett adatokat a 
rendőrség s igy az ügyészség valamennyiek 
ellen tiltott műtét bűncselekménye miatt 
vádiratot adott ki. Nigmondnét, valamint 
azokat az asszonyokat, akiken tiltott műté
tet hajtottak végre, tettesként vonja felelős
ségre a törvényszék, mig a fölhajtók bűn
segéd! bünrészesség elmén felelnek a tör
vényszék előtt.

A fötárgyalás napokig fog tartani, köny- 
nyen lehetséges, hogy a vádlottak vallomá
sai alapján

számos újabb gyanúsítottja tesz 
ennek a monstre bűnügynek.

az utmenti

Mrftholt-

után a mo- 
a holttestet

Ismeretlen halott 
a luxusautóban

Szabadka, dec. 80.
(A Hétfői Napló tu

dósítójának telefonjelen- 
tése.) A bácskai hatásé- 
Skat rejtélyes haláleset 

vizsgálónk foglalkoz
tatja.

Két nap alőtt történt, 
ótopolga község hatá

rában egy motorkerék 
pár defektet kapott. Utasai a gép lámpájá-* 
nak fénye mellett hozzáfogtak a javításhoz. 
Alig, hogy munkához fogtak, 
árok szélén

egy jól öltözött, ÖMzeroneaott 
testet fedeztek fel.

Az eáső pillanat megdöbbenése 
torkerékpár utasai bevitték 
ótopolya községbe, ahol a csendőrök és or
vosok Vizsgálták meg a halott embert. A 
vizsgálat során nem tudták felfedezni a ha
lott személyazonosságát, csak azt sikerült 
megállapítani, hogy

as ismeretlen férfi nyolc-tíz órája feküdt 
holtan az országúton.

A további nyomozás is csak annyit tudott 
felderíteni, hogy az országúton, ahol a ha
lott férfit találták,

egy hatalmas, sötétkék luxusautó robo
gott keresztül.

Két férfi és egy nö ült az autóban. Az a föl
tevés, hogy az ismeretlen embert vagy meg
ölték és úgy dobták ki az autóból, vagy az 
autó elgázolta, aztán felvették a kocsiba és 
ótopolya község határában ledobták. A 
nyomozás nagy eréllyel folyik.

MAUPASSANT
igazán francia regénye

TURJANSKY
reális rendezése — Az

Cssk

16
íves 

frlülkknrk



6 HÉTFŐI NAPLŐ Budapest, 1984 december »f.

klHUMtŰ

J • /.
Balatonalmádi ét Badacsony között a 293 

tnéter magas Cserhegyen kilátótorony épül. 
Horthy Miklósról nevezik el a kilátótor
nyot, amelynek tetejéről a turisták száz- 
kiló méternyi távolságra gyönyörködhetnek 
v panorámában. Egész Székesfehérvárig 
nyílik a kilátás a Horthy-toronyból,

másik névkártya 
kívántak jóeszten- 
viszont kívánom.

11.
Marina hercegnő és György kezdi herceg 

plmmley-Houseban kezdték meg a mézes
heteket. Most egy eddig még ellenőrizhetet- 
ien külföldi hir szerint Angliából Párisba 
utaznak, onnan pedig ausztriai látogatóba 
ileana román hercegnőhöz és férjéhez, 
Habsburg Antal főherceghez. Az uj hercegi 
pár tehát itt lesz a szomszédságunkban. Le
nét, hogy átutaznak Budapesten is.

III.
Wciss Fülöp, a Pesti Magyar Kereskedel

emi Bank elnökigazgat ójának lesz talán az 
\dén a legboldogabb Szilvesztere. Weiss Fü- 
lőp sken a Szilveszterestén ünnepli hetven- 
'ötödik születésnapját boldog családi kör
ben,

!T<
A becsületes megtaláló apotéörba less * Ja

nuár huszonkettedlki Riporterhál legfőbb at
trakciója. Budapest leghíresebb színésznője a 
bálon elveszít egy drága ékszert, megkezdődik 
Utána a lázas nyomozás és as ékszert a becsü
lete* megtaláló kapja meg.

V.
A Ktsnapló egy remek szilveszteri cseme

gével kíván boldog ujesztendőt olvasótnak: 
Wírausz Simon a „csemege". Nem kommen
tálunk semmit, csak szószerint elmondjuk 
azt, amit Krausz Simon egyik legközelebbi 
'jóbarátjától hallottunk. Kraasz Sírni évek 
óta a legcsöndesebb vlsszavonultságban élt 
{Stefánia-utl házában. Érdekes, markáns 
feje esztendők sora alatt nem bukkant főt 
nz előkelő szórakozóhelyeken, ahol pedig 
Valaha úgy várták, mint egy igazi császárt- 
'Az ingatlanforgalomról szóló hivatalos ki
mutatásban vasárnap reggel közzétették, 
hogy Krausz Simon 25.600 pengőért eladta 
'Stefánta-ut 20. számú házát. Ugyanebben a 
házban ma este, esztendőkig tartó szünet 
után, szilveszteri mulatságot rendez Krausz 
■Simon. Az egykori nagy mecénás, pénzfeje- 
delem,möbarát, néhány kiváló művész
barátját hívta meg Szilveszterre,

VI.
A Móniin Rougs nj műsora megint meglepe

tést éa szenzációt hozott Az artista ▼ilága^A- 
mok sora szerepel a műsoron. A lég ragyogóbb 
Párisi varázsolja a Moulin Rouge a Nagymező

tokéba,
VII.

Párisi ól írják a Klsnaplónak: Érdekes 
vendég Indul nemsokára Budapest felé. Az 
idei Goncourt-dijat Roger Versel tanár 
nyerte meg a Capitain Conan cimü regé- 
nmével. Vtntl tanár ur báróiban
tanít, Franelaor.ráffban már .xárnyra- 
kapta nevtt a dlc.Wg híre. Senltlu tudta 
azonban, hogp Koger Vrrirí a bábom alatt 
vltfr katonati.it volt t. annakldrjtn az 
antantmlaztáoal Hküldetiibtn lárt i. mtp 
fordult Budapesten is. Néhány hetet töltött 
a magyar fővárosban, azóta nagy szeretet
tel beszél a magyarokról, most mint Gon- 
court-dijas IrÓ európai utazásra Indul és 
Budapestre is ellátogat.

vm.
El kell menni a Vörösmarty-térf Parisettebe. 

Nem beszélünk róla rókát. Tessék megnézni és 
meghallgatni Vörös Anikót, Attrakciói

IX.
Az újév könyvpiacának eseménye egy re

mek regény. Címe: Az ut vége, szerzője: 
Somogyi Gyula.

Megint egv pesti siker. Engel Magdát, a ki
tűnő Antal énekesnőt Párisba invitájják, 
tendős szerződést kínál neki egy előkelő lokál.

XI.
Becsületszóra Igaz történet! Az ismert 

jobboldali politikus, aki főként a városi 
politikában játszik vezérszerepet, újévre 
két/éle névjegyet rendelt egy nagy nyom
dában. Az egyiken ez a ;
B. u. é. k. Ezt küldi azoknak, akiknek, ő kí
ván boldog újévet. A 
azoknak szól, akik neki 
dót. Igy válaszol nekik: 
Óvatos ember ,. .1

XII.
A laaalal Technika. Teák nmo rikertre 

való tekintettel. ez főben Umft 01 tan Ma- 
rímmel. Oltau Károly professzor leányát 
kérték fel a teák elnökévé.

XIII.
.4 művész kávéház törzsasztalánál hallgat

tuk ki a hét legjobb bemondását. A frissen 
fölfedezett színésznő tehetségéről folyt a 
vita. Volt, aki nagy tűzzel pártfogolta, volt, 
aki lecsépelte. .4 legnagyobb vita közepén 
érkezett meg a kitűnő László Aladár. .4 lég- 
hangosabb vitatkozó őt kérte lel döntőbíró
nak: milyen a színésznő?

— Mintaszinésznő! — hangzott a válasz. 
.— lloav-hoau?
— Minta bűn...

Horthy Jenő, Széchenyi Zsigmond 
gróf és Almássy Ede László afrikai 
expedíciója Slvatag|áró autókkal Indulnak

a hónapokig tartó nagy útra
Három előkelő vadász- és sportember ér

dekes afrikai vadászexpedlciójának híre ke
rült nyilvánosságra Budapesten az előkelő tár
saságokban:

Horthy Jenő, a kormányzó fivére, Széche
nyi Zsigmond gróffal ée Almássy Ede 
Lászlóval Indal hónapokig tartó afrikjai 

útra.
Az afrikai vadászexpedidó mindhárom tagja 

ismert, kiváló vadász, sportember és kutató, 
akik valamennyien nagy utakat jártak már. 
Horthy Jenő megjárta már Afrikái és Indiát, 
oroszlán- és tigrisvadászatokon vett részt Szé
chenyi Zsigmond grófot sem kell bemutatni a 
publikumnak, mindenki tudja róla, hogy

több afrikai expedícióval és utazásairól

A pesti bridgezőket raffinált hamisjátékkal 
fosztogatta egy rejtélyes külföldi házaspár

Már többizbeu garáz
dálkodtak hamis játékosok 
a pesti bridgezök közt de 
egyik aesn olyan ered
ménnyel, mint egy titok- 
aatoa német házaspár, 
akik moat, hogy több 
p*att bridgejétékos ma
gánnyomozást Indított sA-

rejtélye* gyorsasággal, egyik napról ■ má
sikra eltűntek a fővárosból.

Pár nappal ezelőtt bukkant fel egy nagy 
pesti brldgeszalonban a tiszteletreméltónak 
látszó idősebb házaspár. Azt mondották, hogy 
Németországból emigráltak és Bécsből jöttek 
Budapestre, ahol le akarnak telepedni. Ideig
lenesen — mint mondották — egy körúti ho
telben laknak. A házaspár aránylag magas 
alapon bridgezett és

mindig egy asztalnál Játszottak 
kizárólag úgynevezett „fiz partT-t, tehát ál
landósul egymásnak voltak a partnered. Vitat-

•— ünnepi mise IV. Károly koronázásá
nak évfordulóján. Vasárnap délelőtt a ko
ronázó Mátyás-templomban IV. Károly ki
rály koronázásának tizenhatodik évfor
dulója alkalmából ünnepi istentiszteletet 
tartottak. Nemes János püspök mondott mi
sét, amelyet díszes és előkelő közönség hall
gatott végig.

— Egy cigánycsalád as akaaztófa árnyé
kában. Ez év októberében bestiális kegyet
lenséggel gyilkolták meg Peczöl községben 
Czlbók Vince hatvanötéves éjjeli őrt. A 
csendőrség hossza* nyomozással megállapí
totta, hogy a gyilkosságot Lakatos Pál, La
katos Imréné és három rokonuk követte eL 
Valamennyien községben sátoros cigányok. 
A gyilkosokat az ügyészség szombaton ki
adott vádirata előre megfontolt szándékkal 
elkövetett gyilkossággal vádolja meg. Ennek 
a bűncselekménynek a büntetése: kötél általi 
halál. A főtárgyaidat Január első felében 
tartják meg a szombathelyi törvényszéken.

Elkoboztak egy Hitlert sértő könyvet. 
A főkapitány mai napiparancsában utasítja 
az összes rendőrhatóságokat egy Karlsbad- 
bán megjelent könyv lefoglalására és elkob
zására. A könyv címe: Konzentraxionr 
Láger, sárgaszínü fedőlapja van, amelyen 
többek között „Adolf Hitler, deine Opfer 
klagen", stb. felirat alatt egy gunyképet kö
zöl Hitlerről és a könyv szövegében is sérti 
a német kancellárt.

— Megégett a kazánfűtő egy vegyészeti 
gyárban. A Contlnentál Keményítő-gyárban a 
láng kicsapott a kazánból, amely a közelben 
tartózkodó Molnár Lajos kazánfűtőt érte. 
Molnár Lajos égési sebeket szenvedett Válsá
gos állapotban as Uzsoki-utcal kórházba szál
lították.

— Rejtélyes módon öngyilkos lett egy fiatal 
urilány. Waltz Anna 19 éves abaligeti urileány 
tegnap bezárkózott szobájába s megmérgezte 
magát. Mire rátaláltak, halott volt Egyetlen 
búcsúlevelet nem találtak a leánynál. Senki 
som tudta megfejteni eddig as öngyilkosság 
rejtélyét.

— Izesett a robogó vonatról. Molnár Mar
git harkal leány kiesett a mozgásban levő kis
kunhalasi vonat ajtaján. Életveszélyes állapot
ban szállították a kiskunhalasi kórházba.

—• Az ember korai örcgrdéséliea nagyban 
hozzájárul a rósz emésztés é.s gyakori székreke
dés. Könnyen elkerüli ezt, ha Dnrmol hashaj
tót használ. Utánzatokat ne fogadjon el!

— Hallatlanul Jókedvű lesz minden vendég 
Szilveszterkor a Vigszinház-kávéhárban. A 
Grill-bcn Rny Léda, a sörözőben Türk Berta, 
a kávéházban Vigh Klári fogják szórakoztatni 
a közönséget

— Felhívás a mezőgazdasági kiállításon vak 
részvételre. Az Országos Magyar Gazdasági 
Egyesülőt március 21—26. napjain rendezi az 
országos metögatdaságl kiállítást é* lenyéxz- 

• állat vásárt Budapesten.

Irt könyvével tette híressé ■ nevét, 
Almásy Ede László pedig sdlágraszóló hírne
vet szerzett legutóbbi afrikai repülőút jávaL

A három kiváló sportember most együttes 
expedícióra indul. Ezúttal Afrikába vezet az 
ütjük,

speciális sivatagiért autókon utasaik be 
Afrika ismerettel részeit, 

vadásznak, természettudományi tanulmányo
kat és felfedezéseket végeznek. Az utazás elő
készületei már megtörténtek. Horthy Jenő, 
Széchenyi Zsigmond gróf és Almásy Ede László 

■ Jövő héten indulnak Budapestről, 
egy olasz kikötőből hajóznak át Afrikába és 
megkezdődik a hónapokig tartó expedldós ut 

hatatlanul Jól játszottak, szerencséjük azon
ban egyenesen tüneményesnek látszott, 

állandóan annyit nyertek, hogy abból Jól 
megélhettek Pesten.

Végre is gyanússá vált szerencséjük és néhány 
kiváló pesti Játékos, akik alaposan figyelték 
őket, rájöttek, hogy a házapár rafflnáltan kor
rigálja a szerencsét oly módon, hogy

gyors ujjuiosgáasal Jeleket adva le, aalnte 
lesongorázták egymásnak lapjaikat.

A múlt héten — éppen úgy, mint annakidején 
a francia fiatalemberek éppen leleplezés
előtt, nyomtalanul eltűnt Pestről az idősebb 
házaspár. A magánnyomozásra szövetkezett 
pesti bridgezök elmentek a körüli szállodába, 
ahol a németek állítólag laktak: nagy megle
petéssel tudták meg, hogy

• szélhámos-pár sohasem szánt Hl meg.
Valószínűnek tartják, hogy nemzetközi kártya
csalókról van szó, akik most Bécs és Buda
pest után más európai metropolisba utaztak, 
kifosztani a bridgezőket,

Támogassuk ■ Mentők szDveszferl 
gyűjtését A Mentők Intézményének fentar- 
tására szolgáló költségek legnagyobb részét 
Budapest derék házfelügyelői gyűjtik össze 
Szilveszterkor. A Mentők nagyon kérik 
Budapest székesfőváros közönségét, hogy 
gondoljon szokott Jóságával az idén is Bu
dapest mentőire és segítse a házfelügyelők 
önkéntes gyűjtési munkáját.

