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Szabad kivitelt és sokmilliós ipari 
megrendelést kapunk Jugoszláviától

A belpolitika két szenzációja:

Eckhardt miniszter lesz, 
Mártanék kilépnek a NEP-ből

A képriselőház a karácsonyi szünet elmén 
„bizonytalan Időre" elnapolta magát. Más 
Időkben a karácsonyi elnapolás rendszerint 
ünnepi nyugalmat jelent, most azonban 
stílszerűen a bizonytalan időre való elnapo
láshoz meglehetős bizonytalanság honol a 
politikai életben is, legalább néhány napig 
még, amig bizonyos kéidések megoldása 
valóban metgeremti a szükséges karácsonyi 
hangulatot és a bizonytalan ideig tartó va 
káciő nyugalmát.

A NÉP belső válságát illetőleg

a hétfői napon döntés lesz: Martonék 
kérdése Jobbra vagy bara el fog dőlni 

még a kedden délelőtt tartandó hatvanas 
párt vezetőségi ülés előtt, úgyhogy nemcsak 
a tiz órakor tartandó pártveztőségi ülésen, 
hanem a tizenkét órakor tartandó pártérte
kezleten is már teljesen tisztázódik a NÉP 
belső válsága.

Politikai körökben számolnak azzal, hogy 
a hétfői napon folytatandó megbeszélések 
Marton Bélával és híveivel döntésre érlelik 
ezt az egész kérdést, amely szükségessé 
tette, hogy a NEP-nek uj pártszervezeti sza
bályokat készítsenek s azt még a karácso
nyi szünet alatt, tehát kedden le is tár
gyalják és nyomban életbe is léptessék. Ér
tesülésünk szerint

még nem szakadtak meg a tárgyalások 
a NÉP vezetősége éa Marton Béláék 
között, azonban a megegyezésre nincs 
sok remény és igy számolni kell azzal, 
hogy Marton Béla és Ilivel mar nem 
vesznek részt a NÉP belső szervezeté

nek újjáalakításában.
Amennyiben Marton Béla és hívei kivál

nának a pártból, ez esetben megnyílna a 
független kisgazdapárt részére nz ut — ha 
nem is a formális belépésre, amiről nincs 
szó — hanem a NEP-hez való közeledésre 
és kialakulna az a helyzet, amelyet jólérte
sült politikai körök véleménye szerint

Darányi Kálmán miniszterelnök és 
Eckhardt Tibor pénteki, másfélórás la- 

núcskozása érlelt meg 
és amelynek összehozójn Bárczay Ferenc 
volt, aki — mint ismeretes — állandóan 
érintkezésben, volt és van — bár állítólag 
csak agrárkérdésekben — a NÉP agrárcso- 
portja részéröl Eckhardt Tiborral, illetőleg 
a kisgazdapárttal. Bárczay missziója azon
ban egyáltalában nem ért még véget, amit 
bizonyít az is, hogy bevárta a keddi NÉP 
értekezleteket,

szerdán délután félhárom órakor Eck- 
hard Tibornak találkozója van megbe
szélésre Bárczay Ferenccel a Vadászkurt- 

szállodában.
Ha az előre elgondolt tervek szerint bo

nyolódik le a NÉP vezetőségének újjáalakí
tása és a pártértekczlet. akkor

bekövetkezik a független kisgazdapárt 
teljes politikai kontaktusa a NEP-pel 

körülbelül ugy és abban a formában, amint 
annakidején az egységespárl és a kérész 
lénypárt együttműködését biztosították: 
, a független kisgazdapárt megtartva 

különállását, helyei kap a Darányi-kor
mányban.

Mivel p«dig kormányrekonstrukcióról nincs 
ennélfogva kézenfekvő.

hogy Eckhardt Tibor átveszi a ma be
töltetlen, illetőleg a miniszterelnök ál
tal betöltött földmivclésügyi tárca veze

tését
Bár Darányi Kálmánnak — nemcsak tra

dícióból, azért mert Darányi Ignác való
sággal történelmi missziót végzett mint 
földmivelésűgyi miniszter — hanem egyé
nileg is nagyon a szivéhez nőtt a iöldmi- 
velésügy tárca,

mégis át fogja azt adni a független kls- 
. gazdapárt vezérének, 

annál Is inkább, mert az uj politikai kon
stelláció mint miniszterelnököt és mint 
NÉP-pártvezért éppen eléggé igénybe fogja 
venni. Amellett kétségtelen, hogy mint mi
niszterelnöknek valamelyes befolyása mégis 
csak megmarad — különösen a nagy elvi 
kérdésekben — a földmivelésűgyi tárcára is.

Edward és Simpsonné 
vasárnap Ausztriába érkezett 
Mrs. Simpson Habsburg Antal főherceg 
kastélyának vendége

London, december 18.
(A Hétfői Napló tudósítójának telcfonjc- 

lentése.) Anglia legtöbb templomában a 
vasárnapi istentisztelet keretében

külön imákat mondtak a királyért és 
Windsor hercegéért.

VI. György király vasárnap reggel Erzsé
bet és Margit hercegnők társaságában a 
Marlborough-palotába hajtatott Maiy ki
rálynéhoz és a kastély kápolnájában isten
tiszteleten vettek részt. A királyt és két kis
leányát a lakosság elhaladásukkor lelkesen 
éltette. A királyné tekintenél könnyebb meg
hűlésére, nem hagyta el lakosztályát.

Az angol exkirály 
útja Svájcban

Bázel, december IS.

(A Hét/61 Naptó ludósilójának le/efon/e- 
lentóie.) Vitt. Edmard angol eikirály, aki 
szombat este óta Wlndior hercege, már 
messze jár hazájától. Amióta az angol szi
getel elhagyta, vasárnap estére

már a harmadik országban robog vo
nala.

Szombat délután Boidogne-zur-Mezbe érke
zett a hadihajón, amellyel elhagyta egykori 
országát. Edward, ugy látszik, senkivel sem 
akart találkozni, mert estig nem hagyta el a 
hajót és csak akkor szállt partra a francia 
kikötőben, amikor már ott állt a csukott 
autó, amely a volt királyt a pályaudvarra 
vitte.

A gépkocsi mögött két autó Is sora 
kozott: zsúfolva francia tiikosrendőrökkel. 
Nyolc óm elölt néhány perccel Windsor 
hercege titkárával

elhagyta a hajói éa azonnal beugrott a 
gépkoeafb®,

Ezek a változások egész bizonyosan bekö
vetkeznek, a karácsonyi szünet alatt, úgy
hogy amikor a bizonytalan Időre elnapolt 
képviselőház újból össze fog ülni,

már teljesen uj politikai képe leaa ■ 
képviselőháznak, 

amelynek ezekután nem igen lesz más fel
adata, mint hogy elsősorban elintézze a 
szombati minisztertanácson letárgyalt és a 
választótörvényre vonatkozó novellát, amely 
az ajánlások rendjét szabályoz?a, utána — 
eltekintve x napi aktuális problémáktól — 
letárgyalja a belügyminisztériumban már 
jóformán teljesen kész választójogi javas
latot, majd a költségvetést S azután — 
amint azt már a Hétfői Napló hetekkel 
ezelőtt jelentette — tavasz utóján megtart
ják az uj választójogi törvény alapján az 
általános képviselőválasztásokat, 

amely a következő percben már el is indult 
és a pályaudvarra robogott. Útra készen állt 
ekkor már menetrendszerű vonat: az Arl- 
berg-expressz. A szerelvényhez egy külön 
hálókocsit csatollak, amelyet Windsor her
cege bérelt. A herceg és titkára sietve le
szálltak a vasúti kocsiba, de

az ajtóból még visszafordult Edward 
és bucsuzóul kezetszorilolt az angol 

konzullal,

aki kijött tiszteletére a pályaudvarra.
Pont nyolc óra volt, amikor kirobogott a 

pályaudvarról a vonat, amelynek lefüggö
nyözött nblaku hálókocsijában a volt angol 
király utazott idegen országokba.

A vasárnapra virradó éjszaka során az 
.Aribcrg-expressz

elhagyta Franciaország földjét éa átro

Edward Ausztriában
liéra, december 13.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje- 
lentése.) Az expressz, amelyen Windsor her
cege utazik,

vasárnap reggel 6 órakor osztrák terü
letre ért és délben kercsztülrobogott 

Innsbruckon.
Az osztrák főváros, amely már a délelőtti 

órákban megtudta, hogy Ausztriában van 
VHI. Edward. hallatlan izgalomban várja 
nz exkirólyt. Bécs tele van a legkülönbözőbb 
hírekkel arra vonatkozólag, hogy hova 
igyekszik Windsor hercege. Két kombináció' 
tartja magát erősen.

Az egyik ezek közül az, hogy Windsor 
hercege Bérsen keresztül

Tirol legmondalnebb üdülőhelyére, 
KHsböhetbe Hsaik.

A minisztertanács által letárgyalt és az 
ajánlásokra vonatkozó választójogi rendel
kezések — mint jó forrásból értesülünk —• 
megfelelnek azoknak a híreknek, amelyek
ről már a Hétfői Napló Is számot adott.

Ezek szerint már az esetleges időközi vá
lasztásokon

ázás választó közjegyzőileg hitelesített 
ajánlása less szüksége* ■ Jelöltségbes a 
ezenkívül a Jelöltnek kétezer pengő 

biztosítékot kell letenni,

amely elvész akkor, ha a Jelölt a leadott 
szavazatok húsz százalékát sem kapja meg 
és ugyancsak elvész akkor, ha a jelölt a vá
lasztás tartama alatt visszalép a jelölt ség- 
tői. Ezt a javaslatot a karácsonyi szünet 
után összeülő Ház elsőnek fogja letár
gyalni.

bogott a svájci határon.
Reggel félhét órakor, félórás késéssel futott 
be az expresszvonat a bázeli pályaudvarra. 
Annak ellenére, hogy kora reggel volt és 
Anglia volt uralkodója szigorú inkognitóban 
utazott, meglehetős nagy tömeg jött ki n pá
lyaudvarra, hogy lássa Windsor hercegét. A 
kiváncsiak azonban csalódlak, a hálókocsi 
ajtaja nem nyílt ki és egy pillanatra sem 
lebbentek fel a függönyök: Edward ugylát
szik még aludt és nem mutatkozott az ab
laknál.

Rövid idő múlva már továbbrobogott az 
expressz és néhány perccel

nyolc óra után befutott a zürichi pálya
udvarra,

ahol Vili. Edward exkirálv ugyancsak nem 
mutatkozott. Az útvonal svájci részén egyet
len állomásnál sem jelent meg az ablakban.

ahol néhány hetet tölt téli sportolással. 
Emellett a kombináció mellett szól, hogy 
köztudomású, hogy Anglia exkirálva szen
vedélyes síelő és Kitzbühelhez szép emlékek 
is fűzik: a múlt esztendőben egy alkalom
mal — éppen mielőtt Budapestre érkezett 

néhány felejthetetlen hetet töltött a 
o tiroli üdülőhelyen — Mrs. Simpson 

társaságában.
A másik, ennél még valószínűbbnek lát

szó hir Windsor hercegének legközelebbi 
terveiről az, hogy Bécsböl, ahol néhány 
órát tölt, autón a Wiener-Neustadt közelé
ben lévő Pottenstein melletti

enzerafeldl RotschUd-kastélybu robog, 
hogy ott néhány hét e régi barátjának, 
báró Kolscblld J a<.aek vendége legyen.

Árulta volt királya egy alkalommal mát
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lási törvények Ártalmában Mrs Simpsoruiik 
s kgtartózkodóbh magatartást kell tsnusi 
tsnla, hogy áprilisban végleg felbontottnuk 
ítéljék második házasságát éa harmadszor 
is férjhezmehessen.

Mrs. Simpson 
Ausztriába érkezett

az wxMl hisztissel 
tamltSL 

ham^szt/rMl híres 
Imp&iatcrt 
Standard rádió 
iösisOgesen bemutatta: ■ "1?.^",“'“’

VII._ Hákóczl.ut 60.

*i íratta «gaaitvot>hM auiiahb iád tó te rém

néhány napot l>óró fíotschild Jenő kasté
lyában töltött és Ut egy pompásan siker* 
riill vadászaton vett részt. A benvntottuk 
tudni vélik, hogy báró llotschild Jenő meg
hívta kastélyába Anglia volt királyát, köz
vetlenül lemondása után, amikor Edtvard 
még hazájában tartózkodott.

Az egykori császárvárosban sokat be
szélnek arról, hogy

as exkIrály Ausztriában eartleg talál
kozol fog jövendőbeli feleségével, Mrs.

Simpsonnal,
aki szombatra virradó éjjel autón hagyta 
•I a cannesl Rogers villát. Erre azonbm 
nincs sok valószínűség, inért az angol vá

Bécs, december 13.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Délután 5 óra 50 perckor a me
netrendszerű expresszvonat, amelyhez Ed
mard különvagónját kapcsolták,

Salzburgba érkezett,
majd folytatta útját Bécs irányába.

Ausztria fővárosa lázas izgalomban várja 
Windsor hercegét óriási szenzációt keltett 
az a hir, hogy

Ausztriába, Son^bergbe érkezett Gns* 
ncsból autón Mrs. Simpson .