— Titokzatos módon eltűnt egy 18 éves 
leány. Futó Imre mohácsi pincemester be
jelentette a rendőrségen, hogy nevelt leá
nya, a 18 éves Udrl Ilona hetekkel ezelőtt 
azzal távozott d hazulról, hogy Pécsre uta
zik, de oda nem érkezett meg. A leány 
azóta nem adott életjelt magáról. A titok
zatos eltűnés ügyében folyik a nyomozás.

— Betörés a Kaztncry-utcal Izraelita temp
lomban. Dr. Stern Simon ügyvéd vasárnap be
jelentette a főkapitányságon, hogy a Kazinczy- 
utcai izraelita templomban lévő szekrényét 
ismeretlen tette* feltörte és két értékes hna- 
köpenyét ellopta. A nyomozás megindult.

AkMu^Dom&ay-Penziö 
ui helyiségei: IL zolttn-utco 16 
(TflisdepalotAvai szemben) deo. hóban megnyíltak 
Legnagyobb komfort Hldeg-melvg folyóvíz központ! ffttés I 
FOrdőw,obflg szobák, minden szobában telefon. Általánosan 
elismert elsőrango konyha. Szobaetőjegyxéiiekef már most 
elLvgadank: Dombay-Penzló felenlegi V.,Vécaey- 
utca 4. Teletonsaámi 19-8-77. - Polgári árak! 
Luxus-kényelem I

— Vakmerő betörések Baján. Berger Pál ba
jai ékszerkereskedő üzletét vakmerő módon 
feltörték és kifosztották. A betörői nagymeny- 
nylségü ékszert raboltak el. A rendőrség ke
resi őket. — Gregus István magánhivatalnok la
kásában ii betörők jártak. Gregus abban a 
pillanatban fedezte fel a betörőket, amint ép- 
Íen távozni akartak az összecsomagolt holmik

ul. Gregus éjnek idején órákon keresztül ül
dözte betörőit, de nem tudta elfogni őket.

— Megölte feleségét a karácsonyfa alatt. 
Horváth Mihályné nyiracsódl asszonyt a kará
csonyfa alatt férje több késszurással megsebe
sítette. Az asszony holtan rogyott össze. Hor
váth Mihály tettét ittas állapotban követte el. 
Horváthot a csandörség letartóztatta.

— Lakner bác*i levele a gyerekekhez. Gye
rekek! Szerezzetek a nagyoknak is boldog uj 
évet, hozzátok el őket is holnap, újév délután
ján a Vigszínházbal Színre kerül másodszor: 
Árvácska hercegnő. Főszereplői: Medgyaszay 
Vilma, Váradi Kató, Polgár Zsuzsi. Olcsó hely
árakkal és szeretettel vár Lakner bácsi gyer- 
mekszinháza.

— Megjelent a BSzKRT-Zrabkönyv. A 
BSzKRT Igzgntósága elsőlzben Jelentette meg 
a BSzKRT-Zsebkönguet, amelynek az a célja, 
hogy a BSzKRT alkalmazottainak szolgálat 
közben és a magánéletben hasznos tudnivalók
kal és tanácsokkal szolgáljon. A tetszetős ki
állítású könyvnek minden BSzKRT-alkalmn- 
zotl gyakorlati hasznát látja.

— Cukorbetegségnél fontos az insullntermc 
lést elősegítő MIRA glaubersós gyógyvízzel 
tartott kur^

Hajnali boxeres támadás 
az Aaguszta-telepen

Vasárnap hajnalban a* 
Auguszta-telepen szolgálat 
tót teljesítő őrszemen 
rendőr közvetlenül a te
lep mellett elhúzódó árok, 
bán eszmélet U n állapot-* 
bau lévő jól öltözött fér« 
flne bukkant:

fejét, arcát véraláfu- 
tások és sebek bori-, h 

tották. jí
A mmWk ■ Rókm-korháib. Kállltotlúk, alf.4 
vasárnap reggel visszanyerte eszméletét és ek
kor kihallgatták. Kiderült, hogy Fodor Lajos 
37 esztendős gazdász az áldozat. Fodoc elmon
dotta, hogy

egy leányt kisírt haza, aki az Auguszta- 
telepen lakik.

Alig búcsúzott *1 tőié, amikor négy férfi útját 
állta, minden ok nélkül belékötöttek, szidal
mazták, ezután

kóserrel rátámadtak és agyba-főbe verték.
Az ismeretlen támadók nem vettek el semmit 
Fodortól, pénztárcáját és egyéb tárgyait hiány 
nélkül megtalálta. Az a gyanú, hogy a támadás 
bosszúból történhetett. A rendőrség erélyes 
nyomozást indított a titokzatos támadók kéz, 
rekeritésére.

Tizenhárom ország cserkészel 
találkoznak a gigantikus 
ausztráliai cserkész-jamboreen

London, dec. 80.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen* 

tése.) A Viktória állam megalapításának évszá
zados ünnepsége alkalmából az ausztrállal 
Frankstonban tartott cserkészjamboreen

13 nemzet cserkészel gyűltek Ömz* 
a 121 hektár kiterjedésű táborban. A táborhoz 
2 hektár kiterjedésű Játszótér és 4.8 kilométer
nyi úthálózat tartozik, vízvezetéke 8 kilométer 
hosszú csőhálózaton 750 csapot és

8Ő0 rahanyfflrdőt lát el vízzel, saját posta
ás táviróhlvatala éa távbeszélő központja és 

három bankja te van.
A tábor konyhájának napi fogyasztása: 450(1 
kiló kenyér, Ű75O kiló hús, 2500 kiló burgonya, 
1500 kiló gyümölcs, 4500 liter friss tej, 8 kilo, 
méter kofiiáss és 20.000 darab tojás.

•— Bernüt István jubileumi ünnepély, fi 
magyar társadalom különböző intézményei 
Bernát István negyvenéves közéleti műkö
désének megünneplésére január 3-án dél
után 6 órakor az Országos Kaszinó fehér
termében (Semmelivets-utca 1.) Bernát 
István jubileumi ünnepélyt rendeznek, 
amelyet ünnepi vacsora követ.

— Tűs Újpesten. Vasárnap éjszaka tűz pusz
tított Újpesten, az Árpád-ut 98. alatt Kardos 
Gábor képkeretező üzletében. Az újpesti tűz
oltóság megfeszített munka után tudta csak a 
tűz továbbterjedését megakadályozni.

— Ne ugorj fel ■ villamosra- Pánczél Ferenn 
15 esztendős gimnazista a József-kőrul 11. 
számú ház előtt mozgásban lévő villamosra 
akart felugrani, de leesett. A mentők a Rókus 
kórházba szállították.

— Lugkö. Schmldt Károly 18 éves gyári 
munkás a Fáy-utca 72. számú ház előtt lúgot 
ivott A Rókus-kórházba vitték.

— Revolvere* traflkrahlás. Újvidék legfor* 
galmasabb utcáján két bandita revolverrel le
lőtte Béblcs Mihály trafikost. A rablók, akik 
a támadás után elmenekültek, 6000 dinárt ra
boltak el az üzletből. Bébicsot reménytelen ál
lapotban vitték kórházba.

— Gyilkos tűzharc vadorzók és vadőrök kö, 
rött. A sajkáslaki Odescha/chf-blrtok vadőrét 
Kontrás Andrást a vadorzók lesből agyonlőt
ték. A csendőrség négy vadorzót őrizetbe vett. 
— A himesházi erdőben viszont a vadőrök löt* 
lék le Jung József gazdálkodót, akit vadorzót 
són értek.

B. a. i. h.
BLOCKNER J.

központi irodája
IVn Városház ucoa 1O

Telefon: *889 14

^B. u.é. k.
BLOCKNER J.

fiókirodája
VI., Andrássy út 4

Telelőn : 232-4.>

B. a. á k.
BLOCKNER J.

fiókirodája
Vln Vilmos császár út 33

Telefon : 148- 0

B. u. 4 k.
BLOCKNER J.

fiókirodája
VII., Erzsébet körút 14

Teklán: 860-44

katonati.it
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Vitéz Keresztes Gyula nevé

ben jelentkezett a Vitézi 
Széknél a kilencszer 
büntetett Radó Ernő

Radó Ernő, egy fiatal budapesti kereskedő 
került most a büntető járásbíróság elé. fíadó 
ellen hamis név és cimhasználat miatt indult 
meg az eljárás.

fíadó nemrég beállított a Vitézi Székhez, ahol 
agy magasrangu nyugalmazott katonatisztet 
keresett.

— Vitéz Kereszten Gyula vagyok, a Front
harcos Szövetség megbízottja,

— mondotta Radó a tisztnek, akitől valami 
apró szívességet kért. A katonatisztnek feltűnt, 
hogy a fiatalember mellén különböző kitünte
téseken kivül

ott díszeleg a legmagasabb tiszti kitün
tetés is.

Faggatni kezdte a fiatalembert és csakhamar 
kiderült, hogy semmi köre a Frontharcos Szö
vetséghez és nem vitéz Keresztes Gyula a neve, 

így került a büntető járásbíróság elé fíadó 
Ernő, aki meglepően védekezett:

— A tébolydában Ismerkedtem meg vitéz 
Keresztes Gyula arvos orral.

Nagyon megszerettem őt, nagyon imponált ne
kem, azért vettem fel az ő nevét s az ö nevé
ben jeelntkeztem a Vitézi Széknél Is. Szélhá- 
moskodni nem akartam.

A járásbiró az iratokból csakhamar meg
állapította, hogy

Radó Ernő eddig kilencszer volt büntetve.
Vidéki és külföldi fogházakban ült már a leg
különbözőbb bűncselekményekért.

fíadó ügyében a járásbíróság nem hozott íté
letet, hanem különböző íratok beszerzése cél
jából egyelőre elnapolta t árgyalást Legköze
lebb fog ítélkezni felette.

SZALONMUNKAI
1101 dlvatruha
Budapest, IV., Irányt n. A szám.

*— Kitiltották Németországból a Pester 
I.loydoL Bécsi tudósítónk telefonálja: Va
sárnap este az a hir érkezett Berlinből 
Bécsbe, hogy a Németországból kitiltott kül
földi lapok legiijabb listáján a Pester Lloyd 
budapesti napilap is szerepel.

— A Rácfürdőben meghalt egy reformá
tus pap. Vasárnap délben egy óra tájban a 
dlácfürdó bazlnjében hirtelen a viz alá bu
kott egy idősebb férfi. A fürdőzők húzták 
ki eszméletlenül a vízből. Lefektették egy 
padra, az orvos azonban már csak a beál
lott halált konstatálhatta. Feltörték kabin
ját és • nála lévő iratokból megállapiották, 
hogy Köröskényi Istvánnak hívják, 70 éves 
liy. református lelkész, aki a Diószegi-ut 
54. számú házban lakott. Régóta szívbajos 
Tárcájában cédulát találtak, amelynek szö
vege a következő: „Ha at utcán halnék 
meg, értesítsék mérnökbátyámat, akt gon
doskodik temetésemről." A törvényszéki 
orvostani Intézetbe vitték a holttestet.

— Meghalt Breitner Aladár tánctanár. A 
békebeli táncos Budapest fiatalságának egykori 
kedvence, a filigrán termetű Breitner Aladár 
tánctanár vasárnap délután meghalt. 20 esz
tendő óta ö volt az, aki a táncért harcolt, lel
kesedett és a magyar keríngőt világszerte is
mertté telte. Néhány nap óta tüdőgyulladás tá
madta meg és vasárnap délután végzett vele. 
Temetése kedden délután egy órakor lesz az 
gjtemelőből.

— Vasárnap jelentkezett ■ főkapitánysá
gon az „eltűnt" dr. Kardos Lajos. Csütör
tökön eltűnt Pannonia-utcai lakásáról dr. 
Kardos Lajos amerikai magyar egyetemi 
magántanár. Barátjához, Lederer Imréhez 
levelet irt, melyből arra következtettek, hogy 
öngyilkosságot akar elkövetni. Vasárnap 
este a főkapitányság központi ügyeletén 
Lederer társaságában megjelent dr. Kardos 
és elmondta, hogy családi ügyek miatt való
ban elkeseredett és öngyilkos akart lenni, 
de közben Felsőgallára utazott bátyjához, 
elintézték ügyeiket, ugy, hogy most már 
megnyugodott és rövidesen visszatér Ameri
kába.

•— Jeritza Mária uj férje: egy csíkágól 
milliomos. Bécsi tudósítónk telefonálja: 
Jeritza Mária, a világhírű operaénekesnő, 
jelenleg New-Yorkban tartózkodik. Vasár
nap az a hir érkezett Bécsbe, hogy Jeritza 
Mária válik férjétől Popper bárótól és egy 
csikágői dollánnilliomos konzervgyáros 
veszi feleségül.

— Uj református egyházfőgondnok be
iktatása. A Márvány-utcai iskola dísztermé
ben vasárnap Sebestyén Andor lelkész pré
dikációja, Néme.thy Károly ny. államtitkár 
és Muraközy Gyula lelkész felszólalása 
után ünnepélyes külsőségek között beiktat
ták a hudahegyvidéki református egyház
község főgondnoki tisztébe dr. Boér Elek 
közigazgatási bírót

— Gyakorló gyorsírók közgyűlése. Vasárnap 
délelőtt tartotta közgyűlését a képviselőház 
birlapirói termében a Gyakorló Gyorsírók Tár
sasága. Dr. Téglás Géza elnöki megnyitója, dr. 
Nősz Gyula* dr. Acsay Tihamér, Zelovlch Dezső 
és mások felszólalása után ismét dr. Téglást 
választották elnökké. Alelnökök: Siklóssy 
László és Hazai Árpád; ügyvezető alelnök: dr. 
Nősz Gyula.

— Magda Schnelder uj filmje. Magda Schncl 
dér, a népszerű fllmprlmadonna, uj filmet feje
zett bo néhány nap előtt Bécsben, amelynek 
két slágere rövidesen népszerű lesz Budapes
ten. A filmet az Omnla repülőgépen hozatta el 
Berlinből és Szilveszterkor be is mutatja a 
budapesti morilitogalóknak.

Lapzártakor jelentik:

ML ÚJPEST NAGY GYŐZELME 
Portóban a Ferencváros ellen

ÚJPEST—FERENCVÁROS 5<1 (4:1)
Porto, december 30.

(A Hétfői Naplő tudósítójának telefónejelen- 
tése.) Tizenkétezer főnyi közönség előtt Ulíl- 
kozott semleges pályán a magyar bajnokság 
két élcsapata. Újpest csapata: Hóry—Futó, 
Sternberg—Seres, Szűcs, Szalay—Tamási, pusz
tai, Joós, Jávor, Balogh. — Ferencváros: Ku
tas!—Polgár, Korányi—Lyka, Bán, Hoffmann—

Egyiptomi sötétségre ébredt
Borúit, ködös, vasárnap Budapest
csapadékos Időt jósol mára Is a Meteorológia

Egyiptomi sötétségre éb
redt vasárnap Budapest. 
Sűrű, sötét köd feküdte 
mt,g keresztül a párost. A 
kávéházakban és a kör
utakon végig égtek a lám
pák, sok helyen a trans- 
paronzek is világítottak, 
mintha csak késő délután 
lenne és nem délelőtt. A

londonihoz hasonló köd délig tartott. Ekkor 
sűrűbben kezdett esni a havaseső.