A hir szerint az angol exkirály jövendőbeli 
felesége Edward jóbarátja,

Habsburg Antal főherceg aonnbergl 
kastélyában lakik.

Habsburg Antal egyébként Heana román 
királyi heicegnőnek. a román király hugá 
nak férje. Ezek szerint Edtvard, miután éj
szaka vonata menetrendszerűen megérkezik 
Bécsbe, azonnal autóra szál) és

Sonnbergbe robog, ahol ő Is Habsburg 
Antal vendége lesz.

Más verzió szerint egy napot Bécsben tölt a 
volt angol király, mert

meg akarja fűiét vizsgáltatni a magyar 
származású béthársl Neumann Henrik 

professzorral,
aki öt már nyáron is kezelte, amikor még 
mint király Bécsbe érkezett.

A bécsi Westbahnhofra, ahova az expressz 
befut, késő este óriási tömeg özönlött ki. 
akik mind látni akarják Vili. Eduzardot. 
Nem lehetetlen az sem, hogy Bécs előtt,

Amsteltenben lekapcsolják az expreasz- 
vonatról a herceg kocsiját

és ez esetben Edtvard autón robog a fíoth 
rcTiífd-kastélyba, ahol ezen a héten kéz 
dődnek a nagy téli vadászatok.

Belliién
vasárnap este 
elutazott Milánóba
Vasárnap este a délivasuti pályaudvarról 

induló velencei hálókocsiba már félnydc 
óra után néhány perccel, világos angolru
hás, szikár ur szállott be:

Bethlen István gróf indult Milanóba, 
ahol a Dunavölgge problémáiról tart felol
vasást.

Amint beszállt a hálókocsiba, nyomban 
egy angolnyelvü könyv olvasásába mélyedt 
és olvasmányát csak akkor szakította meg, 
amikor felkereste őt a kocsiban Morelli, a 
t.orriere delta Sera budapesti szerkesztője, 
aki tulajdonképpen előkészítette Bethlen Ist
ván gróf milánói felolvasását.

A volt miniszterelnök majdnem a vonat 
indulásáig beszélgetett Morellivel Közben 
nyolc óra előtt tiz perccel megérkezett és

síelők liDyeimehei 
a 30 éve renná io 
BergamnnB cég Arait 
elentőaen leazAtiltotta.

Tökéletes kidolgoráhu prím* 
'iléceket éa felszereléseket 
a legolcsóbban a készítőnél 

szerezheti be.

Beresmann
istaeila-iei a. is 
MaayaofizInhamU.) Javíttat, kantniKta 

vállalok

ugyancsak elfoglalt egy másik hálófűikét 
fia,

Bethlen András gróf, aki elkíséri édes
apját Milánóba.

Bethlen István gróf búcsúztatására még 
csupán Pásint Ödön, egykori miniszterel
nökségi személyi titkára, régi személyes 
híve jelent meg.

Csütörtök: Péntek: Szombat: Vasárnap:

Minden jegy 
elkelt!

Minden Jegy 
elkelt!

Minden Jegy 
elkelt!

Minden jegy 
elkelt!

ROYAL APOLLO-ban:

LEÁNYOK EGtMÍSKÖZT
Modern lélekelemzés:

az üzlet, a no és a kereskedő
Dán Leó a’őadása a Góbéén szövetségben

Kozma Miklós vasárnapi 
egytálétel-ebédje Berlinben

Berlin, december 13.
Kozma Miklós belügyminiszter vasárnap 

délelőtt a Hont lV’esse/-téren megkoszorúz
ta a rendőremlékmüvet, majd kíséretével 
együtt az egyik nyilvános vendéglőben

részt veti az úgynevezett „egy tál étel" 
ebéden.

A magyar vendégeket lelkes üdvözlőkiáltá
sokkal fogadták, amikor 12 óra után Ériek 
birodalmi miniszter kíséretében megjelen
tek az állami opera és az uj egyetem kö
zött levő Ferenc József-iércn és helyetfog- 
latiak az étkezőhely egyik asztalánál. Részt- 
yrtlek az ebéden azok nz előkelőségek is, 
akik jelen voltak a rendőremlékmü ünne
pélyes megkoszorúzásánál is.

Az előkelő társaság valamennyi tagjá
nak nagy Iái borsófőzclékct hoztak fel

téttel

A borsófőzelék annyira Ízlett, hogy majd 
nem mindenki még egy tányérral hozatod 
magának.

Kozma belügyminiszter Frick dr. kérdé 
sére kijelentette, hogy az ebéd rendkívül 
ízletes volt és nagy örömére szolgáit, hogy 
a német népközösség e megnyilatkozásából 
nem maradt ki és részlvehetett az ,^gg tál 
étel" napon.

Bár a belügyminiszter és kísérete Fríck 
miniszter vendége volt.

Kozma belügyminiszter odalntette ma
gához a gyű Rőt és nagyobb pénzössze

get lett perselyébe.

A miniszter ezenkívül még egy másik gyüj 
lőnek is nagyobb összeget juttatott. A ma
gyar vendégeket a Ferenc József-tér elha
gyásakor lelkesen éltették.

Erről az érdekes témáról tartott a Cobden 
Szövetségben humoros és kedves előadást Dán 
Leó, a FővKE elnöke. Mint lélekelcmző prob
lémát fogta fel az üzlet és a nők kapcsolatát 
éa igy akart rámutatni

a uöi vevők furcsaságaira.
élvként keli elfogadnunk: hogyha legjobban 
iil.arjuk kiszolgálni a legnehezebb vevőt: a nőt, 
bizony

■ lélekelemzés nagyítója alá kell helyez
nünk őt

Gondosan és csínján kell velük bánni — mert 
a nő egyben a „vevő őfelsége" még akkor is, 
ha esetleg csak éppen gusztálni jön az üzletbe.

Mi egy bridzszsel egybekötött délutáni „du
mapartié" témája? Egy-egy belvárosi séta köz
ben látott kelme és bolt Ez pedig minden rek
lámakciónál értékesebb propaganda. Éljünk 
vele tehát ügyesen.

— De ne általánosítsunk, mert hiszen a nő az 
üzlet szempontjából

több típusra csalik.
Mást kér a színésznő, mást a feleség, mást a 
dolgozó és a ruhától sex-appealt váró nö. Hogy

ezeket jól tudjuk kiszolgálni, a kereskedő min
den megmozdulása a „Trea und Qlaube" elvén 
kel! nyugodnia. Persze vigyázni kell a barát
sággal, mert sok itt a furcsa kívánság is, A 
férjtől félő feleség alacsonyabb, a kis nb pedig 
a ténylegesnél magasabb összegű számlánál sze
retne operálni.

— A megrögzött részletro-váaáriókból kike
rülő notórius nemfizetők hada sem érdemel bi
zalmat. Nem is beszélve a szállodai ^patká
nyokról", a kéz alatti vásárlókról és bolti tol
vajokról. De ezek csak a vevőknek egy elenyé
szően csekély százalékát eszik. És ne Ijedjünk 
meg a mindent „simfelők" gárdájától sem. Tö
rődjünk bele, hogy

• nöl vevő mindig mindent Jobban ért
— Ezek azok az elvek jimelyeket nagy álta

lánosságban szem előtt kell tartani a női ve
vőkkel szemben — fejezte be előadását Dán 
Leó, — és még csak annyit, hogy bármilyen 
furcsa, különös, szeszélyes is a női vevő, azért 
az örök és igazi vásárló mégis mindig a nÓ 
marad.

Eckhardt
az erőszak politikájáról 
és a nyilaskeresztesekről

Vasárnap folytatta Eckhardt Tibor, a 
független kisgazdapárt vezére körútját a 
szeghalmi választókerületben, ahol négy 
községben mondott beszédet Tildy Zoltán, 
a párt alelnöke és jelöltje érdekében. Tildy 
Zoltánnak ma még nincs ellen Jelöli je és 
megválasztása előreláthatólag egyhangúlag 
fog megtörténni.

Vasárnap délelőtt Kőröstarcsán beszélt 
Eckhardt Tibor, aki itt is hangsúlyozta, 
hogy

néhány hónapon belül megvalósul ■ 
nép alapvető követelése éa megless s 

becsületes titkos választójog.
Majd beszélt a keresztény gondolatról, 
amely azt hirdeti, hogy amit nem akarsz

magadnak, ne kívánd másnak sem.
— Ha mi nem akarunk erőszakot tűrni 

— mondotta többek közölt —, akkor ne 
alkalmazzunk erőszakot senkivel szemben 
sem.

A nyilaskercsztes párt az erőszak poli
tikáját hirdeti és parlament nélkül 

akar kormányozni.
Ebből a politikából pedig sohasem kér a 
magyar nép.

Kőrősladányban, Füzesgyarmaton és Bu- 
csutelepen tartottak még népgy üléseket. 
Karácsony hetében már nem lesz több nép- 
gyülés. A választást Békés megye központi 
választmánya december 27-ére, vasárnapra 
tűzte ki.

Herzog tanár 
a súlyos beteg 
Frigyes főhercegnél

Frigyes főherceg súlyos betegen fekszik 
magyaróvár) kastélyában. Az orvosok meg
állapítása szerint

olyan sniyos bronchitlse van, hogy tüdő
gyulladástól kel! tartani.

Háziorvosai szombaton Magyaróvárra hi
vatták a főherceg betegágyához Herzog Fe
renc belgyógyász egyetemi tanárt, aki az 
egész vasárnapot Magyaróvárott töltötte és 
vasárnap délután a következő bulletint adta 
ki a beteg állapotáról:

„A fenséges ur állapota változatlan. A be
teg nyagodtabb. Étvágya kielégítő.**

Herzog professzor egyébként az eddigi 
háziorvosi kezelést helybenhagyta.

Van remény arra, hogy a bronchltis nem 
fejlődik tüdőgyulladássá és a magas korú 
főherceg rövidesen felépül.

A Hétfői Napló vasárnap este telefonon 
beszélt a magyaróvári főudvarmestert híva- ■ 
tollal, Ahol azt a felvilágosítást adták, hogy 
a főherceg állapota továbbra Is

súlyos, de nem életveszélyes. 
Betegágya mellett tartózkodik állandóan 
fia, Albrecht főherceg és többi gyermeke is 
Vasárnap Bécsböl Magyaróvárra érkezett,

hogy beteg fivérét meglátogassa 

Jenő főherceg, 
aki este utazott vissza Ausztriába. Ugyan
csak este visszatért Budapestre Herzog Fe* 
renc professzor.

Meghalt
Scherz bácsi a világ 

első rádiószpikerje 
Vaszojai Scherz Ede, a Magyar Rádió volt 

bemondója meghall. A megboldogult a Magyar 
Telefonhírmondónál kezdte meg még a múlt 
század végén működését a Igy

Joggal volt nevezhető a földkerekség leg
régibb bemondójának.

Mint a Magyar Rádió bemondója, működése 
alatt páratlan népszerűséget szerzett as egész 
országban. Néhány évvel ezelőt súlyos

gégebaj támadta meg
és ezért abba kellett hagynia bemondói tevé
kenységét. A rádió könyv- és kottatárának 
megszervezését vetto át s most bekövetkezett 
haláláig ebben a< osztályban dolgozott nagy 
szorgalommal.

— üdülőtelepet építenek a szobafestők. A 
Budapesti Festői párosok önsegélyző és Takarék 
Asztaltársasága vasárnap tartotta közgyűlését. 
A tiszlujitás utón ■ közgyűlés szabad kezet 
adott a vezetőségnek az Erdőoároson létesítendő 
festők üdülőtelepe mielőbbi megvalósításához.

P^&pszinfiiéz-u. Ifi. • Berlini-tér 4.

Cv 1CB-újdonságok............................ P

valódi ezüstsevró cipői1.... ? 

Divatos női hócipők idei friss áru P
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Megnyílik
a jugoszláv határ 
Magyarország előtt 

szabad lesz az árukivitelünk, 
többmilliós jugoszláv megrendelést 
kapunk, megkönnyítik az utazást

A magyar és jugoszláv kapcsolatok az 
utóbbi időben örvendetes javulást tüntet
nek fel. A magyar és jugoszláv viszonyban 
beállott változásnak egyik kifejező állomása 
december 19-én, szombaton a zeneakadé
miában megtartandó

magyar-jugoszláv Irodalmi 
est.

így jugoszláv, mint magyar körökben nagy 
érdeklődés mutatkozik az. érdekes irodalmi 
est iránt és a magyar-jugoszláv barátság ki
mélyülésének egyik fontos dokumentuma a 
jugoszláv irodalmi nagyságok budapesti be
mutatkozása.

Amíg az irodalmi közeledésnek ez a jelen
tős megnyilvánulása Budapesten fog leját
szódni, addig

kereskedelmi és gazdaságpo
litikai szempontból rendkí
vül fontos és messze kiható 
tárgyalások nyertek befeje- 

zést must Belgrádban.
A Hétfői Napló elsőnek számolhat be 
azokról a tárgyalásokról, amelyeket Belgrád
ion napok óta folytat N I c k Alfréd rendkí
vüli követ és meghatalmazott miniszter ve
zetésével a magyar delegáció V r b á n I c s 
jugoszláv kereskedelmi miniszterrel.