A Meteorológiai Intézetben ax abnormális 
sötétséget azzal magyarázzák, hogy

egy rendkívüli vastag felhő szállt ■ fővá
ros fölé és leszorította Budapest felett ál

landóan lebegő koromsöté&ségeL
így képződött az a sűrű, sötét függöny, ame
lyen nem hatolhattak keresztül a nap sugarai. 
Súlyosbította még a helyzetet a rcggeM köd- 
képződés Is. A havasesö azonban eloszlatta • 
délelőtti éjszakát, amely az

T—■ ■■■ T

Határközi tárgyalások Jugoszláviával 
a kanos birtokosok sorsáról

Mohács, december 30.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje- 

lentése.) A Jugoszláv-magyar határon lévő 
Udvard községben január 14-én határközi 
tárgyalások lesznek, amelyen a határmenti 
birtokosság panaszait fogják a magyar és 
jugoszláv hatóságok küldöttei megbeszélni.

A tárgyalásokat már december elején meg 
kellett volna tartani, azonban annakidején 
a zavaros politikai helyzet miatt elmarad
tak.

Magyar részről a tárgyalásokat dr. Németh 
Károly mohácsi főszolgabíró fogja vezetni,

Leányálom
francia zenésbohózat az Andrássy-uti Színházban 

Bemutató pénteken
Fejes Teri, Jurik Ica, Rátkai Márton, Ráday 

Imre, Boross Géza, Fodor Klári, Szász Lili, 
Szőnyi Lenke, Járay Jutka, Bilicsi, Ihász, 
Bultgkay Emmy, Némelhy Sári és egy sereg 
fiatal lány játszanak a franciásan szellemes és 
roppant mulatságos darabban, melynek kiállí
tása feltűnést fog kelteni. Rendező: Vaszary 
János. Díszlet- és ruhatervező: Gara Zoltán. 
Zenei vezető; Fraknúi Károly. Jegyek már 
válthatók.

<— Poulner bankár megszökött a letartóz
tatás elől. Poulner bankár és egyik bűn
társa, Podavici, akik ellen hamia kötvények 
forgalombahozatala miatt a vizsgálóbíró el
fogatóparancsot adott ki, a letartóztatás 
elöl megszökött. Másik két bűntársukat le
tartóztatták.

— Elítéltek egy Ügyvédet, mert megsér
tette az igazságszolgáltatást A soproni ügy
védi kamara fegyelmi bírósága száz pengő 
pénzbírságra Ítélte Töpler Iván dr. ismert 
soproni ügyvédet Az ügyvéd egy beadvá
nyában sértően emlékezett meg a magyar 
igazságszolgáltatásról. Az Ítélet jogerős.

— Bácsalmás község kamatot fizet tisztvise
lőinek adósságai után. Bácsalmás község több
ször jutott olyan helyzetbe, hogy nem tudta 
pontosan fizetni tisztviselőit és alkalmazottait. 
A községi tisztviselők és alkalmazottak ilyen
kor kölcsönöket vetlek fel, mely után kama- 
to kellett fizessenek. Most azzal a kéréssel for
dultak a község képviselötesütletéhez, hogy t 
kamatok fizetését a község vállalja. A község 
most váűalta is a kamatok fizetését.

— Ünnepség Pápán. A Pápai Izraelita Nő
egylet vasárnap délelőtt ünnepi közgyűlést tar
tott, amelyen özv. Breuer Lázórnét, a Nőegy
let tiz év óta elnőknőjét részesítették meleg 
ünneplésben. Felszólaltak Fischcr Gyuláné, 
Weltner Sándor dr. főorvos, Kaufmann Andor 
dr., Wildner Jakab tanító és Kaufmann Jenő.

— Ujabb tárgyalás Moszkvában. A bíróság
nak az az Ítélete, amellyel 14 vádlottat halálra 
Ítélt, még nem zárja le teljesen a Kirov-űgget. 
Ujabb tárgyalás lesz Moszkvában, amelyen 
foglalkoznak az egyik nemrégen leleplezett 
moszkvai titkos szervezet tagjainak ügyével.

A 100-lk előadás felé közeledő Ma éjjel 
szabad vagyok cimü remek zenés vígjáték után 
január 4 én, pénteken ismét szenzációs be
mutató lesz az Andrássyutí Színházban. André 
Barde, a kiváló francia Iró és Christiné, a világ
hírű zeneszerző legújabb xenésbohóznta, a

Leányálom
kerül bemutatóra, Stella Adorján kitűnő fordi- 
Usábuk A verseket Harmath Imre Irta.

Tánczos, Toldi, Sárosi, Lázár, Kovács felállí
tásban játszott.

Az Újpest mindkét félidőben nagy fölény
ben játszott A Fradl-játékozok fáradtak vol
tak, mert a meccs reggelén érkeztek meg hoaz- 
szu afrikai utazásukból. Az Újpest góljai közül 
Balogh kettőt rúgott, Pusztai, Jávor és Joós 
egyet-cgyet. A Ferencváros góljait Kovács és 
Sárosi (tizenegyesből) szerezte.

idén már harmadszor borult a városra.
Ami a hókilátásokat illeti, a turistaegyesúle 

tek jelentése szerint a vasárnapi hóesés a ma
gas hegyekben megmaradt.

Újévre tehát lehetőség nyílik a sítúrákra.
A Meteorológiai Intézet egyébként vasárnap 

a kővetkező prognózist adta kit
Borult, ködös Idő várható. Sok helyütt 
csapadék. Nyugaton esők, keleten és a 
magas hegyeken hó. A hőmérséklet nyu

gaton nem változik, keleten süljed.

Vasárnap több helyütt 
havazott

Pécsváradról Jelentik: Vasárnap reggel 
gyenge havazás indult meg. A Zengő tetején 
a hőréteg vastagsága két centiméter.

Kiskörösről Jelentik: Vasárnap reggel nyolc 
őrá óta fagypontkörüli hőmérséklet mellett 
erősen havazik.

a magyar bizottság tagjai lesznek a határ
menti községek jegyzői éa a pénzügyi ható
ságok két főtisztviselöjG. A tanácskozások 
során

a kettős birtokosok közlekedési pana
szaira keresnek orvoslást, de ezenkívül 
szóbakeriilnek még a jugoszláv adóraz

ziák Is,
■ amelyeknek eredinényekép tiz-lizenkét évre 
I visszamenőleg adót vetettek ki a határmenti 
(kettős birtokosokra, akik most az anyagi 
| romlás határán állanak.

—- Újjászervezik a spanyol kormányt. 
Lerroux spanyol miniszterelnök kormányát 
újjászervezi. Hir szerint több miniszteri 
tárca cserél gazdát.

— Uj követe lesz Olaszországnak Bel
ládban. A belgrádi lapok értesülése szerint 
Galll belgrádi olasz követet Ankarába he
lyezték át. Olaszország uj belgrádi követévé 
Viola grófot nevezték ki.

— Katonatisztek összeesküvését fedezték fel 
Tokióban. A tokiói rendőrség nagyobb összees
küvés nyomára jött. A nyomozás nagy titok
ban folyik. Hir szerint több fiatal katonatiszt 
is résztvett az összeesküvésben.

— As Érdeke* Újság, Vági Andor kitűnő ri
portlapjának újévi száma szenzációs tartalom
mal megjelent.

— Debreceni mérnök öngyilkossága az 
esküvő előtt Kolumbán Károly 40 éves 
debreceni mérnök, apjánál, Kolumbán Ist
ván lelkésznél lakott, az Ispotály-tér 3. sz. 
házban szobát bérelt, spárgával fölakasz
totta magát és meghalt. Búcsúlevelében 
megírta, hogy harctéren szerzett idegbaja 
miatt lett öngyilkos. A mérnök öngyilkos
sága annál megdöbbentőbb, mert ezen a 
héten akart házasságot kötni egy miskolci 
urflánnyaL

— Osztrák bírókat hívnak Egyiptomba. 
Az egyiptomi kormány megkeresésére az 
osztrák szövetségi kancellári hivatal fel
kérte az igazságügyminisztériumot, hogy 
olyan osztrák bírákat, akiknek kedvük van, 
értesítsék arról, hogy Egyiptom szívesen 
látná őket az egyes bírói székekben. Közöl
ték azt is, hogy az Egyiptomba kerülő bí
rák havi fizetése osztrák értékben mintegy 
háromezer slllingnek felelne meg.

Budapesten keresik 
a varsói rendörgyllkost

Vasárnap reggel a varsói rendőrségtől rádio- 
grain érkezett a budapesti főkapitányságra* 
melyben egy szökésben levő gyilkos elfogatft- 
sát kérik. Karácsony másnapján holtan talál
ták lakásán a varsói rendőrég bűnügyi osztá
lyának egyik kiváló tagját, aki évek bosszú 
sora óta gyilkosssági és rablást ügyekben nyo
mozott és az ottani alvilág rettegett elleni.'le 
volt.

A rendörtlsrtvlselőt éjjel álmában tették el 
láb alól,

fejét baltával zúzták szét, azonkívül két 
golyót Is röpítettek testébe.

A gyilkosok a lakásból semmit nem vittek el, 
igy kétségtelen, hogy alvilági bosszú áldozata 
lett. A nagy apparátussal megindult nyomo
zás vasárnapra megállanitotta a gyilkos sze
mélyét is. Az ottani rendőrség Wyrabek Már
ton 25 éves lakalossegédet fogta gyanúba, aki
nek a varsói alvilág a „Maluda" gúnynevet 
adta. Wyrabek a gyilkosság óta eltűnt Varsó- 
bői. A rádiogram pontos személyleirást közöl 
nz állítólagos gyilkosról és kéri,

ha esetleg Budapestre menekült, tartóz
tassák le.

A budapesti rendőrség nyomban megtette as 
ilyenkor szokásos Intézkedéseket.

Rendőri vizsgálni két pesti 
nagykereskedö-ftvér ügyében

A budapesti főkapitányságon különös ügyben 
indítottak vasárnap vizsgálatot. Kalmár Sándor 
takarmánynagykereskedö, aki évekig volt orosz 
hadifogságban és mint lictvenötszózalékos ha
dirokkant érkezett haza, Jogtanácsosa, dr. 
Rajna Dezső utján arra kérte a főkapitánysá
got, hogy

indítson vizsgálatot
abban az évtizedek óta tartó háborúskodás
ban, amelyet fivére. Kalmár Gyula és annak 
fia, ifj. Kalmár Sándorral folytat az apjuktól 
örökölt cég, a Kohn Lipőt és fiai, az ország 
egyik legnagyobb takarmánynagykereskedése 
tulajdonjoga, illetve feloszlatása ügyében.

Többszázezer pengő körül forog a hábo
rúskodás,

amely annyira elfajult, hogy már egyizben a 
fivérek között tettlegességre is sor került. Idő
sebb Kalmár Sándort egyébként régebben Vá- 
zsonyi Vilmos képviselte ebben az ügyben. A 
detektívek

vasárnap több kihallgatást foganatosítottak 
a bejelentés ügyében.

— Főszolgabíró változás Gyünkön. Rag Osz
kár gyönki főszolgabíró holnap nyugalomba 
vonul. Vasárnap díszközgyűlés keretében bú
csúztatták ei. Az uj gyönki főszolgabíró Hidasy 
Imre lett

— Hél késszurással megölte haragosát a 
bálban. A nyíregyházi Gazda Otthonban bál 
volt. Mulatozás közben Gerda András 22 éves 
gazdalegény összeveszett Pivnytk János gazdá
val. A veszekedés hevében Plvnyik hatalmas 
disznóölőkést rántott elő és hétszer Gerda mel
lébe szúrta, aki a helyszínen meghalt. Pivnyiket 
letartóztatták.

— összeveszett feleségével, megölte magát. 
Sziklai István mohácsi Iparossegéd összeveszett 
feleségével. A veszekedés hevében kirohant a 
konyhába s egy hatalmas késsel többször mell 
beszúrta magát. Súlyos állapotban vitték kór
házba.

— Az Újpesti önkéntes Mentők táncestélye. 
Január 5-én az újpesti Közművelődési Körben 
fényes műsorral táncestélyt rendeznek az Új
pesti önkéntes Mentők. A műsoron — a jőté- 
konycélra való tekintettel tiszteletdíj nélkül 
lépnek fel: dr. Szedő Miklós, Erdő Béla zene
szerző, Cziráky Luclen és Kardos Liiy a Kamara
színház tagja és végül Gergely Márta. A derék 
újpesti mentők gyújtőiveiket is elhelyezték a 
körzetükbe tartozó házak házfelügyelőinél és 
ezúton kérik, hogy jósziwel adakozzanak a 
részükre, mert igy tudják csak közhasznú tevé
kenységüket tovóbb is folytatni.

— 135 éve nem volt olyan olcsó a kenyér 
mint most — Franciaországban. A kenyér 
ára Franciaországban 135 év óta nem volt 
olyan alacsony, mint most. Az 1880. évi 
kilónként 34 centimeos kenyérár a mai ár
folyamon 1 frank 70 centimesnek felel meg, 
amivel szemben mától kezdve a kenyér 
kilójának Ara 1 frank 65 centimes.

— Kalászba szökkent aa árpa, rozs és zab 
Bácamegyébcn. Az enyhe decemberi időjárás 
következtében Bácsmegyében as árpa, rozs és 
zab kicsírázotl, kalászba szökkent, uj termést 
adott Több helyütt illatos ibolyák nyíltak, a 
fák rügyeznek és a mezők fílszőnyege üde 
zöld színben pompáznak.

— Vasárnap éjszakai betörések. Schnur 
Henrik Rákóczi-ut 15. alatti ruliakereskedésé- 
bcn. Schőnfeld Dezső, Peterdy-utca 11. alatti 
textilüzletében, a Ruhakonfekció rt. Akadémia
utca 8. számú házban lévő helyiségeiben, 
Krausz Nándor Lónyay-utca 22. alatti üzleté
ben és Tarlóczy József ny. ezredes, Retek-utca
5. alatti lakásában Jártak betörök. Ruhane- 
mücket, ékszereket vittek el. A betörőket ke
resi a rendőrség.

— Éjszakai csendélet Újpesten. Vasárnapra 
virradó éjszaka Újpesten, a Baross-utca 28. 
számú hát előtt egy Ismeretlen társaság meg
támadta Obcrnyik Kálmán 42 éves vasmunkást 
és agyira főbe verték. Mire segítség érkezett, a 
támadók elmenekültek. Obcrnylkot a Gróf Ká
rolyi-kórházba szállították, ahol megállapítot
ták, hogy a combján kéMiurás érte.
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nemcsak a közönség ízlését változtatta 
meg (amennyire lehet), hanem a kri
tika addigi mértékét is robbantotta. 
Primadonna lett ez a kicsi, valljuk be 
nem is tündérszép teremtés, aki éne
kelni se igen tud. Primadonna lett a szó
nak abban az értelmében, amelg elemi 
erővel sodorta el mindazokat a tradi
cionális követelményeket, amelyek szerint 
a primadonnának gyönyörűnek kell len
nie, jó ha finom, nyúlánk, magas alakja 
van, no és ha nem is a magas C-t, de leg
alább is a H-t kivágja.

És Bállá Licl csak úgy egyszerűen be- 
pcnderült a szinpadra és a közönség 
szemeláttdra meghódította az operett ele
gáns és fess bonvivánját, akiért pedig 
a legszebb és leggyönyörűbb nők verse
nyeztek. No jó, mondhatja valaki, köny- 
pyü volt Bállá Liclnek, a szöveg igy irta 
elő. Dehogy könnyűi Akik ezt mondják, 
nem ismerik a színpadi közönség örök 
játékát. Nem tudják, hogy mennyi tehet- 
•éggel, rátermettséggel és mennyi művé
szettel kellett mesterkednie ennek a fia
tal, különös teremtésnek addig, amíg a 
közönség vörösre tapsolt tenyerével nem 
bizonyltja: hogy valóban elhitte a mesét.

Bekedtes, kissé egyéni hangon énekel 
Bállá Lici, de úgy táncol, amint előtte 
senki más a magyar színpadon. De még 
ezenfelül (a hozott valamit: talán európai 
kultúrát, valami hajszálnyi pluszt, amit 
eddig nem kaptunkl Ez volt Bállá Lici si
kerének titka, aki most ugyanazon szín
padon, a Bogai Revüszinházban, ahol két 
évvel ezelőtt elkezdte, uj átütő sikerében 
reinkarnálódik.

Bizarr kis nő, de sz’ázezázalékos szí
nésznő! Mulattatni is tud. Köszönjük ezt 
meg és tapsoljunk neki, mert először ne
vettetett meg a titokzatos jövőjű 1935. év 
küszöbén.

vb« vnu
Végre egy film, amely Iga* élményt jelen

tett szAmunkr*. pedig hét ml közűnk nekünk 
Mexikó srabadságliarcához, a spanyol elnyo
matáshoz éa a sűrűvérű délamerikaiakhoz, 
akik egy jelszóért, vagy vélt sérelemért min
den gondolkodás nélkül lepuffantják egymást 
Ez azonban csak ragyogó éa mozgalmas keretet 
adott Villa tábornokot alakitő Wallace Beerv 
művészetének. Amerika egyik legorlginálisabb 
«« legérdekesebb szinészegyénisége Wallace 
Beery, lm közei tudta hozni hozzánk Mexikó 
fájdalmát Is. Az egykori banditavexérböl lett 
fléUunerikai eaabadsághŐs figurája a filmszí
nész legnagyobb skáláját kívánja: Wallace 
Beery tudott humoros lenni és tragikus hőst Is 
alakítani. A Scalaban láttuk ezt a kitűnő filmet.

4-

CITY
FILMSZÍNHÁZ, ▼.. VD«>oa eaánár-ut 
98—98. (Tál.: 11-1-40.) Harmadik 
hétre prolongálva Tavaaa e télboa. 

Négy legújabb Silly Sympbonlee. egy eredeti Mlcky 
Maus, egy siájbarmoaikás aeodlln. — Híradók. — 
Ar. előadások kezdete hétköznap: «• *8’ HJ.
10 órakor, vasárnap és flnnepnap délelőtt IS. W1 
1. d u. 149. 4. MA 7 Hí. 10 órakor. - IlétköanapaHS 
ós 4 órás, vwár- éa Ünnepnap a d. a. 10.V413. 1 to i 
d o HJ órás előadások félhelyárakkal. a többi előadá
sok mérsékeli helyárakkal.

BOZQÓKgPSZINHAg VII
»bSov aiea te N»4rutc, 

sarok. íTSl t 444-37.) Call 
tag rafyog aa 4gen! Fö»« 
Joseph Sehmldt. — A kél

Üllrlvényta. Barsek éa Sajó bohózata. — Híradók - 
Előadótok kezdete hétköznap- 4. 8, 8, 10. vasár- éa On- 
nepnap: 3. 4. 6. 8. 10 órakor. — Az elsó előadások min 
(lennap félhelyárakkaL

RADIUS
FILMSZÍNHÁZ. VL Négy 
rwS-u'ca 23Ö14 Telefon 
22-0-98, 28 2-50.) Magyar
hitedé. — Paramannt bír 

adó - Forradalom a konyhában. Rajzos trökkfilm -
Elraaneln 1831 tWIIHam Powell. Bette Davis, Frank 
Ne Húséi.) - Előadások kezdete mindennap: 3. 4. 8. 
8. 10 órakor. Szilveszterkor: *42. V»4 48. 48, 410 
órakor. — At első előadások leszállított uj helyárak 
kai. 70 fillértől.

FILMVINltAt Rikfedot 31
Tel. 48045.) Kaland • 
■dvarbin Ffet.: Nia> KatóURflniH

— Híradók - Előadások kridele hélkörnap. etombai 
klvéirlóval. 5 SL.A ?K! é« önnennap:

MA 448 W0 órakor. - As első előadás íélhely- 
Arakkal. — Hétfőn 8 fe *48 órakor: A aztpt Fősz.: 
Diigitte HcJm. 10 órákén tarmteszt kábává.

A Fox Pesten tartózkodó európai Igazga
tója megvásárolta Szántó—Szécaény 120-as 
tempó cimü vígjátékit.

Szombaton ünnepelte ötvenedik előadá
sát a Belvárosi Színházban László Aladár 
nagyszerű vigjátéka: Egy nő, akinek múltja 
van.

A Király Színházra egy angol tőkecsoport 
alkudott, amelynek befagyott pengői vannak 
Pesten, de a vásár szombaton este kútba esett, 
mert a vételárban nem tudtak megegyezni.

Góth Sándorék uj budai villájukban már ka
rácsonykor fogadtak és a vendégek előtt legrui 
gyobb sikert aratta Benyovits hites kétszer
S-alaka service-kocsija és az Orreforst svéd 
üvegbólé készlete.

Darvas Lili szerdán játszik utoljára a Víg
színházban, csütörtökön elutazik Bécsbe, 
ahol szintén a Molnár-darabot fogja ját
szani. «

Döbbenetes erejű
filmet láttunk tegnap éjjel a Radius ház! be
mutatóján. Hadifoglyok a film elme. Ameriká
ban készült és egy nagy német fogolytáborban 
játszódik le. Soha ennél megrázóbb, Igazibb — 
és férfiasabb filmet nem láttunk. A hadifogoly
táborban két amerikai tiszt, a fiatal Douglas 
Fair banka és Leslle Howard (erről a ragyogó 
színészről majd később), rájönnek arra, hogy 
mielőtt elindultak volna ■ háborúba és mielőtt 
végigszenvedték volna a világháború poklát,— 
egy nőt szerettek. Ami most e két ember között 
lejátszódik, az több mint film, több mint aziné- 
sset, as mélyen embert Itt van például Leslie 
Howard, akinek nevét nem Igen hallottuk Pes
ten, de aki ma a világ egyik legnagyobb és leg
keresettebb drámai színésze. Londonból utazott 
Hollywoodba egy filmre, ahol most már as ötö
dik filmjét forgatják. Leslle Howardban meg
találta Hollywood as uj férfltlpust, amelyet 
olyan régen és hiába keresett Külön szerencse, 
hogy Hollywood uj férfitipusa egyúttal a leg
ragyogóbb, legbensőségesebb ég legkifejezőbb 
színész is. Külön öröm volt asámunkra a filmen 
viszontlátni Lukács Pált, a Vígszínház volt 
kedvencét Egy német ezredest, a hadifogoly
tábor parancsnokát alakítja annyi szimpátiával 
és drámai erővel, hogy méltó partnere lett az 
Immár világhírű Leslle Howard-nak. A film 
összhatásában éa etikájában, valljuk be, nem 
amerikai. Több annál, legalábbis nekünk, euró
paiaknak, akik lgea unjuk a nyegle és édeskés 
történeteket és keressük a magasabbrendüt, az 
élményt a filmben is. Itt megtaláljuk!

1OO
'meglepetést, a legjobb vígjátékot, a legmompá- 
sabb muzsikát, a legszebb kiállítást, a legnép
szerűbb szereplőket, a legoslnosabb görlöket 
hozza az 1-etlon
szilveszteri premier:
December 81-én, hétfőn este 8 órakor, uj Nótl- 
vígjáték a

rovsi-
REUÜSZIHHtiZBSH

Szeressük
egymást!
Irta: NÓTI KÁROLY, zenéjét Kellér 
Dezső verseire szorzotté Márkus Alfréd, 
rendező Herczeg Jenő

BÁLLÁ LICI, Dolly, Latabár Kálmán, 
Rótt, Tóth Böske, Herczeg, Peti.»>.
ERIC pompás díszletei

Uá"si mei azonnal legyei l
A ROYAL REVÜ SZÍNHÁZ (Royal Orfeum) 
jegypénztár! telefonja: 42-1-66

Piccaver megvált
a bécsi Operától

Keveselte gázsiját és Budapestre jön vendégszerepelni
Bécs, december 30.

(A Hétfői Napló bécs! tudósítójának telefon
jelentése.) Bécs zenei életének az év utolsó 
napja nagy meglepetést hozott. Piccaver Alfréd 
kamaraénekes szombaton megjelen' az Opera
ház igazgatóságánál és

szerződésének azonnali felbontását kérte.
Néhány hét óta már hirek terjedtek el arról, 

hogy a művész és az Operaház vezetősége kö
zött bizonyos egyenetlenségek mutatkoznak, de 
azt hitték, hogy ezek el fognak simulni és Pic
caver továbbra U megmarad az Opera tagjá
nak, hiszen Piccaver úgyszólván pótolhatat
lan. Az elmúlt operaházi szezón és azok a kon
certek ls, ahol Piccaver föllépett, ezt mutatják.

— Huszonkét évig voltam sz Operaház

— mondja Piccaver. — Szerénytelenség nél
kül, nem is a legérdemtelenebb és nem is a 
legtehetségtelenebb, amit bizonyít az ls, hogy 
a közönség és az illetékesek elismeréseikkel 
halmoztak el. Utolsó szerződésemet 1928-ban 
újították meg, amely nyolc évre, tehát 1936dg 
volna érvényes. 1931-ben az emlékezetes tör
vényrendelkezés folytán az Operaház összes 
művészeinek szerződése érvényét vesztette és

Az elmúlt hétjen a főváros Illetékes ügyosztá
lyához megérkezett a Vígszínház beadványa, 
amelyben újra a Bekefom-cirkusz nyári bérletét 
kéri. A kérést valószínűen ismét kedvezően in
tézi el a főváros, de

■ Vígszínháznak azonban még sok nehéw 
Béggel kell megküzdenie,,

hogy legújabb tervét megvalósítsa.
Arról van ugyanis szó, hogy Bús Fekete

Ábrahám Pál és Bús Fekete László 
Operabált csinálnak a cirkuszban 

A Vígszínház ismét beadta bérleti kérelmét a Beketow-clrkuszra

igy velem ls uj szerződést kötöttek, amely ” 
messzemenőleg a legrosszabb volt, ame

lyet valaha művész színházzal kötött, 
de hát kényszerűségből voltam kénytelen a 
végső következtetéseket levonni.

— Évi huszonöt fellépésre szól a szerződés, 
amely annál kevésbé nyújthatott részemre 
megfelelő lehetőséget, mert

Oemena Kraus Igazgató ur tenoristákkal 
valósággal körülbástyázta magát 

és igy mód sem lehetett arra, hogy több estén 
át szerepelhessek. Ez magyarul annyit jelent, 
hogy

előbbi Jövedelmemnek csupán a fis száza
lékát kerestem volna meg.

Mikor ezt szóvátettem a jelenlegi Igazgatóság 
előtt, kijelentették, hogy az Opera büdzséje) 
további fellépéseimet nem fedezné. Ezért tá
voztam az Operaház kötelékéből.

így nyilatkozik Piccaver Alfréd, a bécsi Ope
rától való távozására vonatkozóan. Igen jó 
helyről úgy értesülünk, hogy

Piccaver a legközelebbi Jövőben Buda
pestre jön

hosszabb vendégszereplésre.

László Abrahám Pállal együtt elkészítette az 
Operabál aimü revflkeret scenáriumát. A Víg
színház nyári vállalkozása ugyanis í

aa Operabált akarja a cirkusz porondjára 
hozni

nagyszerű felvonulásaival éa écekbetétjelvel 
együtt.

Az Operabál egyik női főszereplője Gaál 
Franciskát igyekszik megnyerni a szinház, az 
operaénekesnői szerepre pedig Alpár Gittát

Robot Igazgató ebből a célból már Bécsbe 
is utazott és reméli, hogy

Alpár Gittát, aki márciusra úgyis leszerző- 
sődött a Vígszínházba, sikerül nyári szerep

lésre Is megnyernie.
Á nyári vállalkozás azonban egy sereg opera

énekest és az operai balettet akarja szerződ
tetni, ami azonban nsgy akadályokba ütközik. 
Az állami színházak ugyanis a leghatározottab
ban

megtiltották tagjaiknak a vendégszereplést 
és Igen kétséges, hogy Radnai a cirkuszi vál
lalkozással kivételt csinálna.

így ez évben nem az artistákkal, hanem az 
operistákkal lest sok baja a nyári cirkuszi revü 
vezetőjének.

ppEiniEg^imin
Szeressük egymást

Rendkívül mulatságos, 
friss, eredeti zenés víg
játékot mutatott be a 
revüszlnházzá átalakult 
Royal Orfeum. Ez a 
vígjáték Nótl Károdynak, 
annyi világsikert látott 
film és annyi színpadi 
tréfa szerzőjének há-

romfelvonásos elsőszülöttje. A vígjáték egy 
pszichoanalitikus orvos rendelőjében játszó
dik le és hőse a kedves, az asszony! hűséget 
megreformálni akaró pesti Freud és az a 
szemtelen, elszánt férjvadász kislány, aki 
hogy házassági terve sikerüljön, asszonynak 
adja ki magát. Még a hálószobát is vállalja 
és nem riad vissza a borsos és kényes hely
zetektől sem azért, hogy célját elérje. A 
Royal Revüszinház bőkezű módon állt a 
szerző rendelkezésére. Eric Vogel valóság
gal vígszínházt díszleteket tervezett. A Sze
ressük egymást primadonnaszerepét az el
ragadó Balta Lici játszotta, akiről lapunk 
más helyén Írunk. Délig Ferenc nemcsak 
hóditó és elegáns pesti orvos, hanem most 
humoros is. Latabár Kálmánon nem győz 
eleget nevetni a közönség. Tóth Böskc szép 
hangja, Peti Sándor elragadó humora járul 
ahhoz a nagy sikerhez, amely a Szeressük 
egymást vasárnapesti főpróbáján teljes mér
tékben kibontakozott. A közönség igen so
kat tapsolt a kitűnő fordulatokban gazdag 
vígjátéknak és Márkus Alfréd ragyogó zene 
számainak. Megállapítjuk: sikerrel startolt 
a Royal Revüszinhá^
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Nem vagyok válóperes féri
Lehotay Arpádné:

Nem szerzem meg ezt 
az örömet a pesti nőknek

Válik, nem válik — 
ez a bír terjedt el is
mét. ez évben már har
madszor Lehotay Ár
pádról, a Nemzeti Szin
ház kitűnő hősszerel
meséről, aki ez év nya
rán vált el második fe
leségétől, Bérezik Babá- 

vezethesse a Színművé'
izett Akadémia egyik gyönyörű szőke nö
vendékét, aki egyúttal a Zeneművészeti Fő
iskola egyik tanárának leánya,

Szinte
legendás szerelem előzte meg est ■ 

házasságot
'és éppen azok, akik most ujabb közeli váló
perről beszéltek, a legnagyobb kétséggel és 
fenntartással kezelték a hirt, amely az igaz
ság esetén

HADIFOGLYOK
a elme az elad Ilimnek, amely a háborús fogságba esett tér Hatról azóL 

Lukács Pál, Douglas Fairbank* Junior ós Leálló Howard 
parádés szerepe

Premier csütörtökön a RADIUSmii
Ujabb zárlati kérelmet adott be 
egy film ellen Tamás István,

aki a Panoptikum-film miatt pörölte 
a Warner Brothers filmgyárat

Nagy port vert fel annakidején az a per, 
amelyet Tamás István, a fiatal novellairó Indí
tott a Warner Brothers amerikai filmgyár, Illet
ve jC*-féiz Mihály ellen azon a elmen, hogy 
egyik ) jvellája ötletét felhasználták és Panop
tikum són alatt filmet készítetlek belőle. A per 
többször került tárgyalásra, végre Kertész Mi
hály Budi-pestre érkezett és személyesen béké
sen intézte el az ügyet ugy, hogy

a Wcmer Brothers utólag megvásárolta 
Tamás István szóbanforgó novelláját.