A magyar-jugoszláv kereskedelmi szerző
dés, amely eddig érvényben volt gyakorla
tilag nem birt jelentőséggel, mert a deviza
korlátozások és egyébb megkötöttségek miatt 
egyik fél sem tudott gazdasági előnyt abból 
szerezni.

A most létrejött gazdasági
szerződés rendkívül kedvező 
mindkét részre, de különö

sen Magyaroszágra, 
mert úgy gazdasági, mint idegenforgalmi 
szemporntból oly megállapodásokat tartal
maz, melyek elérnek az eddigi szerződés 
megkötöttségétől. Ab uj kereskedelmi szer
ződés- teljesen készen van, csak technikai 
formaságok vannak hátra, úgyhogy

nz u J Jngoszliv-magyar keres- 
k e d e I ni I szerződést kedden, 
de legkésőbb szerdán fogják 
Belgrádban aláírni N I c k I Al
fréd és V r b á n 1 c s miniszter.

A most létrejött jugoszláv magyar kereske
delmi szerződés 1937 január elsején lép

Beismerő vallomást tett 
a gyilkos Roszkopál Lajos, 
akit vasárnap letartóztatott a rendőrség

Vasárnap reggel a Rókus-kórház öngyil
kos kórterméből a rabkórházba szállítottak 
*‘gy vézna, sápadt fiatalembert, akinek a 
nyakát és a hasát kötések borítják. Az ide
gesen viselkedő, suttogva, elhaló hangon 
beszélő uj rab: Roszkopál Lajos 28 év?s 
kocsis, aki szerdára virradó éjszaka bestiá
lis kegyetlenséggel megölte szerelmesét, a 
20 éves Tóth Julis cselédleányt. Nyolc szú
rással (elmetszette a lány hasát, átvágta a 
nyakút, azután öngyilkossági szándékból 
összeszurkálta magát.

A gyilkost, akinek állapota lényegesen ja
vult, a sérülési osztály egyik rendőrtisztje 
vasárnap reggel kihallgatta a rabkórház
ban.

Roszkopál sérülései következtében be
szédhibás lett és szaggatottan, alig hallha
tóan lett vallomást.

— ... elhagyott .. . kidobott... ezt nem 
bírtam elviselni...

Roszkopál karácsonyra tervezte az el
jegyzést Tóth Juliskával. A leány eleinte 
hajlandó volt férjhezmenni hozzá, de no
vember közepe óta

elhidegült tőle.
Megtudta, hogy a kocsis lopást követett cl 
<‘S a rendőrség is keresi. SzemrehánvósMctt 

FEHÉRMIM L, PIZSAMA, HAZIKABAT

NYAKKENDŐ
KÁROLY-KÖKLT «. VÁCbOTCA

életbe és egyelőre egy évi időpontra szól és 
amennyiben október hónapban nem mond
ják fel ugv automatikusan mindig egy év
vel meg hosszabbítódik.

Gazdaságpolitikai szempontból legfonto
sabb, hogy

Magyarországból teljesen 
szabad a kivitel Jugoszlá
viába és az nincs korlátozás

nak alávetve.
Ipari szempontból is a nagy jelentőségű a 
szerződés, mert nehéziparunk minden te
kintetben versenyképes Jugoszláviában a 
többi országok iparcikkeivel, amelyek ed
dig is oda gravitáltak. Magyarországnak ré
gebben jelentős exportja volt Jugoszlá
viába, de a különféle nehézségek következté
ben a minimumra redukálódott kivitelünk.

Jugoszlávia a közeljövőben 
nagyobb megrendeléseket 
eszközöl Magyarországon.

így többek között a Bosznia éa Her
cegovinában közlekedő kés- 
kenyvágányu vasutak részére 
háló és étkezőkocsikat, azon
kívül a Délszerb la fővárosában 
Skopje bún, Splitbcn (Spalato) 
és I) u b r o v i n á b a n (R a g u z a) léte
sítendő telefon központokat és 
jelentős vasutfelszerelési és 
jelzőberendezések et.

E megrendelések összege több millió 
pengőre rúg.

Az uj szerződés értelmében Magyarország és 
Jugoszlávia kliringszerződést kötnek, amely 
teljesen azonos pontokat tartalmaz, mint a 
magyar és osztrák cliringmegállapodás. Ide
genforgalmi szempontból is értékes meg
állapodást tartalmaz a szerződés;

megkönnyíti minden tekintetben a köl
csönös utazásokat és a turistáknak 

messzemenő kedvezményeket biztosit.
Ig.v a jugoszláv vizűm, mely rendes körül
mények között 19.50 fillér, turisták szá
mára 1 pengőbe fog kerülni.

Az uj kereskedelmi szerződés hivatva lesz 
tehát a két ország gazdasági összeköttetéséi 
szorosabbra fűzni. Reméljük, hogy az uj 
szerződés meg fog felelni annak a nagy vá
rakozásnak, amelyet hozzá fűznek.

SAS LÁSZLÓ

K

a férfinak és kijelentene, hogy többé nem 
is kívánja látni, ö csak rendes emberhez 
megy férjhez, akit nem üldöznek a detek
tívek. A szerelmes kocsis azt hitte, hogy 
Julisnak más udvarlója van és ezért 

napokig lesben állt
a villa környékén, hogy leszámoljon a csá
bitóval. Egy bélig hiába leskelődött, senkit 
sem látott a lányhoz menni. Ezután egy 
éjjel meglátogatta a leányt. Már ekkor el
határozta, hogy ha nem lesz a felesége 
Tóth Julis,

leszámol vele
és magával is végez. Mikor azután a leány 
ki akarta öt utasítani, történt a véres ese
mény.

—- Elvesztettem a fejem... elborult előt
tem minden — mondta a gyilkos —,

elővettem a borotvát és azzal végeztem 
szegény Julissal...

Nagyon bánom a dolgot... Miért nem hal
tam meg legalább én is ...

Roszkopált kihallgatása után 
szándékos emberölés büntette elmén 

letartóztattak.
Pór órával a gyilkos kihallgatása és le

tartóztatása után a rákosi temetőben fiatal 
falusi lányt kisért utolsó útjára púr fej
kendős, egyszerű asszony, néhány férfi és 
gyerek. Tóth Juliit temették, a l’ilsudszky- 
uccai gyilkosság áldozatát.

A Meteorológiai intézet 
zord telet jósol..............

A meleg, puha gyapjuholmi a májusi nap 
fény kellemes langyosságát árasztja viselőjére. Ilyen ajándéknak mindenki 
örül mert a Pók kötött áruk nemcsak praktikusak, de mindig elegánsak, 
divatosak és szépek. tehát, hogyha ajándékozunk, 

esek a Pókra gondolunk!

Óriási sikere van 
Magyarországon és 
külföldön egyaránt 
az 55-ös világvevő 
Orion rádiónak. 
Hallgassa mea Ön 
is ezt a készüléket.

Hallgassa meg az Orion rádiókereskedöknél
Készségesen bemutatja • 
Magy. klr. éa adv. u 
hang.zergyAr 

VII.RÓKŰCZI-UI601

A hőmérséklet 
emelkedik, több 
helyen havazás

A Meteorológiai In
tézet jelenti vasárnap 
délben:

Hazánk nyugati felé
sok helyen volt 

havas- 
vastag-

hon ..w«, ..-.jv 
kisebb cső és 
eső. A hóréteg 
sága vasárnap reggel : 
Svábhegy 12, Rózsa

domb 9, Dobogókő 20, Nagyvillám 12. Kis- 
inóc 14, Kékes 11, Farkasgyepü 6, Zirc 11 
centiméter.

Budapesten vasárnap délben a hőmér
séklet 3 Celsius fok, a tengerszintre átszá
mított légnyomás 768 milliméter, gyengén 
süllyedő irányzatú.

Várható időjárás a következő 24 órára: 
Mérsékelt légáramlás, sok helyen köd, 
több helyen (kivált az ország nyugati 
felében) kisebb havazás, vagy havas

eső. a hőmérséklet kissé emelkedik.

Az előkelő albérlő 
kifosztotta a lakást

Csorba Ferenc kereskedő, aki Újpesten az 
Árpád-utca 21. számú házban lakik, pár nap
pal ezelőtt albérletbe adta ki egyik szobáját. Az 
uj lakó egy idősebb nő volt. Bejelentőlapján 
mint özvegy Piliser Lajosáé 70 esztendős varró
nő szerepelt. Az albérlő törve beszélte n ma
gyar nyelvet, német volt az anyanyelve. Több
ször említést tel arról, hogy

milyen előkelő családból származik, 
rokonai mind befolyásos emberek, akik kinn 
élnek Németországban és Hollandiában.

Pilisemét, u „jobb napokat látott urlosz- 
szonyt" nagyon megsajnálták és csakhamar 

beférkőztttt a főbérlő családjának bizal
mába.

Csütörtökön délután Csorbáik bejöttek Pestre 
vásárolni és ezalatt csak az idős asszony ma
radt n lakásban. Estefelé meritek haza a házi
gazdáik és legnagyobb meglepetésükre

az egész lakást feldúlva találták.
A szekrények nyitva álltak, a fiókok fel voltak 
törve és a földön szanaszét ruhanemüek hever 
tek. Az összes ékszerek, értékesebb ruhanemüek 
mind hiányoztak. Az értékes tárgyakkal együtt 

eltűnt az albérlő is.
A kirabolt házigazda feljelentést lett Pilisemé 
ellen a rendőrségen, mire rádiókörözést adtak

IH meglepetés az 
55 3 Orionzanegép. 
Egyesíti magában 
az 55-ös világvevő 
Orion rádiót és vil
lany-gramofon kom
binációi. Modern 
harmonikus forma, 
luxus kivitel.

Az ország 
legnagyobb 
6« legszebb 
rádióterme.

I ki ellene. Szombaton délután a Teleki téren egy 
detektív

felismerte ■ körözött Idős tolva|nőt 
és előállította a rendőrségre. Ott is előkelő 
származásával dicsekedett, de ez hiábavaló volt, 
letartóztatták.

k Tungsram DUPLASPIRÁL- 

lámpa olyan gazdaságossá feszi 

áramfogyasztását, hogy használata, 

folyamán bőven megtérül a lámpa 

ára.

JÓL JÁR

TUHCJRAM
DUPLASPIRÁLLÁMPÁVAL
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.4 llmanovai csata évfordulóid ol kai má
ból az egykori 10-ct huszárok ünnepet ren
deznek Székesfehérváron.

II.
Tegnapelőtt Maros-utca viliójából beköl

tözött a Sándor-palota miniszterelnöki ma- 
gánlakosztályába Darányi Kálmán a csa
ládjával. *

HL
Edtvard-ldz hullámzik Budapesten. Va

sárnap délelőtt négyen hívták telefonon a 
a Kisnaplót és jelentették, hogy a lemon
dott király megbízásából egy ur budapesti 
palotavásárlásról tárgyal, Mr. Wind sor ná
lunk akar letelepedni. A „ben/entes" telcfo- 
nólók megadták a pontos elmet is, egy Eöt
vös-utcai magánpalota címét. 4 Kisnapló a 
leghitelesebb helyre fordult feluilágosltásérl 
és mé'yen megszomorodott szívvel jelenti, 
hogy egy szó sem igaz a dologból, a palota 
eladó ugyan, de Edmard megbízottai még 
nem érdeklődtek utána. Lehet mégis, hogy 
„ami késik nem midik"? ...

IV.
Néhai Gömbös Gyula családja Nagytétény

ben lakik, a kis birtokon gazdálkodnak, de 
sokszor kei) a (saládtagoknak bejönni Bu
dapestre. Eddig vicinálison járlak. Most 
kisautót vásároltak és Gömbös Dóra vezetni 
tanul, mert nem turtanak majd soffőrt.

V.
Minden kOlŐn értesítés helyeit ... Tó

szegiig Vilmos és Thaln Bessy Burgcnland- 
ban kötött házasságát első fórumon formai 
okok miatt megsemmisítették!

VI.
József főherceg meghűlt, gyengélkedik. .4 

vasárnapot várbeli palotájában töltötte.

VII.
Érdekes látogatói voltak szombaton a tör

vényszék válópörös folyosójának: Zilahp 
Irén és Deliy Ferenc. Vigyázat! Nem hivatal 
bői jöttek, hanem hivatásból. .4 próba alap 
álló Kulinyi—Rejlő zenés vígjáték főszere
peit játsszák Deiljf válópörös ügyvédet ala
kit, Zllahy Irén pedig válópörös koronata
nút. Azért járlak a törvényszéken, hogy 
tanulmányozhassák egy kicsit a válópörös 
figurákat. Rendezői utasításra „helyszíni 
szendéi" kellett tartania Radó Sándornak 
is. Hadó egy anyakönyvvezetöt játszik, akt 
egyébként úgynevezett „váriadó", vérátöm
lesztésekhez vért ad. Kitűnő Radónk, mini 
jövendőbeli anyakönyvvciclö már végig
nézett az egyik kerületi elül jár óságon né
hány espelést — vérátömlesztést főpróbái 
azonban lapzártáig még nem tartottl

VHI.
Gazdát cserélt a várbeli, Uri-utca 43. 

számú kis palota. Eladó: Jurcsck Béla, 
vevő: Nándor szdsi-kóburg-góthai herceg 
hitbizomdnyn. Amófhy-Jungcrth Mihály 
moszkvai követünk is házal veit Budapesten

IX.
A színésznevek után egyéb névjáték is 

dívik most Budapesten. Igy a Svábhegy a 
vasárnapi sí-lovagokról ezt a nevet kapta: 
Cortina di Jampezzo!

X.
Sárga Ferencék ezen a héten nem pá:- 

bajrovatban szerepelnek ... At ilju Sárgáné 
vasárnap bevonult egy klinikára. Kisbabái 
vár.

XI.
Arkanzas. — n felnőttek mesebeli aján

dék-világa (Váci-utca 20.).

XII.
7 cadélulánt rendet ma, hétfőn a Magyar 

Nemzeti Szövetség női osztálya. A műsoros 
teadilulún jövedelméből nászajándékot vess 
nek Julianna holland Irónörőkösnőnek.

XIH.
Az All Peoples Associallon vasárnap ma

gyaros Iparművészeti vásárt rendezett a Vi
gadóban.

XIV.
Három uj követ érkezik ezen a héten Bu 

dapetlrS. Vinci grófot, as olasz követet. 
Baar-fíöarenfels Edét, Ausztria uj köveiét 
és Raoul Hoesy romón követet várják a 
magyar fővárosba.

Uj rákmegelőző módszert 
talált fel egy budapesti orvos 

akit meghívott a Rockefeller intézet 
igazgatója

Az orvostudomány kétségkívül legnagyobb 
problémájúban, a róktherá|>lában szenzációs 
és esetleg korszakalkotó uj elméletet kon
struált <lr Normann István budapesti sebész, 
a polikliniku Hatul orvosa, akit most, hogy 
együtt kísérletezzen vele,

meghívott Athénbe Ferdinánd Blumen* 
thal, a világhírű orvosprofesszor, a 

Rockefeller Intézet igazgatója.

Dr. Normann még e héten elutazik Athénbe, 
amely azóta székhelye Blumenthal profesz- 
szornak, amióta kénytelen volt emigrálni 
Berlinből — mert nem árja.

A Hétfői Napló munkatársa felkereste dr. 
Normann Istvánt, aki uj rákgyógyitó, de 
még inkább rákmegelőző módszeréről a kö
vetkezőket mondotta:

— /I tudomány mai állása szerint bizo
nyosra vehető, hogy a rák akkor kezdődik, 
amikor a szervezet már nem teljes mérték
ben képes regenerációra. Ilyenkor a sejtek 
oszlása változik meg Ezt az anyagot a sej
tekben lévő úgynevezett nucleln-sav meny- 
nylségénck eltolódása Idézi elő. Ennek kö
vetkeztében njabb sejtlömeg fejlődik ki, 
amely nyomást nyukorol az alatta lévő sej
tekre.

Ez a mechanikai Inger rákot okoz.
— .1.- njabb sejtek táplálására apró erecs- 

kék fejlődnek ki. Ezek bcszivnak a kóros 
szöuclcsomókból és tovább viszik a szerve
zetbe a betegséget Igy keletkeznek az úgy
nevezett „rákos áttételek". Ilyen esetekben 
az első leendő:

a szervezel „vesztegzár alá helyezése”, 
hogy a rák ne terjedhessen tovább A szerve
zetet erre ugy kell előkészíteni hogy felfo
kozzuk a nyirokcsomók ellenálíóképességét, 
úgyhogy azok szűrőként hassanak és ne en
gedjék a kór továbbterjedését. Ha ilyen 
módon lokalizáltuk a rákot, már a tbcrdpia 
kérdése is meg van oldva, mert a tovább 
nem terjedő rákos daganat késsel vagy rá
diummal mindenesetre kiirtható.

SINGER ÉS WOLFNER IRODALMI INTÉZETÚJ KÖNYVEI

AAEGTEKINTHETÖK AMNDEN KÖNYM3B0LTBAN

. Í. .’L.’Í KtT kötet ara 8 pengő

fOf GULÁCSY 
4^ IRÉN

ÚJ REGÉNYE

NAGY LAJOS KIRÁLY
HÁROM KÖTETÁRA12 PENGŐ

HARSÁNYI 
i ZS0LT

ÚJ REGÉNVE

M ATHIAS REX
HÁROM KÖTET 12PENGŐ

FRANCIS 
WATSON

MEDICI
K ATALIN
ÁRA 5 PENGŐ

KATHARINA
DOMBROM

ARANVFÉSÜ
EGYELVESZETTNÉPTÖRTÉNErE

ÁRA 4 PENGŐ 50 FILLÉR

|i|ig MARTIN 
W’’ JOHNSON 

AFRIKA 
csomvilAga

ÁRA 6 PENGŐ

1 FŰRST-

MOSZKOWSKI

A VILÁG
CSODÁI
ÁRA 6 PENGŐ

bfjSL ESTRID 
°TT 

HÁROM LEÁNY 
EGY AUTÓBAN

ÁRA 3 PENGŐ

ALTAY
MARGIT 

rózsaszínű
FELHÓK

ára 3pengő50fillér

MAJTHÉNYI
GYÖRGYPALI ÉS LILI

KÉTKISAUTÓVIPAM KALANDJAI

ÁRA 3 PENGŐ

(kt szondy
GYÖRGY 

áMESÉSKÖNYV 
ÁLMAI 
ÁRA 3 PENGŐ

I

További kérdéseinkre elmondotta dr. Nor
mann, hogy egy érdekes eset vezette rá az 
elméletre:

négy páciense, négy nőtestvér, betege
dett meg rákban.

Erre az orvos a rák örökölhetőségére vonat
kozólag kezdett kutatásokat. Ezért a sejte
ket tanulmányozta, különös tekintettel az 
„örökölhetőség anyagára*’, a chromosomára. 
Ez alkalommal figyelte meg a sejtoszlási za
varokat, amelyek a nuclcin-savtól függnek.

I)r. Normann István már utrakészen áll,

FÉK FI KK KA 1.41*014
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Vasárnap szabadlábra helyezték
Fertig Imre vállalkozót,

akit a rendőrségi priuszlapok eltulajdonításával vádolnak
Vasárnap érdekes fordulat történt abban a 

feltűnő kőzokiralhamisitiísi bűnügyben, anvly 
miatt előzetes letartóztatásba helyezték Fertig 
Imre budapesti vállalkozót.

Fertig Imre egy fiatal rendőrségi tisztviselő
vel összejátszva,

rpriU87.lapokatM tüntetett el
a rendőrségen. Igv akarta igazolni egyik mér
nök ismerősének büntetlen előéletét, holott a 
mérnököt a büntetőbíróság clitélte és priusz
lapjai bekerültek a rendőrségi nyilvántartásba.

A priuszlapok eliula|donit:ísa ügyében napo
kig erélyes nyomozás folyt, mig

kiderítették, hogy Feriig Imre volt ■ tet
tese ennek a szokatlan bűncselekménynek.

A vállalkozót közokiratbámisitás elmén letar
tóztatták és a Markó uccai fogházba kisérték.

Vasárnap a vizsgálóbíró kihallgatta a vál

kesztyű 
harisnya 
nadrág

J MlEHClEr-’ER- 2
hogy Athénben folytassa a kísérleteket a 
világ legelső tudományos intézete, a Rocke
feller Intézet igazgatójának felügyeltével. A 
legnagyobb magyar siker lenne, íui egy ma
gyar orvos felfedezése közelebb vinné a tu
dományt a rákprobléma megoldásához.

lalkozót, aki ügygvédje, dr. Balog Imre utján 
szabadlábrahclyezésct kérte. Az Ügyészség 
azonban Fertig fogvatartását indítványozta.

órákig tarló kihallgatás után 
vizsgálóbíró elrendelte Fertig Imre aza-

FOGLflLKOZTüiÖ TfiHSASJáTEKOh'
Karácsonyi ajándékok gyermekeknek, felnőtteknek 

Kőssuih Lajos ti, 2”. 
ASTORI A-szállóval az< mb a MINERVA

badlábrahely ezését,
a bűnvádi eljárás azonban tovább folyik el
lene a közokirathamisllásí bűnügyben. De el
járás Indult a megtévedt rendőrségi hivatal
tiszt ellen is. aki a priuszlapok eltulajdonítá
sában segítségére volt Ferlignek.
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Tévedésből megmérgezte 
magát Kalocsay László 
főmérnök felesége

AJÁNDÉKOZZ ALLANDO ÖRÖMET!

Vasárnapra virradóra éjszaka két órakor 
menfőkocst állót meg a Verpeléti-ut 14. 
számú villa előtt, amelyben Kalocsai; László 
székesfővárosi főmérnök lakik fiatal felesé
gével. Kalocsay Lászlónál könnyen végze
tessé válható baleset érte a késő éjszakai 
órákban. A ragyogó fiatalasszony, aki igen 
boldog családi életet élt ifjú férjével,

az utóbbi Időben Ideges volt 
és álmatlanságban is szenvedett.

Kalocsay mérnöknek van egy bátyja, Ka
locsai; Kálmán dr egyetemi magántanár, a 
Szent Ldsí/ó-kórház főorvosa és ennek a 
rendelkezésére

álmatlanság ellen altatóport szedett Ka- 
iocsayné.

Az altatóport hosszabb idő óta szedi a fiatal 
asszony és szombaton éjjel is bevette a ren
des adagot

A por bevétele után a házaspár nyugovóra 
tért, de néhány perc múlva Kalocsayné fel
kel az ágyából, az éjjeliszekrényhez lépett és 
ujabb adag altatóport vett a kezébe.

— Nem lesz sok megkettőzni az adagot*

— kérdezte férje.
Nem hiszem — felelte az asszony —. 

ugylátszik, megszoktam már a rendes ada
got, mert nem tudok elaludni.

Ezzel bevette a port és egy pohár vizet 
ivott rá. Néhanv perc múlva Katorsay 

arra ébredt, hogy felesége hörög.
Ijedten rohant az asszonyhoz, aki már 
ekkor eszméletlen állapotban volt. A főmér
nök felhívta telefonon a bátyját, aki rögtön 
autóba ült, a villába sietett és magához térí
tette sógornőjét. Miután azonban gyomor
mosást tartott szükségesnek, amelyhez nem 
voltak meg 8 szükséges műszerei, 5 maga 
értesítette e mentőket, azzal, hogy gyomor
mosási eszközöket hozzanak magukkal. A 
mentők el is végezték munkájukat, azután 
eltávoztak. Kórházi ápolásra nem volt szűk 
ség, az uriassznnvt a lakásán hagyták.

Vasárnap délelőttre Kalocsay l.eszIóné 
már teljesen jól érezte magát, 

eszméleténél van: szerencsére minden komo
lyabb baj nélkül ússza meg veszedelmes 
tévedését

Uja'-b szenzáció
a Háztulajdonosok Szövetsége körül: 

ismeretlen tettesek ellen ma 
bűnvádi feljelentést tesznek

accord hang^aforgó

Elsőnek adott hirt a Hétfői Napló arról 
» a feltűnő belügyminiszteri rendelkezésről, 

amely
felfüggesztette a Háztulajdonosok Or

szágos Szövetségének működését 
és miniszteri biztosi állított a szövetség élére. 
Dr. Kilb Gyula belügyminiszteri tanácsos 
ktt a miniszteri biztos, aki egv hét óta dol
gozik már a szövetségben. Munkája azonban 
még hosszú ideg fog tartani, mert évekre 
visszamenően kell átvizsgálnia a szövetség 
egész adminisztrációját, pénzkezelését. A 
miniszteri biztos előtt

j máz'ás gulya könyvek, tratkötegek 
várnak vizsgálatra.

Vasárnap ujabb meglepő eseményről érte
sült a Hétfői Napló a Háztulajdonosok Szö
vetsége ügyében:

dr. Fleisslg Sándorné báztulaidonosnő 
ügyvédje dr. Rózsa Andor utján ma. 
hétfőn bűnvádi felielentést tesz isme

retien tettesek ellen.
Panaszában azt fogja kérni, hogy az ügyész

ség a maga hatáskörében is indítson vizs
gálatot annak tisztázására nem történtek-e a 
szövetségben olyan cselekmények, amelyek 
a hűtlen kezdés és sikkasztás bűntettét ki
merítik és ha ez megtörtént: derítse ki az 
ügyészség, kik a tettesei e bűncselekmé
nyeknek.

A bűnvádi feljelentéssel jelentkező dr. 
Fleissig Sándorné tett panaszt a belügyim 
niszlériumban is és ennek alapján történt 
a felfüggesztés. Fleissigné hosszú ideje el 
keseredett pereskedést is folytat a Háztulaj 
donosok SzövetségéviI és

e polgári perben január ekjén igen ér
dekes izgalmas tárgyalás lesz a buda

pesti törvényszéki n.
*

Legutóbbi számunkban megírtuk, hogy a 
Háztulajdonosok Országos Szövetségének 
ügyésze’ dr. Tömösvády Tivadar ügyvéd is 
panaszt tett a belügyminisztériumban. Dr 
Tömösváry Tivadar most annak közléséi 
kéri, hogv ez nem fedi a valóságot, mert 
<5 semmiféle panaszt nem tett.