E héten ujabb zárlati kérelem érkezett Tamás

feWHAPLÓ
Színházak hétfői műsora:

OPERAHAZi Denevér (WSk 
NEMZETI SZÍNHÁZ: Mabfaarelns (Hs). 
VÍGSZÍNHÁZ: Aa íMeretlea Unr (K8). 
MAGYAR SZlNHAZt Vadvirág (8).
FŐVÁROS? OPEREmZINHAzf fií "kSSéni""^?^ 

KIRÁLY SZINHAZi SsllveMteri kabaré (Hit), aMtte Szép

KAMARASZÍNHÁZ: Száihnuaa teapé (•). ----------------------enm a R4<1

ragyák

ih;

'ANDRÁSSY-UTI SZtNHÁI, Ma «U'I_____  _____
(9. Klí).

BETHLENTERI SZÍNHÁZ: Trtlby. utána SsUveastód 
kőtáré, ('/ás. Ht»).

TERfiZKÖRUn SZÍNPADI Masa oeveM tof (•. Kit). 
ROYAI, ORFEUM: Rm-ulml. atána éJIíU kabaré (%•).

ROMÉDIAt Most tegeze, utána sdlveuterl toüsar (». Ült).

A NEMZETI SZÍNHÁZ 
ÁTSZERVEZÉSÉVEL

kapcsolatban sokat támadják a szinház ve
zetőségét és művészeit. Januárra Vojnovich 
teljes felhatalmazást kapott a szinház ügyel
nek rendbehozatalára. Ezzel kapcsolatban 
érdekesnek találtuk azok egyikével be
szélni, akiket a dolog a legközelebbről

Monstre Szilveszter a Városi Színházban
Hallatlanul Ulloialoa. mulattató

1. KabartrtMb.il IraJobb Irtukban: BóktUl 
Mrwoy, üajbukil, HaeMk éa Sajó, Wlkal. 
Satumon, Fodor.

2. Pompás kiállítású nagy ballet ás panto
mim jelenetekben: A Szcntpál csoport (26 sze
replő).

3. Szenzációs nemzetközi varieté számok.

Lehotay Árpádot az év válóperes hősévé 
avatta volna.

Dehát a hir nem igazi Lehotay és Leho- 
tayné a legbékésebb egyetértésben fogad
nak a Nemzeti Szinház öltözőjében és ami
kor erre a „megrendezett" jelenetre célzok, 
Lehotayné nevetve hárítja el a kérdést.

— Olyan érdekes, amit mond, de nem 
igaz. Hála Istennek, nem. Dehogy szerzem 
meg azt az örömet a pesti nőknek, hogy 
elváljak. Jó ls volna? ..»

Lehotay is mosolyog és kijelenti, hogy, a 
hírekkel ellentétben ő

nem válóperei férj.
Á hőssterelmes főszerepet Játszik a Nem

zeti Színházban, felesége pedig mint akadé
miai növendék statisztál mögötte.

Ahogy látom a dolgokat, otthon fcppen 
fordítva vanl

Istvántól a budapesti bíróságból. A tárlat! ká
relmet, amelyet a fiatal Iró ezúttal a Warner 
Brothers céggel együttesen adott be egy film 
ellen, amelynek a elme:

A francia rendőrség titkaL
A fiatal Iró azt állítja, hogy a film készítői a 
novellája, Illetve a Panoptikum ötletét használ
ták fel és ezért szerzői Jogbitorlást követtek 
el. Kérik a bíróságot, hogy a filmet kobozza el 
és Indítson eljárást a filmgyártő cég budapesti 
képviselője ellen.

érint: a színésszel. Lehotay Árpád mondja 
a kővetkezőket:

— Nlnas igazuk azoknak, akik a srin- 
ház elsorvadásáról beszélnek, mert ezzel 
szemben állnak a tényekl Nézetem szerint 
a Nemzeti Szinház útja felfelé halad. Az 
idén kél hatalmas sikere volt a színháznak: 
az egyik a Nők elmondják, a másik pedig 
A legboldogabb ember. Emlékezzünk csak, 
mennyit támadták az Ember tragédiáját és 
azt, hogy a Vojnovich-féle elgondolás meg
bukott. Ezzel szemben múlt évben, éppen 
a támadás után, 40 ragyogó házat csinált 
Madách remekműve. Gondolják meg aíok, 
akik állandóan idegen példákra hivatkoz
nak, hogy például amig a Burgszlnház 
85.000 schillinget költhetett Az ember tra
gédiájára, addig a Nemzeti Szinház 16.000 
pengőt. Ez a két szám mindent megmagya
ráz ée megmutatja a dolgok rákfenéjét. 
Vojnovich kormánybiztos határozott uj 
tendenciája már erősen érvényesül a szín
háznál, ahol lassanként hatalmas, tehetsé
ges fiatal gárda nő ki a régi mögött. Most 
látjuk csak mi színészek, hogy mennyire 
Igaz Gyulay Pál egykori hires mondása: 
Mindig a Nemzeti Színház Igazgatója lesz 
a legmcgrágalmazottabb ember a világon.

műsorában a követkelőket nyújtja:
4. Budapest kedvencei legragyogóbb magán 

számokkal.- Honthy Hanna, Somogyi Nusi, 
Szász Ha, Szántó Mária, Sarkadi.

6. legnívósabb hangverseny lelencekben: 
Bpestt Hangversenyzenekar, Érdi, Zoltán Irén.

6. Konferál: Békeffi. Kezdete 11 órakor.

SZÍNPAD ÉS .FILM 
címmel érdekes tanulmányt irt Ottó Tressler, a 
bécsi Burgszlnház kitűnő színésze, aki az Em
ber tragédiájában Lucifert játszotta.

— Ennek a kit kulturaterjesztő eszköznek 
összehasonlítása mindig érdekes téma volt szá
momra. A színpad törvényeit, dicsekvés nélkül 
mondhatom, jól ismerem, hiszen 1892 óta szín
padon vagyok. Hogyan állunk azonban a han
gos filmmelf Az UFA felszólítása, hogy a Sziget 
című filmhez készítendő próbafelvételek miatt 
utazzak Berlinbe, éppen alkalmas volt a pro
bléma eldöntésére. Harald Brett színmüvének 
főszerepét, a nagykövetet már játszottam szín
padon. Amikor a próbafelvétel elkészült és a 
vetítést láttam, rettentő csalódás ért. A masz
kom lehetetlen volt, a mosolyom torz, a finom 
megjegyzés valóságos bömbölés s egy alig ész
revehető gesztus Bramarbas póza lett. A han
gom pedlgtl Hiszen az az ember ott a vásznon 
sváb dialektusban beszél — fordultam kétségbe
esetten Hans Steinhof rendezőhöz, aki meg
nyugtatott. A filmnél tehát más dramaturgiai 
törvényeket kell alkalmazni, mint a színpadon 
s éppen azért a jellemszinész számára a film 
kisebb lehetőségeket nyújt, mint a színpad. 
Azután megtanultam azt is, hogy a film a való
ságot akarja, lényegében minden alakot ugy 
követel meg, hogy az illető a való életben is 
élő ember legyen. A filmen tehát szerepemet 
saját hangommal, saját gesztusaimmal kellett 
játszanom ét semmit sem szlnészkednl.

ÉRDEKES MÜVÉSZTÁRSASÁG 
utazik e héten Sopronba, ahol Carmen-t ad
ják elő Komlós Pál vezényletével. A szerep
lők mind kiváló művészek: Falut Edith, a 
berlini opera vendégszereplö tagja, Gere 
Lola, Laurisln Lajos és Érdy Pál. Sopron
ban óriási érdeklődés mutatkozik a fel
tűnően érdeket operaelőadás iránt.

CSORTOS ÉS KABOS 
együttesen fognak fellépni ■ Bcthlen-tért szín- 
házban Garay Norbert darabjában, ahol két 
kiöregedett clownt alakítanak. A darab Fodor 
László vlgjátéka után kerül színre ebben a kis 
színházban, amely meglepő tehetséggel dolgo
zik. A Fodor-darab főszerepére ugyanis Titkos 
Ilonát szerződtették, aki Csortos Gyulával. Bár 
song Erzsivel ée Simon Marosával együtt lép fel.

ÉLES AFFÉR 
játszódott la az elmúlt napokban Rákosi Pál, 
a Kamaraszínház művészi vezetője és Harsány! 
Rezső, a szinház volt igazgatója között, aki 
vasárnap délutánonként még játszotta Az Ab
bét régi színházában. A szinház vezetősége ész
revette. hogy Harsányi állítólag előadás köz
ben viccel ű ezzel zavarja kollégáit a színpa
don. Rákosi Pál erélyes levelet irt Harsányi
nak, hogy hagyja abba ezeket a dolgokat, mert 
különben kénytelen lenne u vasárnap délutáni 
előadásokat beszüntetni. Az irodában éles szó
váltás támadt Harsányi és Rákosi között, mert

fí TITKOS DIPLOmdCIfí KULISSZfíTITKfíl

R FEny. pompfl, Premier ma i ELŐKELŐSÉG FILRIJE rremter ma. 

unúNir
m. .o^ ff ÜGY SZILVESZTER! KABARÉ

Uj év Uj revü

IIIMM 
öMle 
.Mim ML.

Hacsek és Sajó 
kizárólag nálunk!
Vasárnap és ünnepnap

5 órai műsoros lea
Harsányi erélyesen tiltakozott az öt ért vádak 
ellen. Az eredmény az, hogy a Kamara Szin
ház végleg levette műsoráról Az Abbét. Amint 
értesülünk, Harsányi Rezső régebbi pénzembe* 
révei, Llsznyaival, a Pesti Szinház iránt érdek
lődik és azt akarja bérelni.

A PRIMADONNA PENDLIZIK 
HONTHY HANNA életében először pend

lizik Szilveszterkor; 11 helyen lép fel, de 
még 11 ajánlatot kapott, amit már nem 
tudott vállalni.

AZ IRÓ KONFERÁL
a Belvárost Stlnház szilveszterestl és éjszakot 
előadásán, László Aladár, a Belvárost Színház 
felkérésére szívesen vállalta azt a feladatot, 
hogy „Egy nő, akinek múltja van" című da
rabja előtt vidám konferánsszal leplezze le da* 
rabja figuráit és azt, hogy miként jutott arra 
az ötletre, hogy ezt a darabját megtrja. A kon- 
feránsz várható sikerére való tekintettel már 
most elhatározták, hogy ezt at érdekes és ere-1 
deti írói beszámolót újév első napján délután 
és este is megismétlik.

L. Jegyek 1—6 P-H A Városiban, Koncerta< Rózsavölgyinél 4a g Jegyirodákban.

REINHARDT FIA OPERETTET IRT
Max Reinhardt fia, Gottfried Reinhardt ope

rettet Irt Strauss János életéről: az operett 
Szűcs Lászlóval a főszerepben a Városi Özin- 

| házban fog szinrekerülni.
A.

KabartrtMb.il


10 HÉTFŐI NAPLŐ Budapest, 1034 december Sí.

• A vidám Szilveszter kalauza •

lóul Budapest

dán
köszönti

z

GUNDELNEL
a Geiiőriben:

az éttermekben: KÓCZÉ ANTAL 
(szilveszteri menü egy pohár pezsgővel 
7.— pengő ós étlap szerinti étkezés) 
a nagy Márványcsarnokban Pataky- 
jazz. Consommatiók 2.50, sylvesteri 
menü 8.60

a Ligeten: BwTio’nB.rt„4iI

Elegáns Szilveszter... 
Finom mulatság...

HolT

HIZM
Telefon: 14-9-86

JaBánüan
RADNAIENDRE

8 tagji jaxx-xenekara

Fényes Szilveszter-est
KESZEY
ÉTTERMEIBEN K?k'1
Bnchmann szalonzenekara játszik

Ragyogó

Szilveszteréjszaka
Jókedv! Hangulat!

CHAPEAU ROUGE
Teréz-körut 15 “ Tel. 23-3-28Teréz-körut 15

Metropole
szinpompás 

szilvesztere 
szenzációs

Gondoskodjék asztaláról!

Kis Rabló Éttermek
XI., Zenta-utca 3

Cigányzene 
Magyar teremben Ambrózy 

és Szendröi reggelig

Rengeéeg külföldi jött Budapestre boldog újévet ünnepelni
Pezsgő hűl a jégen, 

gyantázza a cigány . . . 
Szllvestzerre készül Buda
pest. Az ujsájgiró végigsza
lad a városon, hogy nézze, 
mi készül, milyen hangu
latban akar elköszönni 
Budapest az óévtől és 
fogadni az ujesztendőt.

A szórakoztatás müvé- 
pápájához, Tarján Vil-szetének csalhatatlan p'r'JL’.ir, 

moshoz vezet az első ut.
—- Nagy felkészültséggel várjuk a Szilvesz

tert — mondja Tarján. — Mi lesz az ered
mény, azt még nem lehet tudni, gondolni kell 
a rossz gazdasági viszonyokra. Nem táplálok 
túlságosan vérmes reményeket, de

meg kell dicsérni ■ budapesti lokál-, kávé
ház- és éttercmtulajdonoaokat,

akik valamennyien sok ötlettel készülnek Szil
veszterre. A Neivyork programja már teljeaen 
kész. Kitűnő művészek szerepelnek, remek mu
zsikánk lesz. Hatvan pincér, tizenegy főpin
cér áll sorompóba. Minden asztal foglalt, a sok 
kedves vendégem közül megemlíthetem a szll- 
veszterezök között Flelsstg Sándort, gróf Szé
chenyi Károlyt, Knapp Miksát, Groedel Dóra 
bárónőt, Levenhaupt grófot, Fórts Vilmost, 
Vida Pált, Kazy bárót, azután asztalt rendek 
az olasz követség és a francia követség,

sok külföldi vendéget te várunk.
Az idei Szilveszter különben sok tekintetben 
házimulatság jegyében zajlik le, igen 
sok. előkelő helyen házi Szilvesztert ren-

a

sok kitűnő família kért tőlem jazz-zenekart, 
énekest. Számoltam a házi Szilveszterek kon
junktúrájával és ezért belépőjegyeket adtam 
ki, amelyeknek a tulajdonosai a házi mulat
ság után, hajnalban akadály nélkül térhetnek 
be egy Jó levesre a Newyorkba.