STE<-NBEi><i hxntni n«i.r 
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Tizenháromtagn pénzhamisító 
bandát lepleztek le, 
amely hamis kétpengősökkel árasz
totta el Budapestet és környékét

nunkás felesége, már az év tavaszán meg- 
ilakitották a pénzhamisító bandát és hosz 
szas kísérletezés után s került nekik

sokszáz darab hamis két pengőst 
készíteni. Összeköttetésben állt velük Zc- 
’iska Istvánná és Gál Antal munkás, akik a 
másik társaság módszere szerint, mialatt 

^alanvmfk Budapesten gyártották a hamis 
nínít, Vjpesten készítettek és hoztak forga- 
imba ónból, ólomból és antimónból ké

szült kétpengősöket. Az első számú társaság 
clevonta később n pénzhamisító munkába 

'■fart József bádogosmestert, továbbá 
Scholtz András cipészsegédel és feleségét. 
\farr József, aki ugylátszik, ..szakértőként" 
működött a bandában, közben Őtvcnfillére
det is próbált gyártani, de kevés sikerrel

A két hamisító banda működése rövid idő 
Jatt valóságos

hamispénzké.szltő és forgalomba hozó 
hálózattá bővült.

A pénzgyártás és a hamis érmék elhelye
zésének munkájába bekapcsolták Kocsár 
Ferencné gvári munkásnőt, Szokott Sándor
né takarítónőt, Palócz Sándorné munkásnöt

<'s Hauser Antal fényképészt is. A szövetke 
zott bandák tagjai a rendőrség megállapi 
tása szerint, valósággal elárasztották hamis 
pénzzel Budapestet és a környékbeli váro- 
.sokat, főként Újpestet. Amikor a fokról- 
| lókra haladó nyomozás kézrekeritette őket, 
ja banda tagjainak legnagyobb része beis 
j merő vallomást tett, de

ők maguk sem tudták megmondani, 
hogy összesen hány LétpengŐst hanti 

•itattak
lés hoztak forgalomba. Bizonyos, hogy as 
I egész társaság jól élt a hamisító iparból.
i Óriási fogást csinált a rendőrség, ami- 
I kor a két egymással fuzionált pénzhamisító 
. bandának mind a tizenhárom tagját le
fogta Csaknem valamennyiüket let.nrtózta- 
fásba * 'vették. A büntetőtörvényszék Fo- 
ngódy tanácsa már e héten tárgyalja az 
ügyet. A fővádlóitokat dr Traytler Endre 
és dr. Jcllinek József védi. Tekintve, hogy 
tizenhárom vádlott és egész sor tanú kihall
gatásáról lesz szó, a monstre hamisítási ügy 
tárgyalása előreláthatólag hosszú időt fog 
igénybe venni.

Az utóbbi Időben a budapesti rendőrség 
és u környékbeli csendőrségek sorozatosan 
lepleztek le veszedelmes pénzhamisító ban

dákat. A fővárosi és vidéki pénzhamisítók 
nak már egész serege volt letartóztatásban 
és mégis az elmúlt hetekben állandóan 
ujab és ujabb hamis érmék, fűként két pen
gősök kerüllek forgalomba A budapesti 
rendőrségnek egyik delektivcsoportja a pest 
környéki rendőrségekkel és csendőrségek
kel a legerélyesebb nyomozást indította 
meg, amely bravúros eredménnyel járt: 

sikerült elfogni egy tizenhárom tagú 
pénzhamisító bandát, lefoglalták gépei
ket és eszközeiket és találtak náluk 
nagy számban kitünően hamisított két- 

pengősöket,
amelyek ónból, ólomból és antimónból ké
szülék. A házkutatások során találtak a de
tektívek a pénzhamisítóknál hamis ölvén fil
léreseket is. ezeknek a gyártásával azonban 
még csak kísérletezett a társaság és a ha- 
raisitvánvok könnyen felismerhetők voltak.

A nyomozás adatai szerint ifj. Salamon 
József ügynök, Gajdos Teréz szakácsnő, 
Recsko Mihály ügynök és Gál Antalné, egy

Téli
Divatbemutató
Ma hétfőn délután és este a

Metropole líllkertlíhen
Virinyjazz, tAnc. Szalal Ica énekel

Karácsonyra:
Beszövött 
mintás divaiszövet 
tiszta gyapjú, hét színben, 130 széles

Angora noppe
elsőrangú minőségű, divatszinekben, 
130 cm széles..........................................pFrancia í'.szía selyem 

imprimék 
nagy választékban, divatos mintákkal..P 
.■ nehéz minőségű 
crepp imprimé 
híres (ioldberget mintákban..............
]• müselyem 
creppdechin imprimé 
Goldbcrget minőség és ízlés, 
nagy választék ....................  P

Divatanyagok,
délutáni és estélyt ruhákra ...,P

Tiszta gyapjúszövet
sima és mintázott, 70 cm széles ...,P

0502, tői

2?o

Q20
y-iAi

„I* veivel" bársony
megbízható jó minőség, divatszinekben,
70 cm széles .......................................... p

Rayé (Bcmherg1 mósótelyem
férfiing és női rnhaanyag sok-sok szín 
és csili változatban................................... p

Mintákat vidékre Is készséggel küldünk.

KÖTZ, PFEFFER ÉS TÁRSA
selyem-, bársony-, nőiszövet-divatháza V., Bécsi-utca 7

Telelőn 1-810-37 és 1-817-00
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Qtvk íkasí UTAZÓ
UR! Megrendeléseinek felvételénél 
kizárólag a magyar 

>THEBRIS<
MÁSOLÓ-IKONT használja. 

Gyártja: SCHULER JÓZSEF R.-T.

7 
S
4

<!ulbertson, a Párlsban székelő Kártya 
Comlfe utján kérte a Budapesten megtar
tandó világbajnokságnak Júniusról augoas- 
tusra való clliahiszláíút. meri csapatával csak 
ebben az Időben tud eljönni. A magyar azö- 
vehég még nem foglalt állást ez ügyben, az 
Idegenforgalmi tanács véleményét kérik ki 
előbb, hogy biztositvn van-e augusztusban 
is az előkelő külföldi vendégek elhelyezése.

♦
A középeurópai kupaverseny ■ magyarok 

részére csak félslkerl eredményezett; ■ második 
helyet. I)r. l-rlsclmuer, a zseniális osztrák 
brldzselö elismerően nyilatkozott a kitűnő ma 
gvar együttesről:

A csapat fcgyeluiezeiUég, licitrendszer és 
játékteclinlka tekintetében a legmagasabb nívón 
áll, de talán még jobb lehetne, ha kártyaösztö- 
imlnck sugallataira többet hallgatna és azokat 
nem nyomná el.

Az osztrákok Inkább betörésekkel operáltak 
é, ezekben hallatlan szerencséjük volt, míg a 
magyarok stílusát precíziósán finom llcltmegol- 
dúsok jellemezték. Egyik legszebb szlemm- 
licltjük közül bemutatjuk a következőt: 

Dél Észak
P. K (I 2 P. A B •
(_ D 10 G A K 9
K. K 0 7 0 2 K. A B 8
T. K « 3 T- 8

Osztó dél. Licit: DÉL. (Keleti) ÉSZAK. (Klór.) 
PASSZ. 1 Pikk
2 Kiíró > Kór
3 Pikk 4 Káró
4 KÖRI! 4 Szán
5 Káró • Káró

A licitálás első három menete mindkét 
röl a sematikus előirt bemondás. Klór 
káró emelése után, Keleti átértvén a szituációt, 
három királlyal és a kór dámával a kezében 
érzékeltetni akarja, hogy a fontos kulcsfigurák 
nála várniuk. A négy kör bemondása a dubló 
dámával általában nem helyén való, az adott 
esetben azonban nem kell attól félnie, hogy a 
partner ezt lepasszolja, hiszen a káróban és 
pikkben inár megállapított szlntalálkozósuk 
van.

A többi asztalnál Dél helyén ülő játékos öt 
kárót mondott, amit terméaaelesen a partnere 
lepabszolt. A szép licitnek meg is volt az ered
ménye, mert tíz meccspontot hozott a magyar 
csapatnak.

rési- 
uégy

*
A „Hétfői Napló" márciusi Vállalati Ver

senyének rendezöbizottsága már most meg
kezdte a verseny előkészítését, amely olyan 
nagyszabású lesz, amilyen még magyar 
bridzs-verseny nem volt. A résztvevő csapa
tok részéről az a kérés érkezett, hogy ré
szükre tréning lehetőséget nyújtsunk. Öröm
mel leszünk eleget a kérésnek és januártól 
kezdve a csapatok részére rendszeres trénin
geket fogunk rendezni. Felkérjük a csapat
kapitányokat, l ágy erre való igényüket te
lefonon (1-808-96) jelentsék be.

crznnM—-a

KÖZGAZDASÁGI HÍREK
A belső vámok megszüntetése ügyében újabb 

értekezlet lesz január elején, amelyen előrelát
hatólag végleges megoldásjön létre a főváros, 
a Máv éa a (íyosz között.

★

A világ petróleumlermelő országaiban to
vább tombol a nyáron megindult nyersolaj- 
hausse. A bizonytalan külpolitikai helyzet nagy
ban hozzájárult ehhez és máris mutatkoznak 
világai jelei annak, hogy a világ nyersolajkész- 
letet egyre csökkennek. Ezzel kapcsolatosan a 
fogyasztó országok lázasan fedezik országaik 
szükségletét, ami természetszerűleg, újabb 
haussemomentumo' jelent. Ennek tudható be, 
hogy a nyáron még csak európai teremlő or
szágokra koncentrálódott hausse a legutóbbi 
időben már a tengerentúli termelő országokra 
is álcsapott, aminek következménye irthetőleg 
a: európai országokban bekövetkező újabb je
lentékeny áremelkedés. A piacon jóformán csak 
kereslet és nem kínálat mutatkozik, ami a 
megindult hausse-mozgalom óta úgyszólván 
szünet nélkül tort.

BAKTER; Hő, hő, Lépeséi szomszéd, hova 
illen mérgesen, meg se áiladoznak vélem e* 
szóra?

LEPCSES: Nincs nekem most arra ked
vem. Ügy fölhergelt a feleségem a vonaton.

ÖRZSI: Tán nincsen igazam? Hogy nem 
vót szép aztat a szegény nyócadik Edvárd 
királt így klnyomasztani a kenyeribül, mi
vel a szerelme után Indút.

LEPCSES: Fogd a szájad Örzsi, mert ha 
kihozol a sodrófábul, u* tunikán höcsmé- 
röllek, hogy a Simpsonné naccsága maga is 
ríva fakad a részvéttől! Hát nem akarod 
megérteni?? A szerelemtől még soha senki 
nem lett bölcs, sőt ellenkezve, az 
Bemek is hasraesik az esze, ha 
kezd a szive.

BAKTER: Bizony, bizony, a 
több bajt csinál, mint a megvadút ló.

LEPCSES: Ez ippen ollan, mint mikor 
eccer tiszteletes úr Intette aztat a Csók
aszaló Cica Gyurit, hogy haggya abba a 
nők gesztlkulálását, mer aki szoknya után 
fut, az elveszti az eszit, miként Ádám apánk 
példája mutattya Évával. — „Dejszen tisz
teletes uram" — mont* vígan Csókaszaló,
— „az Évának nem is vót szoknyája, ami 
után Ádám futhatott vónal" — „Az Igaz",
— bőrként rá mérgessen tiszteletes úr, — 
„de az Adámnak se vót esze, amit elveszít
hetett vónal"

BAKTER: Eztet meg is tudom érteni, ha 
elgondulom, hogy Éva ifiasszony nyakig 
inezétláb sederkedett előtte. — Oszt azon
túl mi újság Pesten?

ÖRZSI: Nagy a főzándorodás a pestiek 
közt, mer a vízfogyasztást Is meg akarják 
vélük fizettetni.

LEPCSES: Pedig a* nem ajáilatos, egés- 
ségi szempontbul. Mivel hogy akkor nem 
fognak annyit förödhetni a pesti nők.,

BAKTER: Accsak beszéd, az egészégi 
szemponti Az én Julcsám akkor fördött 
utójjára, mikor a bába lavórba gyugta, 
mégis ollan egésséges, mint a makk.

LEPCSES: Oszt mit gondul, akarják a 
pestiek, hogy a feleségük egésséges legyen?

BAKTER: Hinnye az ántiját! Ezentúl 
naponta főrönni köll a Julcsának. — Hát 
inég mit hallottak odaföl?

ÖRZSI: Azon Is igen mérgelődnek a né
pek, hogy a német újságok folton pocskon
diázzák a magyarokat.

BAKTER: No fene, no fene! Oszt 
Iszen a Martony, meg a Festetics 
belebújik a Hitlernek a politikájába.

LEPCSES: Nézze csak, eccer az a Kelle-

okos «m- 
ficánkolni

fehérnép

mér? 
majd

inea Szabó Pál, meg Csirkerúgó Balog Fe
renc egy-cgy cséplőgépet akartak vásálni. 
Persze az Ügynök kérdezősködött, lehet-e 
nekik anni hitelbe. Hát Csirkerúgó csupa 
jókat mondott Kellemes Szabórul, hogy ta
karékos, józany ember, be se mén a kocs
mába. Kellemes Szabó pedig aszonta Csir
kerúgó felül, hogy bizony funek-fának tar
tozik, iszákos, veri a feleségit, ellenzéki fő- 
fogású ... szóval ramaty egy pocsék em
ber. Mikor Csirkerúgó eztet megtutta s 
kérdőre vonta Kellemest, a‘ még rátámatt 
s aszonta: „Kend bival, én azér nyilatkoz
tam úgy; hadd lássa a vigéc, hogy nem be
szélünk össze."

BAKTER: Valóban kellemes egv ember, 
■a csirke rúgja ki a szemit. — Abbul mi 
igaz, hogy egy tizenötesztendős londonyi 
fiút gyerekbiróság elé állított az ides- 
annya, mer hogy igen nőies természetű, fol
ton udvarol a jányoknak?

ÖRZSI: Meg is Ítélte a biró, hogy szabad 
neki udvaróni.

BAKTER: Mit ért ax ollan nyálas aur- 
bankó gyerek a nőkhöz?

LEPCSES: Haggya csak. Tavai aztat a 
kis nyeszlett Kabócza Józsit bepŐrölte 
Bocskor Verőn, hogy hát a legényke egy 
óvatlan pillanatba elcsábította ütet s most 
kisbabája lészen. „Ilazudság" — kajátotta 
a fiú annya a tárgyaláson, — „a‘ nem is 
lehcccséges, mer a Józsikám csak tizenhá
rom esztendős, itt a születési bizonyít
ványa!" — „Aztat hiába mutattya" — zsi
natolt vissza Verőn, — „mer engem nem a 
születési bizonyítványával hozott lilén sza
porodási helzetbe!"

ÖRZSI: Elhiszem neki, eskü nélkül. *— 
Oszt mehetnénk is aptya.

BAKTER: Várjon csak. Igaz vóna 
hogy egy keresetnélküli nő öngyilkos lett s 
a búcsulevelibe üdvözölte az álláshalmozó
kat?

ÖRZSI: Igaz bizony.
BAKTER: Hát a‘ szép vót tüle. Mer iszen 

írhatott vóna nékijük valami gorombát is.
LEPCSES: Errül eszembe jut, hogy mi

kor Sutyulék Bálind haldokút, üzent a ha
ragosának, Enyvesmarkú Csaboda Pálnak, 
hogy gyüjjön el, utósó üdvözletét 
mondani. Enyvesmarkú el is gyütt, oda- 
hajút a haldokló fölé, a* pedig igen csen
desen azt súgta néki: — „Maga disznó." 
— „Hinnye" — hökkent vissza az üdvözölt 
egyén, — „mér mongya eztet nekem?" — 
„Azér" — suttogta Sutyulék, — „mer annyi 
erőm nincs, hogy hasbarúgjam." — No Is
ten álgya.

— A közönség szívesen vásárol. Sok füg
gönyt, párnát, szőnyeget adtunk el.

Feljebb a Ráköczi-uton, ' Hetltgnél igy 
beszéltek:

— A közönségnek van vásárlást 
kedve, 

főként a finomabb árut keresi. Harisnyát, 
inget, a tartós holmit. De ai Igazi vásárt a 
jövő hét vasárnapjára várjuk.

A Berlini-téren Is sok volt a vevő.
A Sugár cég nagy forgalmat bonyolított le 
cipőáruházában, ahol a remek ezüstsevró 
estélyi, valamint egyéb cipöujdonságal és 
hócipői már régóta megnyerték a vásárló 
közönség tetszését.

A Adkóczi-uttal szemben, a Körúton már 
olyan világ volt, mint a Belvárosban.

Mindenki panaszkodott.
De a kereskedők optimisták: vigasztalták 
magukat; talán a jövő héten... talán arany
vasárnap majd jobb lesz!

SSS CÉGTÁBLÁK t 
SFÉMBETÜK 

NAPFÉNYTÁBLÁK

VI., Podmanfczky-atcn IS. Telefon : 1-178-73
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A Rákóczi-uton jól
- n f . y -az ezüstvasárnapiA Belvárosban rosszul

Dauldsohn lloraee halálával nagy veszteség 
érte közgazdaságunkat. Davidsohn, a Műnk és 
Davidsohn bank cég alapitája, rendkívül ked
velt és népszerű tagja volt gazdasági és társa
dalmi életűnknek, a Magyar Bankárok és Ér- 
fákpaplrkcrexkcdók Országos Egyesületének el
nöki tisztét töltötte be hosszú időn át. Temeté
sén a báni., ipari és társadalmi élet számos elő
kelősége jelent meg.

A Vatea Rádiótechnika és Villamossági Rt. 
Philips rendszerű röntgenkészülékek, dlather- 
mia-. készülékek és kvarclámpák gyártására 
rendezkedett be.

♦
A Magyar Műszaki Szövetség felhívja huzal 

felsőipariskolák végzettjeit (a tnagyarhonns 
k.issniakut isi, hogy pontos lakcímüket, óvfo- 
Hamukat, jelenlegi foglalkozásukat levelező
lap utján sürgősen közöljék n szövetséggel,

Vasárnap zajlott le as •züstvasárnapl vá
sár. A főváros kereskedőinek jelentékeny 
része ellenette az üzletek nyitva tartását. Azt 
hangoztatták, hogy

csak délelőtt nem érdemes nyitva tar
tani.

Nagyobb üzleti eredmények már csak azért 
sem érhetők el, mert a legjobb vevők, a köz
tisztviselők még nein kapták meg a kará
csonyi segélyt. A vasárnapi nyitvatartás 
ellenzőinek csak

részben volt Igaza.

A Belváros és a Kőrút üzleti szempontból 
rossz volt, a Rákóczi-ut jó.

A Belváros fényes kirakatokkal díszített 
utcáin végig

akadtak. Az Elkán cégnél a nerc és a per
zsabunda mellett igen sok olcsó seal, ocelot, 
bueno és indiai bárány talált vevőre. A ki
halt és üzletiden Belvárossal szemben már 
a Rákóczi-uton nem volt ok a panaszra.

Itt erősebb volt a vásárlási kedv.

Az olcsóbb cikkekben az áruházak ve
zettek. A Magyar Divatcsarnoknak és a Fil
léres Áruháznak érdemes volt nyitva tartani, 
sok áru fogyott el. Akik különlegesebb cik
ket akartak venni, azok sem maradtak el.

Sokan jártak a kisebb üzletekben is. A 
Szekeres-féle kézimunkaüzletben ezt a fel
világosítást adták:

üresek

voltak az üzletek. Sokan panaszkodtak, hogy 
még a világítás és fűtés költségeit sem fe
dezte az ezüstvasárnapi forgalom. Vevők 
csak az ékszerészeknél és néhány szűcsnél

Fái a láha? &,^s^..»mperator*
■ vfi ■wHJÜvMÍ fi Sokatlárók vagy álló munkát végzők nem nélkülöz*

*■* hetik. Vegye de jót a kellemetlen láb- éa derékfá|áa-
■Sfi BfSnak. Előzze meg a bqkastllycdés kIfellődését. I.cg- 
Il G IG^VgBI HaíSydb I nagyobb orvosi éli sóder ósek. V., I’hönix-u. 4.

Feloszlik
a pékkartel!

Budapest fogyasztóközönségének régi és 
sokat vitatott problémája, a kenyérárak kér
dése, döntő fordulathoz érkezett: feloszlik a 
pékkartel.

Három esztendővel ezelőtt alakult a kar
tel, hivatalos nevén a Sütők Iparvédelmi 
Egyezménye és azóta a vele kapcsolatos ese
mények rengeteget foglalkoztatták nemcsak 
a sajtót, hanem a különféle birói fórumo
kat is.

Aligha volt még olyan gazdnságí egyesü
lés, amelyet a nyilvánosság annyit szi
dott és támadott volna, mint a pék- 

kartclt.
bíróság előtt is éppen eleget szerepeltekA „

nzok az ügyek, amelyek a pékkartel ügyei
ből sarjadtak. Nem felejtette el még a kö
zönség, hogy annakidején a bíróság szigo
rúan megbüntetett néhány személyt, akik a 
záróra ellenőrzéssel kapcsolatban erőszakos
kodásokat követtek el, heteken át nagy ér
deklődéssel beszéltek az elbocsátott pékde- 
tektiv keresetéről, amelyet a pékkartel ellen 
indított, azonkívül

valahányszor szóbakerült a kenyérárak 
emelkedése, a háttérben mindig ott érez

hette a közönség a pékkartel kezét.
De nemcsak a közönségnek volt baja a 

kartellcl, hanem szembefordultak vele egyes 
karteltagok is. Kifogások hangzottak el a 
pékügyekben működő választottbirósággal 
szemben is, sőt

akadt egy sütőmeater, ak! polgári pörbe 
keveredett a pékkarteileL

Amíg Így zajlottak az események a pék
kartel körül, telt-múlt az idő és most nyil
vánosságra került a hir, hogy az iparvédelmi 
egyezmény február 27-én lejár. A kartelhez 
tartozó üzemek főnökei és a kartel vezetői 
természetesen már most foglalkoznak az 
újabb kartclegyezmény nyélbeütésének ter
vével, de ebből aligha lesz valami.

A pékek tekintélyes része szembefordult 
a pékkartellel

és a szakmában vasárnap elterjedt hírek sze
rint nemcsak arról van szó, hogy nem újít
ják meg az egyezményt, hanem a februári 
terminust meg sem várva, már nz idén, va
lószínűleg legrövidebb időn belül olyan hely
zetet teremtenek, hogy a pékkartel feloszlik.

SZENT GELLERT
PEZSGŐFÜRDŐ
Pezsegő vizű fedett uszócsarnok. 33 méteres úszó
medence. Mesterséges napfény.

NYITVA REGGEL 7-tólESTE S-K.
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Naakíngban
vasárnap kihirdették 
az ostromállapotot

Tokió, december 13.
(A Hétfői Napló tudósítójának távirata.) 

Az egész világ érdeklődése Tokió felé for
dul. A világ közvéleménye arra kiváncsi 
most, hogy a japán kormány milyen maya
tartást tanúsít a Kínában történt esemé
nyekkel szemben. Mint Ismeretes. Csang- 
hsziiliang tábornok hadseregének egy része 
fellázadt. A csapatok azt követelik, hogy 
Kina kössön szövetséget a kommunista 
hadsereggel és azonnal induljon Japán el
len. A lázadás hírére Csankaisek tábornok 
nyomban Hszianfuba utazott, ahol a láza
dók foglyul ejtették

A lázadás hírére Tokióban a külügyi, a 
hadügyi és haditengerészeti minisztérium 
képviselői

értekezletet tartottak,

■amelyen behatóan megvitatták a súlyos 
helyzetet. Tokiói politikai körök nézete sze- 
vint

Japánnak erélyes magatartást kell ta
núsítani

a kommunista lázadással szemben.

Nanking, december 13.
(A Hétfői Napló tudósitójának távirata.) 

A kínai kormány a vasárnapra virradó ej-| 
szaka minisztertanácsot tartott, majd kiált- ■ 
vényt adott ki, amelyben élesen elitéli • 
Csanghszüliang tábornok magatartását,

a tábornokot elmozdítja
s felszólítja, hogy csapatait azonnal bo 
'•sássá a kormány rendelkezésére.

Nanklngban kihirdették ai ostromálla
potot

a továbbra fa Igen izzó a hangulat

Kertem, házam, szivem
— Beverley Nichols könyve —

Dante-kladáe,
Hány könyvet olvaaunk nap-nap után, a két j 

„legfontosabb" emberi témáról: az élűégröl és 
a szerelmi vágyról! Éa mily ritkán jut eszébe 
valakinek, hogy ez a két téma még az ember 
állati ösztöneit sem meríti ki: hiszen minden 
valamelyest felsőbbrendü állatfajta otthont is 
akar szerezni magának

Az éhség és a szerelem problémáit sikerült 
már föléb-i emelnünk a nyers állati ösztönnek. 
Van lelki szerelem és van az evésnek is kultú
rája. Van lakáskultúra is a világon — de ez 
csak gyönge megnyilatkozása annak a titok
zatos szerelemnek, amelyet az otthonunk iránt 
érzünk.

Beverley Ntchols ezt a szerelmet énekelte 
meg. Lehet, hogy ebben a szerelemben a pénz 
nek Is jut valamelyes szerep. Olyan házat, 
olyan kertet, mint az övé, bizony nem teremt
het magának akárki. Csakhogy ez a ház, ez a 
kert csodálatos módon alakul, miközben meg 
teszi szétsugárzó útját az író szívétől az ol
vasók szívéig. Mint ahogy a szerelmes önmagát 
látja minden szerelmi történet hősében, az o ■ 
vasó a maga meglévő vagy megálmodott ottho
nát helyettesíti be a színes és illatozó, elmés 
•vagy elérzékenyüló leírások helyébe.