Menjünk további Az Arizonában is finom 
és elegáns Szilveszter lesz, a műsoron a többi 
között egy remek párisi élöképcsoport szere
pel. Itt is rengeteg az előjegyzés: itt köszönti 
Szilvesztert Titkos Ilona, Honthy Hanna, Turay 
Ida, Eszterházy Antal 1 ’ ..
Miklós herceg és a spanyol követ is. Rozsnyay 
Sápdkfrnák,. ag,./ ' “**
gatójánák a fia, uajva iaiu»vicivu,i
Yokohamában szerepel saját zenekarával. Egy I 
itt szerzett ismerősei,

egy előkelő japán ur kábelen rendelt asz
talt Szilveszterre a budapesti Arizonában.

A Parislen Grill Szilvesztere ragyogó és ele- 
’ gáns lesz. Sok ötlet, vidámság és hangulat várja 
. a publikumot Lopás Bandi Andrássy-uti Sut- 

toffó-kávéházában. A Royal Szilvesztere sokáig 
emlékezetes lesz a publikumnakl

A dunapartl szállókban rengeteg a külföldi: 
j Budapestre jöttek Újévet köszönteni.

A Sauoy-kávéház három zenekart szerződte
tett; az árakat alig emelték fel; a CZub-kávé- 
házban is remek a muzsika,

ez a két kávéház pompás mulatsággal, 
'•Idám ötletekkel, meglepetésekkel és ajándé
kokkal kedveskedik vendégeinek.

A Vípszin/iáz-kávéházban kitűnő jazz játszik, 
a sörözőben Türk Berta énekel srammli-kisé- 
rettel bécsi dalokat. Az árakat nem srófolták 
fel, finom polgári szórakozás lesz a Vigszin- 
ház-kávéhózban.

Az Erzsébet-kőrutl Miami Is kitesz magáért, 
az Elis—Pártos—Paul jezt-Mó és Bánky Baba, 
a pécsi Nemzeti Szinház primadonnája szere
pelnek a szilveszteri műsoron,

estétől reggelig áll ■ vidám ás hangulatos 
mulatság.

Az Aöbazta-kávéházban nagyban folvnak az 
előkészületek, Robot Ernő, az Abbázia kitűnő 
üzletvezetője már vasárnap reggel óta talpon 
áll, hogy 1100 vendég számára biztosítsa a jő 
szilveszteri mutatást.

A BreWner-táncintézeí szilveszteri mulatságán 
carioca-verseny lesz, amelyre eddig mér

hat külföldi pár la jelentkezett, 
egy spanyol tánctanár is vendégszerepel 
ner mester szilveszteri mulatságán.

Nagy a konjunktúra zenészekben, rengeteg 
malac kelt el, az Emmerling-cég teljes üzemmel 
dolgozik és szállítja lokáloknak, magánházak
nak a hatalmaz mennyiségű tréfás szilveszteri 
holmit, nagy konjunktúra mutatkozik valódi és 
álkéményseprőkben Is.

A magánházak nagy szilveszterei 
közül elsőnek talán Ullmann Györgyöket kel) 
megemlíteni, itt több mint száz vendég lesz, a 
születési és bankarisztokrácia tagjai.

A Nemzett Kaszinó, az Országos Kaszinó, az

BSrsanv Rizsi 
rendkívüli produkcióját mindenki megnézi az 

Én és a Hsicsén 
kettős szerepében

FŰUAROSi U?ERETTSZIHHÜZ 

WSÉn esahisöcsám 

éjjel fél 12-kor nagy, műsoros előadás 
Bársony Rózsi felléptével

Boldog utévet kíván 
mindenkinek 

az OMNIÁBAN

Magda Schneider

Szökik a kislány
cimü uj, pompás zenés vígjátékéban

Szilveszteri előadás éjfélkor 

Premier holnap I

Breftr
ARÉNA FILMSZÍNHÁZ.™
(volt BUDAPESTI (FÉLD SZÍNHÁZ)

Aréna út 81 - TeL 30-7-88

• W-án •allvowterkor este 10 őnd kasdettel

hercefl. Odescaíchl Otthon-kör, a Fészek és a nagymezöutcal Te- 
. . körit I.. Ror.niwlf^o*' Sdlrmta, b, vidámnak ígér-
Arhona klrfilö aenenmödgaz- |ke!'~ , ... . , , . , .
Rozmuaii'Líjt,, » TÓVolkeletenJ Siöral Jöhet« Siffentíer, a irakemberek bee.- 

• • - ’,Áse szerint a lokálokban, kávéházakban és ét
termekben

tízezer üveg pezsgő hül a jégen.
Vlvát Szilveszteri Boldog Ujévetl

Vígszínház káuéház
SZILVESZTERE

.SÖRÖZŐBEN 
Ttlrk Berta

KAroly 1 Lojlzt ara mii-zenekarával

Januari-wi
esténként a legszebb pesti dizőz

Vörös Anikó
Kúla József 

CzaunerFerenc 
hangulatos estéi a 

r rí r |■

Alpár Gittának mig egy gyereke lesz 

Rökk Marika gazdagon férjhezmegy 

Gaal Franciska sikere fokozódik 

Darvas Lilit nagy anyagi károsodás éri

Az 1935-08 év sztárja férfi lesz — jósolják az újkori sybillák

Délután a zongoránál:
Beretvás.

Ma Szilveszter est I

eseményeit. Pesten 
kártyavetőkben 

i világ pedig

Szilveszter estéjén hall
gassuk meg azokat, akik 
egész évben erre a napra 
vártak. Az ókor sybiliái, 
pytái, haruspekszeinek 

késői utódai szólaljanak 
neg e hasábokon és álla
pítsák meg, ha merik, a 
színházi világ egyik órá
ról a másikra élő állandó 
meglepetéseket tartogató 
nagy divat hinni a jósokban, I 
és tény érői vasókban. A színházi 
különösen babonás.

Álljon ide először Pest legismertebb jövendő
mondója,

Silblger Boriaké, 
akit a spiritiszták egyenesen Jean (TArc, az or- 
leansi szűr reinkarnációjának hisznek. Bo
risba a színházi világra vonatkozóan ezeket 
mondja:

— Fedák Sári a mostani újévet csuk nagyon 
nehezen ússza meg és további kellemetlensé
gei lesznek. Alpár Gitta tényleg elválik az urá
tól, de másodszor is férjhezmegy,

lesz még egy fiúgyermeke 
és művészetében még sokáig fog gyönyör-

ködnl a közönség, Gaál 
zódik és valamilyen 
okozta eseményeknél ___ .____
lesz. Darvas Lili itthon marad és ________
1935. évben hatalmas Ívben lendül még maga
sabbra, viszont nagy anyagi károsodás éri. 
Az 1935-ös évben Amerikából és Németország
ból hazakerül egy-egy nagy férflszinéazünk, 
müvészsztárja viszont férfi lesz.

A másodk ismert pesti jósnő, Heltlcr Zsig- 
mondé az Izabella-utcából. ö igy jósol:

— Fedák Sári visszatér és kellemetlenségei
ből egy nagy ur segíti ki. Alpár Gitta viszont 
nem válik el, még szép jövő vár rá. Bajor Gizi 
boldog házaséletet él, 1935-ben nem lesz szer
ződés nélkül. (No ezt könnyű volt megjósolni!) 
Úgyszintén Rökk Marika sem, aki 

guzdagon megy férjhez 
a közeljövőben Darvas Lili külföldre megy, 
de rövidesen visszajön és itthon arat nagy si
kereket. Az uj szezon két legjobban menő 
színháza a Vígszínház és a Magyar Színház 
lesz. De a Király Szinház is gyöngébb sikere
ket arat

Ezek után pedig el lehet mondani a száz
esztendős Jövendőmondó örökké bölcs sorait:

Kit ezen esztendőben agyon nem vernek
Az mondhatja magát szerencsés embernek...

Franciska sikere foko- 
k ül politikai változások 
szubjektív© érdekelve 

művészete

NAGY 
SZILVESZTER EST 

ANGOL 
kávéházban
Erzsébet-körút 44

Lén&rt 12 tagú jazz-zenekara 
hangversenyez

E$,nl _Dezs,< énekel, Bodrién 
Béla cigányzenekara muzsikál

Meglepetések, móka, hangulat. 
Külön helyiségek társasá

goknak még le
foglalhatok

Nagy Szilveszter a Vigadóban
3M órás legnívósabb kacagtató miisort

Konferál: BékcfTI László.
Legjobb Irétdkbei,: H„«dr |.„n, Salamon, Bdlkal, Békéül. Kllkénv-Bojnu, Iotaló nadó
Pártos, Pallay nagy MnmrIIJe, Oro.z Vilma, Beregi, Slóoló Mária, ,ib. opereltrtuletek!

táncok, szólók. t
Je«r«* 1-4 P l* Kouoerteél, IV, Vfcl-a. 28, (TeL 823 M) «i 8-tól . VlgadöndL (T,I, 81212) |

B. U. É. K.
kedves vendégelnek a

Terminus ktMhsz
tulajdonosa

Klauber J. József

ElUOSZRttws"®
ostélvemre. I rUnkel 

étterein. VJ!., Károl.v-körut 8/a. Ezer nót a inec- 
lenetéRoK, margón zene 6s ének. Mindönki' aján
dékot kap » Asztalrondolés teletonszáma: 37-2-57
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70 perces bravúros küzdelemben 
a Hungária minden csalódás: 
feledtetett

Willy den Ouden férjhezmegy!
Korai az 8rttm a riválisok körében, 
mert továbbra Is versenyezni fog

HUNGÁRIA—FC MILÁN 1:1 (0:1) 
Milano, december 30. 
(A Hétfői Naptó tudósí

tójának telefonjelcntése.) 
Szinte belekúbult a ma
gyar sport közönség, ami
kor megérkezett a híre 
annak, hogy a milánói 
tornán a Hungária 8:1 
arányban szenvedett ve
reségei az Ambrosianától. 
Ha van is klassristkülönb- 

olasz futball között, ilyen 
semmiesetre sem állhat

fég a magyar és az 
számszerű arányban vovuv „,uiai
í z.. i”n* A higgadtabbak igyekeztek mentséget 
találni a katasztrofális vereségre s egyben azt 
»s megjósolták, hogy

a Hungária második mérkőzése, amelyet..i..___ ____ . __ .. .

Megismétlik a mérkőzés: 
— annyira tetszett a játék

Nos, ez a meglepetés befutott! Az Ambrosianá
tól elszenvedett súlyos és szinte büntető expe
díció jellegével rendelkező vereség után a 
Hangária feledtetni akarta a súlyos csapást. 
Nagy lelkesedéssel és igyekvéssel feküdt a já
tékba, különösen a második félidőben

óriási fölénybe került az olasz 
szemben.

Sajnálatos mellékkörülmény, hogy 
félidő 25. percében

a pályára ereszkedő óriási köd __  .
olasz vezetők s játékosok kérésére a biró 

lefújta a mérkőzést.
Pedig ekkor volt igazán elemében a Hungária 
csatársora s igy nem járunk messze az igaz
ságtól, ha megállapítjuk, hogy

csak a köd mentette meg aa FC Milánt a 
vereségtől.

Az igy is kiváló sportteljesítményről az alábbi 
részletes tudósításunk számol '

ellenféllel

a második

miatt az

- ■IDCiyCK .
®z FC Milánnál vív meg, nagy meglepetést 

fog hozni. |

A döntetlen csata története
be:

'At egész napi esőzés 
í llenére is nyolcezer fő
nyi közönség jelent meg 
n zásnlódiszben úszó pá
lyán. A Hungáriát pálvára 
lépésekor meleg tapssal 
köszöntött® a tekintélyes 
jiézősereff. A kék-fehérek 
a következő összeéllitáa- 
ban álltak fel:

Szabó — Mándi, Bíró 
Dudás — Sas, Vig IV\
A mérkőzés rendkívül erős olasz támadások

kal kezdődött. Az első negyedórában a meg- 
megujuló offenziva hatása alatt a magyar csa
pit kénytelen volt a védelemre berendezkedni, 
pzonban ennek ellenére is a 13. percben

Della bombalOvóse megszerezte a* olaszok
nak a vezetést. 0:1.

'A Hungária ezután fokozta az Iramot és sike
rült fölényét állandósítani. A szerencse azon
ban nem szegődött a kék-fehérek mellé, mert 
előbb Cseh, majd Vig biztos gólhelyzetben

kapufát talált.
Kiválóan játszott a Hungária fedezetsora, amely 
j ibbnál-jobb labdákkal tömte a csatárokat A 
F/épen gördülő támadások rendkivül sok mun
kát adtak az olasz csapat közvetlen védelmé- 
n.?k, amely sokszor az utolsó pillanatban há
rította el a gólveszélyt. A félidő utolsó ne j 
gyedórájáhan az olaszok csak szórványos a biró a ködre és a félhomályra való tekintet
egyéni akciókkal próbálkoztak, azonban ezeket; tel, teljesítette is a kérést .amit az olasz játé- 
a nagy formában levő Biró könnyen tette ár- kosok nagy örömmel vetlek tudomásul és egv-

— Egri, Tarol, 
Kiss, Cseh, Titkos.

oly észszerű, jól átgondolt, 
produkált, amilyenre már 

volt példa.
Jobbnál-jobb passzok, a szárnyak megfelelő 

foglalkoztatása és a szélső gyakori szöktetése 
lassanként felőrölte az olasz csapat energiáját, 
melynek következtében

a Hungária nyomasztó fölényt tudott biz
tosítani a maga számára.

A pech azonban ezúttal is árnyékként kisérte 
a csapatot, ugyanis egy esetben Titkos az eléje 
futó kapust Is kidriblizve, kapufának gurította 
a labdát, más esetben pedig Szabó senkitől sem 
zavarva, két lépésről a felsőlécet célozta meg. 
Végre a középfedezetet játszó

Turay a 19. percben szabadrúgásból véd- 
hetetlen lövéssel kiegyenlített 1:L 

A kékfehérek ettől kezdve úgyszólván egy ka
pura játszottak. Sajnos, közben leszállt a köd 
is, amely a visszaeső és a tempót nem birö 
olaszokat valóságos siciliai védelmi rendszerit 
késztette, a támadásban lévő Hungáriát azon
ban nagymértékben zavarta akcióinak befeje
zésében. Az olasz vezetők, látva, hogy győzelmi 
esélyük

■ Hungária nagy formája következtében le
hetetlenné vált, arra bírták a mérkőzést 
vezető bírót, hogy a játékot befejezés előtt 

negyedórával lefújja.