Mialatt az író csupasz kertje benépesedik vi
rággal, a szomszéd üres mezőn erdő születik, 
az elrontott ház visszanyeri falusias eIJy“er 
■égét éa felszerelödik a modern kényelem disz
krét ízlésű kellékeivel: a mi lelkűnkben is vi
rágok nylln«>k, aranyhalak ficánkolnak, sz ne 
és vonalak Illeszkednek egymáshoz — ® 10
nunk újjászületik, iránta való szeretetünk 
dalossá válik. „

Nichols elragadó humorával, ellenáL’balatla 
kedvességével a legszeretetreméltóbb házigaz' 
akitől nagyon-nagyon nehéz elszakadni, -nne 
• két könyvnek annyi barátja és lelkes 
jesztöja lesz, ahány olvasó a kezébe ven*.

Gyermekgyi&kosság 
gyanúja miatt letartóz
tattak egy leányanyát

Szabó Mária 22 éves cselédlány decem
ber 4-én, a Városmajor-utca 49. szám alatt 
lévő szolgálati helyén gyermeket szült. Mun
kaadója intézkedésére a leány gyermeké/el 
együtt a kórházba került, ahol az újszülött 
két nap múlva hirtelen meghalt.

A csecsemő halálát gyanúsnak találták 
a kórházi orvosok, 

bejelentették az esetet a rendőrségnek, — 
amelynek intézkedésére törvényszéki orvo
sok boncolták fel a holttestet.

A leány fölépülése után a rendőrségre 
került, ahol elmondotta, hogy minden Ide

a—— ut

Somssich László gróf 
hatalmas beszéde 
a gazdagondokról, termésről, exportról, 
hitelről és a gazdaellenes támadásokról

As Országos Magyar Gazdasági Egyesület 
vasárnap délelőtt tartotta • Köztelek szék
házában évi rendes közgyűlését, amely egy
szersmind tisztújító közgyűlés is volt,

A közgyűlésen a gazdatársadalom szá- 
motevő reprezentánsai mind egy szálig 
megjelentek: arisztokraták, politikusok a az 
érdekképviseleti élet vezérférüai. A minisz
terelnököt Marschall Ferenc államtitkár, a 
pénzügyminisztert Szász Lajos miniszteri 
tanácsos, a kereskedelmi és Iparügyi mi
nisztert pedig Petneházy Antal államtikár 
képviselték

Gróf Somssich László, az OMGE elnöke 
nyitotta meg a közgyűlést. Nagyszabású 
beszédben ismertette az elmúlt év gazda
ságpolitikai eseményeit. Arról beszélt, hogy 

a termés, az elterjedt hírekkel ellentét
ben, nem volt kielégítő és az őszi vetés 
sem sikerüli kellőképen a nagy esőzé

sek miatt.
A mezőgazdasági termékek kivitelét erőtel
jesen szorgalmazni kell a jövőben is és 

kívánatos lenne az újonnan létesítendő 
megállapodások következtében, ha kül

VÁlAUTW

Rendetlen postán l 15 pengőn tetőit divatáru rendetdseket portúmentesen KQtdOnK l 
Váaárol/on molt, loul6log»*att caomag/alt 34-lg lélrotessiük

gen segítség nélkül szülte meg gyermekét, 
akit ágyában maga mellé tett. Tagadja, 
hogy meg akarta ölni az újszülöttet. Azt 
állítja, hogy talán álmában nyúlt be a cse
csemő szájába és Így sértette meg a garat
ját.

A cselédleány valomásában bizonyos el
lentmondásokat fedezett fel a rendőrség, 
ezért újra kihallgatta. Az ujabb kihallgatás 
során másképpen mondotta el a történte
ket. A leányt vasárnap délelőtt gyermek- 
ölés bűntettének gyanúja miatt letartóztat
ták.

kereskedelmünk a merev kllrlngforga- 
k>m éa a kontingensek rendszerétől sza

badulni tudna.
Kívánatos lenne az is — mondotta —, 
hogy a valutájukat devalvált államok a 
vámtételeket csökkentessék olyan arány
ban, hogy a magyar gazda a devalváció 
előtti árakat kaphassa terményeiért.

Gróf Somssich beszéde további során az 
állattenyésztés és értékesítés problémájával 
foglalkozott. Megállapította, hogy az elmúlt 
esztendő lényeges javulást jelentett az állat
tenyésztés és értékesítés tekintetében. Saj
nos, ausztriai állatkivitelünk visszaesett s 
ezért kiviteli megállapodásunkat jelentős 
felülvizsgálatnak kell alávetni.

Ausztria Irányúban meg kell szüntetni 
a kontingensrendszert, vissza kell állí
tani a szabad bizományos választást és 

mérsékelni a kiviteli terheket 
Örvendetes tény, hogy a magyar marhát 
ina már Svájcba szállítják és Angliába 
tudunk zsírt exportálni.

Az elnöki megnyitó ezután a mezőgazda
ság rentabilitásával foglalkozott. Tenden-

SsfBM IvtfélM drt.-Ja ss, n 
Kardeeenztametdlaa SS. 
I doboi kardeaenrlabd v.

alpjaikat
I tMaaag eaillagasdrd
1 dobot aalooo v. tohír trertz* 
ti drb. (rortvotortS

GvermeHrunak
Bor kabdt ■ölesei Midre, bér- 

a<ay gallérral tó. aa. (+1.-) 1t.M
Lodnykaesleelraha, liléién talo

nokban. tó. U. (+1.-) I.M
Flóráké telgembelA ruha Ifibb ealn- 
bon <a faionban 1. as (+1.—) I.M

M. D. Ca. Lucifer laknlaelyd, 
barna v. tekele hóiból

J7-8O II.M. 81-35 1J.S9.

Grazié ItgMretler, bolyban, bSbfc 
•stábén I.

Meleg gyormekkeaityB. aladeu krdmojolt otllóro. AbreittA 
„im _ ej késettel

, , u L. « . Nfil *• tírfl karórák J6I drb. azeraokMobkeadd. a 1 kit j te| 
malac ábrdltal 1.— r>ivatoo bdrreflkfll tfibb

Thltfltollgaraltwra, 14 ker. arany- I
| toltál, caararlrfinnal, dlssdobot- ’ | Üreg „Bridge'*

SD-40 HM

gramofon és lemezek 
a legszebb ajándék!

THE GRAIYlöPHOfiE COfflP.LTD. 
m a gy a rom ági vezérkép v irielőségé 

3udape«t, IV, Kossuth Lajos-utca 8. sju

PHILIPS rádiók
ciózus beállítás az, ha valaki a mezőgazda-* 
ság jövedelmező voltát ugy akarja bizonyí
tani, hogy a nagyközönség elé tárja a mező
gazdaság nyers jövedelmét, anélkül, hogy a 
terheiről beszélne.

— Nem irigyliink ml senkitől sikert — 
jelentette ki —, sem jövedelmezőséget, csak

az ellen tiltakozunk, ha valaki a ml ro
vásunkra gazdagodik és a gazdákkal 
akarja megfizettetni a alker alapját 

össze kell hasonlítani a termelői árakat a 
n fogyasztó által fizetett árakat, akkor de
rül ki, hogy

ki keres jól a mezőgazdasági termé
keken.

Közelebb kell hozni a termelőt a fogyasz
tóhoz — hangoztatta, majd a nagyszabású 
gazdaságpolitikai fejtegetés « telepítés kér
désével és a mezőgazdasági hitel ügyével 
foglalkozott még.

A hallgatóközöuség nngy tapssal fogadta 
gróf Somssich előadását, azután tisztujl- 
tásra került n sor. Gróf Teleki József vette 
át az elnöklést és elrendelte a szavazást.

Újból elnökké választották Somaslcb 
László grófot,

alelnökök lettek Székács Elemér, Bellczry 
Géza, vitéz Purgly Emil, felsőőrt Nagy Pál.

es Knak
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LEGSZEBB. LEGALKALMASABB

Kríszkindli 
ajándék

a SZÍNHÁZI ÉLET előfizetése
Minden bélen visszatérd örömet Jeleit!

Veszélyben
a vasárnapi 
cigaretta I

A Dohányklsárasok Szövetsége a péntügymi 
niszlérlumhoz fordult azzal a kéréssel, hogv en
gedje meg az árudák vasárnapi zárva tartását.

A teljes vasárnapi záróra
már régi kívánsága a kistraflkosoknak. Eddig 
azért nem lehetett megvalósítani, mert a pénz
ügyminisztériumban attól tartottak, hogy a do
hányjövedék bevétele csökkenni fog,

próbaként a fővdroa-környékl várótokban 
cs községekben elrendelték a trafikok va

sárnapi zárva tartását.
A nohánőárusok Országos Szövetségének Uj- 
pest-Ddkospalota helyi csoportjához tartozó 
trafikosok két hónapon át vasárnap zárva is 
tartották üzletüket. A próba most ért véget és 
kiderült, hogy «

próbaidő alatt több Ara fogyott el, mint a 
megelőző év bét hónapjában.

As eredményes próba után a trafikotok most 
Ismét kérték a vasárnapi árusítás eltiltását.

cím-

Titokzatos 
zsaroló-hadjárat a 

„pesti alvilág" nevében
Egy hét alatt közel 20—25 kétségbeesett 

fiatalasszonv kereste fel • rendőrséget és vala
mennyien segítséget kértek egy titokzatos tea- 
rolő bandánál szemben. A panaszosok vala
mennyien géppel írott levelet kaptak, amely
nek titokzatos iröi azzal fenyegetik meg a 
zcttel, hogy

az erkölcarendéezetl osztályra JottatJák 
vagy más módon kompromittálják, ha el 
juttat bizonyos összeget a levélben megjelölt 
helyre. A levél figyelmezteti n kiszemelt áldo
zatot, hogy a „kercsctnélküli utcai nők" támo- 
zalására helyezzenek borítékba legalább tiz 
pengőt és azt egy megjelölt helyen rejtsék cl, 
ahol h gyűjtési megbízott át fogja venni, mert 
ha ezt nem volna hajlandó megtenni,

utót fogja érni a pesti alvilág boMtoJa.
A zsarolólevelek végén egy egyszerű bélyegző 

áll: „A keresetnélküll utcai nők szövetsége" 
szöveggel.

A rendőrség megállapítása szerint as összes 
zsarol ólevelek

egy társaságtól származnak
és a címzettek körül bizonyára eddig már 
többen teljesítették parancsukat, mert féltek n 
nyilvánosság előtti szerepléstől. A zsarolóbanda 
kézrekcrilésére nagy eréllyel Indult meg a 
rendőri nyomozás.

ét
nem

Eltűnt eqy tizenöt- 
gyermekes családapa

Vasárnap délelőtt a csillaghegyi csendőr
ség érdekes eltűnésről tett jelentést a buda
pesti főkapitányságnak.

Körösi Jenő 45 éves békásmegyeri gazdál
kodó eltűnését jelentették, aki négy nappal 
ezelőtt eltávozott lakásáról és

azóta nyoiunvcsrett.

A 15 gyermekes családapa, amikor eltá
vozott hazulról, azt mondotta, hogy a gyere
keknek megy vásárolni karácsonyi ajándé
kot. Száz pengő körüli összeg volt nála. Kő-, 
rösl régebben bányász volt Solymáron és 
évekkel ezelőtt ő is a/ok között a szeren
csétlenül járt bányászok közölt volt, akik 
napokon út étlen-szomjan, elzárva a külvi
lágtól,

a föld alatt tartózkodtak.

Körösi azóta sokat betegeskedett és nagyon 
megromlott az emlékezőtehetsége.

Családja altól tart, hogy valahol eltévedt, 
elfelejtene n nevét ét lakását, vagy valami 
szerencsétlenség érle. A tizenötgyermekes 
eltűnt családapát vasárnap óin nz egész, or
szág rendőrsége és csendőrsége keresi.

Mindon ami r.arisnya, kesztyű, 
Unom kötöttáru

HOVÁ MEGY ASSZONYOM,
A TENGER MELLÉ VAGY A HEGYEK KÖZÉ?

Egyebet sem hallani mostanában 
szerte a városban, mint érdeklődő 
kérdez ősködért ; Hová utazol, édesem? 
Én ide megyek! Panni oda megy, 
Klári emide. — Utazási láz vett erőt 
a fővároson. Mindenki utazik. Alig 
marad itthon valaki. Mindenkinek fő 
a feje az előkészületek, komissiók 
mérhetetlen rengetegétől. Még ezt 
kell venni, még egy ruha kell, meg egy 
cipő is múlhatatlanul szükséges és csak 
nem képzeled, hogy a tavalyi kosz
tümömbe utazom?...

Hölgyeim, üljünk össze és beszél
jük meg alaposan, mire is lesz szüksé
günk Itália kék ege alatt, vagy a 
Tátra hófehér világában.

Tagadhatatlan, hogy legalább Abbé

Vagyán ajándékbat

FOogOnyt, FtlggSnyanyagokH 
DlszparnOt, térítőt. Kézimunkát,
Szőnyeget, Szőnyeganyagokat,
Finom Kötöttárut, Harisnyái

0fiiKnKnic<p-net
Vili., Rákóczl-ut 63. szám

■iában vagy a tengerparton két estélyi 
ruhára lesz szükségünk. Felfrissítjük 
tehát a tavalyit, a bársonyt leszedjük 
róla és helyébe tcilos megoldással 
tüll applikációt teszünk. A tavalyi 
virág helyében is egy nagy mákvirágot 
veszünk. Remek lesz! Természetesen 
kell egy uj ruha is. Ez már nehezebb 
probléma, mert önnek Asszonyom, 
már mindenféle szinü ruhája van. 
Azt hiszem legjobb volna egy fehér, 
vagy halványkék, ezüsttel átszőtt 
nagy esti ruha, földig érő tüll, vagy 
muszlin kapiucuis keppel. 11a azután 
tavalyról volna egy fekete ruhája is, 
ebből — harmadiknak —• földig érő 
szűk, esetleg slicceit szoknyát lehetne 
csináltatni, arany, vagy ezüst frakkal, 
amit a másik ruháihoz is tud majd 
belépőnek viselni.