ötletes játékot 
évek óta nem

(álmatlanná.
Szünet után a Hungária csatársorát felfrissí

tették: Kiss helyett Titkos játszott középcsatárt 
3 a balszélsö posztjára Szabó 111. került.

Ez a változtatás nagy előnyére veit ■ csa
pat támadó szellemének, s ez a csatársor

Nagy siker -
A Hungária nagyszerű 

játékának és a mérkőzés 
időelőlli lefújásának érde
kes következményei les?- 
nek. Az Ambrosiana, a 
Milán és a Hungária ve
zetősége tanácskozásra üli 
össze. Az olasz egyesüle
tek azzsd a meglepő kére
lemmel fordultak a kék-

mást átölelve és csókolgatva hagyták el a rá
juk nézve szerencsés kimenetelű mérkőzés 
színterét. A Hungária szlvet-lclkct gyönyörköd
tető gyönyörű játékáért az olasz közönség a 
meccs végén szokatlan meleg ünneplésben ré
szesítette.

- újrajátszás
nagyvonalú Játéka biztosította e fontos csapat
rész kifogástalan működését

A csatársorban feltűnést keltőem aagy eea- 
terjátékot mutatott be Titkos, de alig vala

mivel maradt mögötte Cseh.

jfehérekhez, hogy január 8-án ismételjék meg 
a félbenmaradt csatát, annál is inkább, mert

• Hungária játékához hasonló Jó teljesít
ményt magyar csapattól már régen nem 

láttak.
A meghívás oly atlvélyes keretekben történt 

és egyéb szempontokból is oly előnyős volt, 
hogy ez elől nem térhetett ki a kékfehérek 
vezetősége * igy a mérkőzést január 3-4n meg
ismétlik.

A Hungária friss irama és ötletes húzásai 
alaposan megzavarták a Milant. Közel sem tu
dott olyan játékot mutatni, mint az Admira el
len, amikor 2:0 arányban győzte le a bécsi él
lovast. Pedig a Milánban ezúttal több pihente
tett ember jutott szóhoz, közöttük Moretti » 
középc&alár helyén, továbbá Delta a balössze
kötőben.

A kritika nagyítója alatt 
a két csapat

Ar első félidőben még 
meglehetősen változatos 
volt a játék, hoev azután 
a második félidőre telje
sen kibontakozzanak • 
Hungária kitűnő kvalitá
sai. A tervszerűen és 
na~vsz<rü taktikával dol
gozó kékfehér csatársor 
szünet ulán lel'eson ka-

{újéhoz szegezte az olasz együttesi, amely Idő- 
Őzönként kétségbeesetten védekezett néha Hz 
emberrel ls.

A kíitehírek MnpJIJhnn a kóivetlen víde- 
lem magaslott ki, közülük is

Bíró, aki ■ mrafny le«Jobb JMékaaivA
emelkedett.

A fedezetsortna Kgrf As * fáradbataflop Tarai

Az UTE vegyesstafétája 
uj rekorddal győzütt

Az UTE rendezésében 
vasárnap az ifjú uszó- 
gárda állt starthoz közel 
négyszáz főnyi közönség 
előtt a fedett uszodában. 
A verseny nagy mezőnyö
ket állított Marihoz. Az 
eredmények közül

kiemelkedik az UTE
vegyes stafétájának

aj rekordja.
A részletek a következők:
100 m. hölgy gyorsuszás: 1. Biró Ágnes UTE 

I p. 14.8 mp., 2. Lenkeffy BSE I p. 21 mp., 
3. Bábel FTC I p. 24.2 mp. 8X100 m. vegyes 
staféta: I. VTE 3 p. 30.3 mp. (országos rekord), 
2. FTC 3 p. 54 mp., 3. BSE 4 p. 01 mp. 200 
m. Ifjúsági mellúszás: 1. Prctszmann MTK 3 p. 
16.8 mp, 3X100 m. hölgy gyorsuszás: 1. BSE 
4 p. 11.2 mpr 2. UTE 4 p. 18 mp., 8. FTC 4 p. 
15.2 mp.

VIripólőmérMzéfc MAC—UTE 84 (OH).

Amszterdam, december 30.

hölgyuszó Január

(A Hétfői Napló tu
dósitójától.) Nagy szen
zációja van nemcsak a 
holland uszósportnak, 
de egyben az európai 
hölgy úszásnak !«.

Willy den Ouden, 
a sokszoros világ
rekorder holland 

első felében férjhez-
megy.

A Pesten is Járt bájos világrekordernö 
lenrdszpartnerével köt házasságot. A kózelgá 
olimpiászra való tekintettel az uszóvilág 
legszólesebb köreiben is nagy feltűnést kel
tett Willy den Ouden elhatározása, mert 
“8y vélték, hogy

« egyben a legszenzációsabb úszó kar
rierek egyikének végét Is jelenti. 

Tudósítónknak alkalma volt Willy den 
Oudennal rövid beszélgetést folytatni.

— A papám ellenzi ugyan a házassá
got, de nézetem szerint —- mondotta a 
holland úszás büszkesége — lassan
ként itt van már az ideje annak, hogy 
férjhezmenjek. Versenyzői karrierem
nek egyáltalában nem fog ez ártani, 
mert szilárd az akaratom, hogy to
vábbra is rendszeres tréningben mara
dok és az olimpiászou részi veszek.

így tehát elesnek az aggodalmak s egy- 
zöi körében Willy den Ouden esetleges tá- 
kedések is, amelyeket a világ hölgy verseny
ben alaptalanná válnak a titkolt rcmény- 
volm aradéi táplált.

Több vereséget már nem szenvednek 
a túrázó csapatok — 1934-ben

Pro fi csapataink olasz
országi kirándulásait nem 
kísérte szerencse. Vasár
nap három középcsapa
tunk szenvedett vereséget. 
A részletek a kővetkezők:

US PISA—BUDAI 11 
4:2.

A budaiak az első fél
időben jól tartották ma
gukat, szünet után azonban a pisaiak erős, 
jclemenős játéka visszavetette őket.

US LUCCESE—Itt KÉR. FC 8:1.
Az óbudaiak egyenlő ellenfelei voltak a ki

tűnő luccai csapatnak, azonban gólképtelensé-

gük miatt megérdemelt vereséggel voltak 
kénytelenek elhagyni a pályát.

TRIESTINA—ATTILA áll.
A nagyképességü Trlestina biztos győzelmet 

aratott a miskolciak felett, akik a mezőnyben 
szépen játszottak, de az erélyes olasz védel
met, amelyet egyenlőnek tartanak az olasz vá
logatottéval, nem tudták megpuhitani.

Szerencsére Szilvesztert Írunk s igy túrázó 
profijainknak nem lesz már alkalmuk ebben 
az évben több vereséget szenvedni...

AZ ÚJPEST NAGY GYŐZELMÉRŐL 
a Ferencváros ellen a 7. oldalon közlünk rész

lete* tudósítást

Kitünően sikerűit
a jótékony célú vivóakadémia
Vasárnap este arufolá

sig megtolt a Vigadó 
nagyterme a Magyar Vívó 
Szövetség állal a Jugo
szláviából kiutasított ma- 
f-yar testvéreink felségé- 
yezésére rendezett ünnepi 
vivőakadémia alkalmából. 

Az előkelő közönség 
élén megjelent Horthy

Miklós kormányzó is, aki a nagyszerűen sike
rült vivóett egyes versenyszámait nagy tetszés
sel fogadta. 

A kitünően összeállított programmon végig
vonult a legfiatalabb vjvógenerácló a legöregebb 
korosztályig. A verseny tőrcsapatvlvással kez
dődött, amelyet a Budapesten élő olasz balillák 
mutattak be. Majd tőriskola következett, ame
lyet Santelli mester vívott kiváló növendékével,

1—1

Debrecen nagy sikere
a hölgytornász-bainokságban

Körmöczy Zsuzsikával, az Erzsébet Nőiskola L 
osztályú növendékével. Ugyancsak nagy sikert 
aratott Gellér Alfréd honvéd fővivőmester tőr- 
asszója Magasházy Dénessel.

Aa est legnagyobb érdeklődéssel várt száma 
a régi versenyvivóknak a jelen versenyvivóival 
való kardesapatmérkőzés volt. A régi gárda 
tagjai Jekelfalussy és Petschauer nélkül a kö
vetkező csapattal startoltak: Boros György dr., 
Dunag Bertalan, Garay János és Gombos Sán
dor. A fiatalok csapata: Gerevich Aladár, Rabot 
Endre, Kovács Á. Pál, Rajcsányi László. A 
Schréder Gyula dr által vezetett csapatmérkő
zés • vivósport minden siépsékét feltárta s en < 
nek a legeredményesebb magyar sportágnak a 
legragyogóbb propagandája volt. A minden te
kintetben kitünően sikerült ünnepi vivócstről a 
legszebb élményekkel távozott a közönség.

A hölgytornAszok va
sárnapi nagy délelőttje 
bebizonyította, hogy ér
demes volt a női tornász
bajnokságot újból meg
rendezni. A vidékiek 
sokat tanultak s a Kon. 
kurrencla a fővárosiakat 
friss ötletek termelésére 
serkentette különösen a 
müszabodgyakorlatokban. A versenyen látszott,, _ ............... ....... . ......... .
hogy a nagy összecsapások hiányában a ver- (BBTE). 2. Szász Magda (DTE). 3. Korompay 
icnyzők rutinja hiányos. Százhuszonhét neve- Irén (DTE). p—. .......................................
zés érkezett, ami bizonyltja a nagy érdeklő- Slettner Györgyi. 1. ...... ............ ........
dóst, viszont as is mog'illaplthaló, iogy ezt a Babő Jolán (KAC). — Talajtornában bajnok: 
rendezés nem tudta kielégíteni. Főként azért,1 Stettner. 2. Stróbl Irma (NyTVE). 3. Szász 
mert a Testnevelési Főiskola kisterme nem al- Magda (BBTE). — Alacsony korláton bajnok: 
kalmas az ilyen nagyobbtzabátu sportetemé- Stettner. 2. Molnár Mária (BTC). 3. Rabó 

(KAC). —- Lóugrásban bajnok: Molnár Maria 
(BTC). 2. Korompay Irén. 3. Engel Klára 
(MAFC). — As összetett verseny bajnoka: 
Stettner Györgyi (BBTE). 2. Korompay Irén 
(DTE). 8. Szász Magda (DTE).

Cnmau/ná (BBTE). 3. Cuígd, Judit (DTE). — 
Alacsony korláton bajnoki Camaulnf. 3. Kis. 
Margit (DTE). 3 áMsrdros G.brteli. (BBTE). 
—Talajtornába, bajnok: Gomou/né. 3. 3/é-
.riiror. ». Kin. — Lóugrásban bajnok fin- 
mau/ni. 3. Krnmmer. 3. Ufirilrot. — As Bsszé
léit versMyek bajnoka: Camou/nt. 1. Mctzá- 
ros. 3. Eorgo Jenöné (KAC).

H. OSZTÁLYÚ EGYÉNI BAJNOKSÁG
I k-.l—bt SI'Gner _ Györgyi

Seabadgyaknrlalbun bajnoki 
3. Schlpptr Irén (BTC). 3.

kaimat az ilyen nagyobbszabátu sportesemé
nyek lebonyolítására. A közönséget csak a csa
ládtagok képviselhették s azok sem Igen fér
tek be Feltűnő volt a pontotóblrák nagy tisz
telete a fővárosi nevek iránt, ami egyúttal *>t 
is jelenti, hogy a vidékiek meg nem érde
melt hendikeppel indultak.

Gamaafné
gyakorlati anyaga megütötte a 
nívóját is. Kiötlő érdekessége 
senyuck

a 14 éves debreceni Kiss 
könnyed és precíz mozgása.

A részletes eredmények:
I. OSZTÁLYÚ EGYÉNI BAJNOKSÁG

A buzogányban bajnok: Kaloctag Krammcr 
Margit (MTE). 2. Mészáros Gabriella (BBTE). 
3. Gamauf Gvuláné (BBTE). — Szabadgyakor
latban bajnok: Mészáros Gabriella (BBTE). 2.

férfitornászok 
volt a ver-

Margit

Vlzlpóló-matlné. Vasárnap, január hatodi
kén délelőtt tizenegy órakor érdekes sportma- 
tiné lesz a Radius filmszínházban. A matiné 
száma a legeredményesebb magyar sportág, 
a vlzlpóló népszerűségét szolgálja. A sport
matinén Bofor Gizi, Kiss Ferenc, Pűnkősti An< 
dór. Vádnál László, Homonnal Márton és Pán- 
őzéi Lajos szerepel. A gazdag műsort „Fejezet 
trk a magyar vizipótó hőskorából" címmel nagy 
filmriport zárja be. A matiné iráni nemcsak 
sport, hanem társadalmi körökben is igen nagyi 
érdeklődés nyilvánul meg.



HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, 1934 december 3ft

Az UTE nagy készülő 
dése a birkózó* 
bajnokságra

Nagy készülődéi folyik 
UTE vezérkarában, 

tgy az ötvenéves jubileu
mot . minél iuigyobbvoha- 
Juan ünnepelhessék meg. 
Ebből oz alkalomból az 
UTE rendezi meg a ma
gyar birkózőlrajnokságo- 
kát is, éspedig külföldi 
bajnokok részvételével.

Magyar tanács helyett 
Japán trénert!

A berlini oíímptászon fenyogetB 
csúfos kudarcot csak uimesle- 
rekkei lehet megelőzni

Aschner Llpót, nz UTE nobilis elnökének intéz
kedésére 3200 pengéit máris kiutaltak ti birkó- 
zóbojnoksúg költségeire.

Az öt hatalmi birkózó
verseny kutbaesett

Egyre égetőbb kérdéssé válik u magyar sport 
számára a fedett sportcsarnok hiánya. Ezúttal 
különösen a lrirkozósport látja nagy kárát.

A finnek, a németek, a csehszlovákok én 
az olaszok ajánlkozásnlt kellett elutasítani 

amiatt, mert nincs megfelelő helyiség a verse
nyek lebonyolítására. Reméljük, hogy a pálya
hiánynak ez az utolsó esztendeje és valami
lyen módon Szendy Károly polgármester a ma
gyar sport létérdekét jelentő fedett sportcsar
nok felépítéséért mielőbb megindítja a munká
latokul.

Pikáns hátterű nem
zetközi vita indult meg 
arról, hogy a közelgő 
olimpiászon van-e keres
ni valójuk az európai 
úszóknak Japán rá Ame
rika világágyuivnl szem
ben. Az egyik olcalon a 
számok kényszerű logi
kájától sugárzó szakér

telem, a másik oldalon a 
kuli fellengősség vonult 
mindkét oldalt magyar képviselte, 
lompásan felépített tanulmányban fejtette

LEVÉL A HUNGÁRIÁHOZ.
Továbbítás céljából kaptuk nz alábbi sorokat:

Milánó, 1934 december 26.
MAGA KIS HAMIS!

Jobbról-balról beajánlották nekem, hogy kös
sek tisztességes ismeretséget Magával, mert 
Ilyen, meg olyan stramm gyerek a gáton. Ki
mondhatatlanul fáj, hogy csalódnom kellett 
magában és ami a legszomorubh, elrontotta ne
kem a szép karácsonyi napokat. Fényképét 
mellékelten visszaküldöm és a jövőben majd 
tudom magam mihez tartani, ha férfiismerő- 
scim ismét beajánlanák.

AMBROZl ANNA.
A léteiét kézbesítés végett átadtuk az Atléti

kai Szövetségnek.

| t'JPESTEN IS ELVERTEK A PORTÓT? |

MILÁNÓI PROBLÉMA
A Hungária l:8-addal húzta ki a lulritt

nem minden él nél- 
fel. Érdekes, hogy 

‘ " Bánó Jenő 
_  ____ r___ ___ __ _____ s ki, 

hogy a vizipólón és a hollandi női gyorsuszó- 
kon kivül

elsőségre egyetlen versenyszámban sincs 
Európának komoly esélye;

minden Japán és Amerika martaléka lesz. Ké
nyelmetlen szerepre vállalkozott ezzel szemben 
Donáth Leó dr., a FINA magyar főtitkára, ami
kor a per Schivimmer hasábjain megpróbálta 
monlcni a menthetőt, rá igazolni igyekezett az 
európai uSzús nemzetközi vezérkarának lokális 
sikereit a magdeburgi torna vctületében. A vá
lasz vonalvezetése nem volt szerencsés, mert 
hiszen Magdeburg jelentőségét senki sem vonta 
kétségbe. De ha ezzel szemben az ugyanakkor 
tartott tokiói bajnokság jobb, sőt sokkál jobb 
eredményeit vizsgáljuk, Európát még a legnyá
jasabb főtitkári jelentés kapcsán sem tudjuk 
többre értékelni, mint ami: a világrészek verse
nyében a szerény harmadik hely birtokosa. A 
burkolt válasz egyéb részeiben sem fedezhető 
fel több, mint egy diplomata snsszézása a ké
nyes kérdések között. Csupán célozgatásokban 
merül ki éa nem cáfolja Bánó állításait, hanem 
kényelmésen kinyilatkoztatja, hogy aki már a 
verseny előtt megállapítja az ellenfél fölényét, 
az nem igazi sportember.

As Ilyen szilveszteri hangulatot keltő dog
mákkal nem érdemes vitázni.

Annál több figyelmet érdemel a válasz egyetlen 
konkrét résíe, amelyben kimondja a főtitkár, 
hogy minél több fiatal úszót kell nevelni és 
Európa klasszis úszóit minél többször kell a 
világ legjobbjaival összehozni.

A kettős célkitűzés, ha nem h frissebb az 
úszás történelmének első oldalainál, annyiban 
mégis figyelemreméltó, hogy ezzel kapcsolatban 
űllnpithatjuk meg nz Európai Liga mulasztá
sait. Hát igen! Ezen a ponton áll vagy bukik 
az európai úszás Japánnal és Amerikával szem
ben. ,

Minél többször találkozni, hogy — tanul
hassunk !

Vájjon megtörtént ez? Meddő próbálkozásoknál 
egyebet aligha tud kimutatni az olimpiászra ké
szülő Európa. A japánok csakúgy távolmarad
tak az európai starttól, mint az amerikaiak.

Autodldaktlkus utón pedig aligha lehet ugy 
megtanulni a modern úszás fortélyait, 
hogy egyúttal esélyes olimpikonokat állít
hasson Európa a nagy nemzetközi erőpróba 

startjához.
Sajnos, nz a helyzet, hogy tanácsokkal és ta- 

nulnivágyó fiatal úszó tehetségekkel bőségesen 
rendelkezik az európai úszás, csak éppen taná
rokkal nem. Pedig szívesen odaadnánk tiz úszó- 
vezért egy jó japán trénerért. S ha inár itt tar
tünk, fel kell lenni a kérdést: miért nem gon-

doskodlk.z Európ.1 L.g. arrf.hogy 
oMloll külbíB:ed«-z-tle> l> a japnn. vág) •* 
e«venrangu amerikai trínrnk korul egyet 
Európába8 kou.WflT Fél- egé.rtuc.t ver-
aenyzót kéuéglelenül nehezebb vendégül létül.

de egy trénerre nak futja az európai ozzíe- 
nak?

A rövid-, közép- és hosszutávu úszás fejlesz- 
tése csakúgy megköveteli ezt, mint az egyre 
lefelé haladó műugrás. A nehézségekkel min
denki tisztában van, ezeken azonban nem akad
hat meg egy egész kontinens fejlődése, ha va-s 
lóban rátermett vezetői vannak.

Magyar vonatkozásokban is éppen ezen a' 
ponton mutatkoznak a legkiötlőbb hibák. Ho
zattak ugyan egy-egy német műugró és mell-1 
úszó trénert, de eredményt nem tudlak felmu
tatni. Eredményeken Tokióban csodálkozhatott 
az uszóvilág. Mint ahogy csodálkozni fog Ber
linben is, ha csak addig japán és amerikai 
szisztéma szerint, japán vagy amerikai meste- 
rékkcl nem sikerül megközelíteni Tokió nagy- 
szerűségeit. Magdeburg?... „Európa házi ver
senye" adhat biztatást a további munkára, do 
dölvfös nyilatkozatokra mindaddig nem, amíg 
íjiieltérdemlöen be nem bizonyítják, hegy 
Japánban és Amerikában sokkal lassabban jár- 
nak a — stopperórák.

Horváth Zoltán.

A revánsmérkőzésen is alulmarafií 
az osztrák Wáhríog

BKE—WÁHRING 5:1 (2:0, 1:0, 2:1). ményen s végül Jeney állította be a végered
ményt 5:1.

Kimmerling a vasárnapi 
gyorskorcsolyázó verseny 
nőse

KERESZTREJTVÉNY

Vasárnap reggel a BKE házi korcsolyázó ver
senyt rendezett, ötszáz- és ezerötszáz méteres 
távon. Az esőzéstől porhanyóssá vált jégen is 
jó eredményeket értek el az elitgárda tagjai. 
Ugy az 500, mint az 1500 méteres versenyt a 
formába lendült Kimmerling nyerte meg. A 
részletes eredmények a kővetkezők:

500 m verseny: 1. Kimmerling 48.2 mp. 2. 
Llndner 49.2 mp. 3. Windtner 49.4 mp. 4. Bog- 
schitz 50.4 mp. 5. Kákát és Sógor holtverseny ■ 
ben 61.4 mp. 7. Szelnár 51.8. mp. 8. Bihari 51.9 
mp. 9. Vida 52.2 mp. 10. Schneller és Enyedy 
holtversenyben 52.3 mp.

1500 m verseny: V Kimmerling 2 p. 54.fi mp. 
2. Enyedy 3 p. 56.8 mp. 3. Llndner 2 p. 57.2 
mp. 4. Brodszky 3 p. 01.6 mp. 5. Szelnár 3 p. 
04.4 rtp. fi. Bogschitz 3 p. 04.8 mp. 7. Kakas 8 
p. 07.2 mp. 8. Windtner 3 p. 07.8 mp. 9. Lantos 
3 p. 10 mp.

A BKE vasárnap reváns- 
mérkőzést játszott az 
osztrák Wahring együtte
sével, amely tudvalévőén 
a múlt bélen az egyik bé
csi sportláp utján hirdette 
magát, illetve magyaror
szági, vagy romániai el
lenfelet keresett. A BKE 
már a szombati mérkőzé
sen lényegesen jobbnak bizonyult és 7:2 arány
ban intézte el gyenge ellenfelét.

A BKE összeállítása ez volt: Hir'sák — Far
kas, Bethlen — Jeney, Miklós, Gergely II. Cse
rejátékosok: Gergely L, Binder és Ldesner. A 
mérkőzést Mindet Frigyes és Lator bírók vezet
ték — hibátlanul.

Alig kezdték el az első harmadol, Gergely 
szép egyéni akcióval tört nz osztrákok kapuja 
elé és lövése védhetetlenül röpült a hálóba. 
1.-0. Majd pár percnyi játék után a rendkivül 
okosan játszó Mindet helyezte el a második 
magyar gólt 2.0. A második harmadban Mik
lós gólja, báromra szaporította a magyar gólok 
számát. A játéknak ebbpn t periódusában az 
egyik osztrák játékos a palánkba verte a fejét, 
de szerencsére nem történt komolyabb baja. A 
játék eléggé unalmas volt, mert

a magyar csapat nyomasztó fölényben ját
szott.

A harmadki harmadban nagy köd ereszkedett 
a pályára, a félhomályban nem nagy kedvet 
mutaltak a játékosok. Az osztrákok ekkor fö
lénybe kerültek és Hircsáknak ugyancsak al
kalma volt bemutatni kivételes képességeit. 
Volt egy bravúrsorozata, amikor másodpercen
ként nyolc lövést védett. Miklós ütötte a negye
dik magyar gólt, majd Trappl szépített az ered-

Házi mOkorcsolyaverseny
A BKE vasárnap délben házi műkorcsolyázó 

versenyt rendezett. A kötelező gyakorlatokat 
már szombaton elvégezték a versenyzők, mig 
a szabad korcsolyázásra vasárnap került sor. 
A fiuk versenyében öten, a lányok versenyé
ben heten indultak. A leányok közt Öllé Edith 
mutatkozott a legjobbnak, - aki megelőzte a 
pontversenyben Rosenfeld Évát és Börzsöny 
Babát. A fiuk versenyét Barcza-Rotter Béla 
nyerte, Kállay földmi ve lésügyi miniszter uno
kaöccse: Kállay Kristóf előtt. A harmadik he
lyen Fodor végzett.

n >11/1 ÍPT* érdekes újéviJL nyilatkozata: 

„Anglia nem szakit 
a kontinenssel, sőt...ÉÉ

VÍZSZINTES:
1. Mozi-műsor. 19. A 120-as tempó női fősre- 

teplője. 18. Fekete. 15. Budnpcst polgármestere. 
17. Magyarul: rövid. 18. A vadászat görög isten
hője. 21. Ellenszegülő. 23. Bécs egyik templo
mának neve (—kfrehe). 34. I)c. 25. Eladó. 39. 
Vronoszkij szerelmese. 37. Kicsinyítő képző. 
30. Jegyző — németül. 31. A 27. párja. 82. A 
mesében folydogál. 35. Keltősbclü. 30. Sebes viz 
és síel a Dunába, mint egy kuruc nóta mondja. 
37. Szúr. 38. Angol fizikus, a modern elektro
mosságtan és elektrokémia tulnjdonképcnl meg
alapítója. (Michael 1791—1807.) 40. Rezerv, tar
talék. 41. A m. 42. Házbért fizetnek, avagy nem. 
43. Egy év. 44. Aki a kezére áll, annak nem keli 
magyarázni, hogy mj ez. 45. Jó bizony. 47. Dá
niáé. 48. A krajcár —• rövidítve. 50. Fölmivelés- 
ügyi miniszter volt. 52. Márkus Alfréd egy gyö
nyörű tangója. (Vgy-e Natasám?)

FÜGGŐLEGES:
2. Rövid megjegyzés. 8. Ide velői 4. Francia 

közgazda, Smith hivő. (1767—1832.) 5. Zlpszl- 
lon. 0. Véletlen. 7. Tantál vegyjclc. 8. Puskából 
tüzel. 9. Leánykanév. 10. Csak — németül. 11. 
Ki bittó volna? 14. A Nemzeti Szinház mutatta 
be nemrégen. 10. Befejezi a munkál. 17. Lesz 
még egyszer ünnep a világon. 19. Tort ül. 20. 
Nemrégen 22. Természetes mérték. 28. Kegye
lem 29. Szoknyán tnlúJhaló (már amelyiken). 
51. Elektromossági műszó. 38. A torokban van. 
34. Hebeg. 39. Jólelkü emberre jellemző. 40. Pi
ros, de milyen. 44. A göngyölít súlya. 43. Or
szágos Központi Hitelszövetkezet. 47. Idus. 49. 
Deszka. 50. Idősebb -- rövidítve. 51. Keresztül.

(Versenyen kivül.)

— Vájjon megváltozik-e 
Anglia álláspontja a FIFÁ- 

9 val szembeni — ez a fut- 
imllvilág nagy kérdése. 
Nemcsak a kivüiáliókat 
érdekli, de még inkább 
foglalkoztatja

Mr. Rlmet-t,
a FIFA agilis elnökét. 
Fontos tárgyalások lebo
nyolításéra utazott Ang
liába a onnan visszakérve, 
a következő nyilatkozatot 
tette a Hétfői Napló 
munkatársának:

— Igaz ugyan — mondja M. Rímet — 
hogy a november 14-iki olasz-angol meccs 
után a hangulat nem volt Angliában túlságo
san kedvező a kontinens futballja irápt. A 
Highbury-i csata eredménye volt 
az Arsenal lemondta mérkőzéseit 
bán. Szóval feszült a viszony, de 
nére tény az is, hogy

Anglia nem akar szakítani a 
fetballjávaL

Hogy mennyire nem, azt a legélénkebben il
lusztrálja az angol-magyar találkozás fix terve.

— Más kérdés — éspedig jelentékeny — 
hogy milyen lesz az angol fulballélet viszonya 
a FIFA-val. A belépésnek még ma is igen 
nagy ellenzéke van, főként azért, mert tarta
nak attól, hogy a FIFA megcsorbitja az angol 
futball belső tekintélyét és esetleg rójuk erő
szakol olyan határozatokat, amelyek az angol 
egyéni sportfelfogússal ellentétben állanak. 
Alkalmam volt angliai tartózkodásom alatt e 
kérdésekben többrendbeli megbeszélést foly
tatni s ebből azt a nyugodt következtetést von
tam le, hogy

a nehézségek ellenére Is mind több híve

leas a FIFA-val való együttműködésnek 
s igy lehet, hogy előbb, mint hinnők, a spor- 
világ e jelentős eseménye végül is bekövetke-

Mándy Ilona. ,

amikor máris két

Üj élet a Jiu-)itsuban

az is, hogy 
Olaszország- 
ennek elle-

kontinens

Nagy fedlünést keltett 
sportkörökben a Hétfői 
Napló múltbeli cikke, 
amely a teljesen árvaság
ra kárhoztatott magyar 
jni-JÜsu sport érdekében 
emelte fel a szavát. Kü
lönösen azt hangsúlyoz
tak, hogy amikor a leg
nagyobb nehézségeikkel 
Küzd ez a fiatal sportág s 
eurőpabajnokkal büszkélkedhet, ugyanakkor 
a legcsekélyebb támogatásban sem részesítik, 
örömmel jelentjük, hogy akciónk sikerrel járt, 
mert

Kelemen Kornél drn as OTT elnöke, 
a legmelegebb pártfogását helyezte kilátásba 
és várja azt a küldöttséget, amely a jiu-jitsit 
sport bajairól fog beszámolni. Ugyané cik
künk nyomán az eddig tartózkodóan viselkedő 
Birkózó Szövetség vezető köreiben is a jobb 
belátás lett úrrá, ugyannyira, hogy a január 
20-án a Budapest—Potsony—Donaustadt vá
rosok közötti súlyemelő csapatbajnokságok 
alkalmával már terepet is biztosítanak a jiu- 
jitsu bemutatkozó mérkőzéseinek. Egyelöro 
két-három pár bemutató munkájáról lesz szó.

A izerkesrtésőrl és kiadósért feleli
Dr. ELEK HUGÓ
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