Délutánra el van látva? Igen, igaz, 
van bárom délutáni ruha, teljesen ele- 
?;endő. Egy fekete kioké seszlis, egy 
ekete gyapjucsipke kazakos és egy 

lila angora angol-ruha. Délelőttre 
ott van a kosztümje, az a szép zöld 
szövet, nerz gallérral, két pulloverrel 
és egy blussal. Vagy talán már nem 
nagyon szép az egyik pullovere? Ve
gyen akkor egy gallért alan, hosszú 
ujja gyapjnmdlényt, fehér piké be
téttel, vagy színes, begyürt sállal.

PHÖNIXUNITAS 1937.
hivatalos lap szombati számában érde- 
rcndelct látott napvilágot. Felemelték

A 
kcs 
a biztosítási illetéket. Természetesen ezt a 
biztosítottakra fogják n biztosító intézetek 
áthárítani. A cél azonban helyes, mert hi
szen a biztosítottak érdekében áll, hogy a 
biztosítási alap helyes Jegyen, amelyből az
után esetleg később zavarba jutó vállalat 
fedezeti hiánya pótoható legyen és Így 
könnyen szanálható legyen az intézet. Azon
ban gondoljuk meg azt is, hogy jelenleg a 
Phönix biztosító vállalattal kapcsolatban 

, veszteséget szenvedett biztosítottakat igy 
még ujahb teherrel sújtják. Amennyiben 
tehát valamely más megoldás kínálkoznék,

A tavalyi barna ruhája sem csúnya aa 
ocelot-bundával. Ehhez vegyen hal
vány rózsaszín muszlinbársony sálat. 
Nagyon csinos lesz. Hogy miben utaz
zék? Hát természetesen a zöld kosz
tümben és vigye karján az átmeneti 
kabátját is, annak délen jó hasznát 
fogja venni, ha kisüt a jó meleg nap. 
(Strandfelszerelést semmi esetre se 
vigyen). Természetesen a breitschwanz- 
bundáját és a róka pelerinjét se felejtse 
itthon, csak arra vigyázzon, nehogy 
utazás, vagy csomagolás közben a 
koronaszőrök le ne töredezzenek.

Ha viszont a Tátrába utazik Asszo
nyom, akkor a fenti garderobot még 
ki kell egészíteni a néhány csinos 
sportruhával. 11a fekete a haja, síelés
hez fehér, vagy szürke lodent ajánlok, 
ha szőke, sötétkék, vagy fekete szint 
válasszon. Ha nem síel és nem brid- 
gezni ment fel a hegyekbe, a pompás 
egészségügyi sétákhoz szép sportkosz- 
tümöt ajánlok. Vagy barnát, vagy 
szürkét. A prém a nyak körül bubi
gallér legyen. A jó túrázó a kabátra 
muffszerü zsebeket csináltat, hogy 
retikült se kelljen magával vinnie.

Természetesen a Tátrában is kell 
délutáni és estélyi ruha is, mert ha 
lehet, itt most még nagyobb az élet, 
mint a tenger mellett.

Két októl függ Hölgyeim, hogy as 
ember jól érezze magát: 1. a jó és 
sikkes ruhatár, 2. néhány kellemes 
gavallér. Vagy ez már nem is ok? 
Ez már okozat?!...

(Dr. Dévainé Erdéfo Bősbe.)

Karácsonyra
minden nö vágya
egy ragyogó ajándék

divaiékszerboltiából, Ktgyó-a. 4-6

Karácsonyt őrfímfik gondokkal járnak, mert 
nagy gond, mivel ajándékozzuk meg önmagun
kat és mindazokat, kiket szeretünk. A karácso
nyi ünnepek előtt Dinét és Barna, Deák Ferenc- 
utca 18. sz. alatti cég dúsan berendezett áruhá
zával leveszi rólunk a gondokat és csak a be
szerzés örömeit hagyja meg. E cég nagy anyagi 
áldozatok árán páratlanul olcsó áron kínálja 
vásárlóinak praktikus és célszerű anyagait, s 
kevés pénzért jó minőséget kaphat és adhat. 
Dinét és Barna cég kereskedői múltja minden 
üzleti fogás alkalmazását kizárja.

♦
Legszebb és legpraktikusabb ajándék kará

csonyra a kézimunka. Ha pl. most elkezdünk 
egy pullovert kötni, vagy egy könnyebb teritöt 
kivarrni, az karácsonyra elkészül. A legjobb ta
nács, amit adhatunk hölgyolvasóinknak, az, 
hogy menjenek be a Petőfi Sándor-ti. 11. sz. 
alatti Nádas kézimunkaüzletbe, ahol díjtalan 
utasítás mellett a legszebb és legnagyobb vá
lasztéka kézimunkákat kapják a lehető legjutá- 
nyosabb áron.

«*•’“ bundáit
olcsó árait!

i szűcs, N, VflCZl~Utca 22. Mt«m«iet

inkább ahhoz kellene folyamodni.
A Pénzintézeti Központ most dolgozzaA Pénzintézeti Központ most dolgozza fel 

azt az anyagot, amelyet az Unitas át fog 
venni. Ez az óriási munka nagy apparátus
sal folyik és csak azután fogják megállapí
tani, hogy minden biztosítottnak egyformán 
és milyen mértékben kell elszenvednie biz
tosításának csökkenését. A nem tarifális 
dija biztoisilottakat még külön csökkenés 
sújtja majd. Egyelőre tehát a Phönix biz
tosítottak a legnagyobb bizonytalanságban 
vannak, mert senki sem tudhatja, milyen 
nagv a károsodása, annak ellenére, hogv a 
dijakat továbbra is rendszeresen be kell fi
zetni a pénztárba és azokkal szemben pc-

a ló minőségek 
szaküzlete

Rákóczi-ut 26

dig. akik ezt megtagadták, a Pénzintézeti 
Központ a 4010. számú rendelet perlési le
hetőségével él.

A végleges lebonyolítás a tervbevett no
vember 15-ről 1937 elejére tolódott el. Ek
kor kezdheti csak meg tényleges működését 
az Unitas, igy tehát a Phönix blztosltottak- 
nag várni kell eddig az Időpontig, amikor 
végre valahára ►—< értesülhetnek ve«te*é- 
gűk nagyságáról.

öngyilkosságért 
nem jár kártérítés
Szabó Imréné 5000 pengős kártérítést 

pert indított a Beszkárt ellen, mert
férje, amint lelépett a Járdáról, hirtelen 
rosszul lett és egy robogó villamos elé 

zuhant, amely halálra gázolta.

A Beszkárt ezzel szemben azt állította, 
hogy Szabó Imre

öngyilkossági szándékból ugrott a vil
lamos elé, márpedig Ilyen esetben kár

térítésnek helye nincs.

Az alsőfoku bíróságok lefolytatták a bizo
nyítást, számos tanút hallgattak ki, majd a 
örvényszék és Tábla

• tragikus módon elhunyt kereskedő 
özvegyét elutasította kártérítési kere

setével.
A legfelsőbb bíróság megállapította, hogy 
kocsivezető nem hibás a történtekért.a _____ ______

Szabó öngyilkossági szándékból hirtelen a 
sínekre dobta magát s igy történt a katasz
trófa. Márpedig öngyilkosságért kártérítést 
nem tartozik fizetni a villamosvasút.

Vigyázat!
Robbanópor!

Az újabban mindjobban elterjedt mangán és 
klórkáliból kevert veszélyes játékszer, a rob
banópor, áldozatot követolt vasárnap délelőtt.

Egy dobozban nagyobb mennyiségű robbanó
port tartott Brenka György 19 éves lakatos
segéd, aki a Holló-utca 14. számú házban lakik. 
A lakatossegéd egyik barátját akarta a robbanó
porral megtréfálni, közben

az egész doboz nngy detonációval felrob
bant.

A robbanás következtében Brenka olyan aulyos 
sérüléseket szenvedett, hogy a mentők súlyos 
állapotban vitték a Aő/nis-kórházba.

— Nem gond a karácsonyi ajándék, ha azt 
Katz, Pftffer és Társa selyem, bársony, női- 
divatházában (V., Bécsi-utca 7) szerezzük be. 
mert karácsonyi árait a szokott legfinomabb 
és legújabb divalu divatcikkeinél oly rendkívül 
mérsékelten irta elő, hogy igazán boldog le
hel, aki adhat... és hisszük, hogy fenti cégtől 
vásárolva, mindenki adhat.

Pesti Színház
Szombaton, december lü-én eiőszHr 

a londoni szezon nagy sikere

Vihar az egyenlllfiii
(The Lady o! La Paz)

Irta: Edilh Ellls. Fordította: ZÁgon István

FEDÁK SÁRI
Tolnay Klári, Dán Etelka, 

Ladomerszky Margit, 
Orsoyla Erzsébet, Pillér Vera 

Beregi, Somló, Greguas, Allay, 
Köpeczl—Boécz, Gellért, Zátony, 

Szécsl, Bondy, Kézdy

Jogyrendelé. telefonon: 1-1M-M
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Elfogták a felsáöri 
rablógyilkost

Orvosi csoda
Debrecenben

Győr, dec. 13. 
telefon
héten

Hétfői Napló tudósítójának 
jelentése.) Megírtuk, ’ 
felsőőri országúton

bezúzott fejjel, holtan találták 
Ferenc szinfalvai gépészt.

A gyilkos kirabolta áldozatát, azután elme
nekült. A csendőrség egy környékbeli gaz
dálkodót fogott gyanúba és letartóztatta, de 
a gazda álhatatosan tagadott. Vasárnap 

kiderült, hogy valóban ártatlanul gya
núsították és sikerült is ellogni az 
Igazi tettest, Wagner György országo

sul! körözött csavargót.
Wagner beismerte a rablógyilkosságot.

hogy a múlt

Jány

a

Debrecen, dec. 13.
(.4 Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Érdekes orvosi szenzációja van 
Debrecennek. Pár nappal ezelőtt a klini
kára beszálltoltak egy negyvenkét eszten
dős hajdumegyei asszonyt, aki

súlyos belső fájdalmakról panaszkodott.
Az orvosok röntgenvizsgálat utján megálló- 
pittoták, hogy az asszonynak nagyobb da
ganat van a hasában. Hédi Károly dr. se
bészorvos sikeres operációt hajtott végre 
rajta és az orvosok a legnagyobb meglepe
téssel állapították meg, hogy belsejében ti
zennégy kilós daganat volt, amelyből haj és 
csontrendszer képződött ki. A falusi asszony 
— az orvosok megállapítása szerint — 

születése óta magában hordta iker
testvérét,

amely az idők folyamán szokatlanul nagyra 
fejlődött ki. A debreceni orvosok külön elő
adásban tanulmányozzák az érdekes orvosi 
esetet, amely sok tekintetben

hasonlít a sziámi ikrek esetéhez, 
azzal a különbséggel, hogy it az ikertestvér 
belül fejlődött ki. Az asszony különben a 
nagy operáció 
érzi magát.

után megkönnyebbülve, jól

Kanhatrt mfnrfpn . d|vntfl7ilp'hpn

— A HERCEGPRÍMÁS beszéde a hol- 
SEVIZMLS ELLENT KÜZDELEMRŐL A 
SZENT ISTVÁN AKADÉMIÁN. Vasárnap 
délelőtt 11 órakor tariotta a Szent István 
Akadémia Budavár visszavétele 250. évfor
dulójának és XI. Ince pápa emlékezetének 
ünneplésével egybekötött huszadik ünnepi 
ülését a Szent István Társulat dísztermé
ben, amelyet zsúfolásig megtöltöttek a meg
jelent egyházi és világi előkelőségek. Serédi 
Jusztinján bibornok-hercegprimás elnöki 
megnyitó beszédében párhuzamot vont a 
kereszténység és a törökök harca és a mai 
Európa bolsevizmus elleni küzdelme kö
zött. „Akkor is világnézeti harc folyt, ma is 
e: folyik — mondotta többek között — .Ma 
is csak akkor győzhetünk, ha küzdelmünket 
áthatja a kereszténység szelleme." Az el
nöki megnyitó után Belengi György osztály
titkár Budavár visszavételéről olvasott fej, 
majd Jánosi jézuslársasági páter felolvasta 
a betegsége miatt távolmaradt Bangha Béla 
páter „XI. Ince pápa müve és a jelenkor" 
cimii munkáját. Végül Kenéz Béla ny. mi
niszter gróf Apponyi Albertról tartott elő
adást.

— Két síbaleset a Normafánál. Vasárnap 
délután a Normafánál működő mentő-ki
rendeltség két súlyos síbaiesetnél nyújtott 
elsősegélyt. I'ollák 1‘étemé szácsmester fe
lesége és lilein György magántisztviselő 
síelés közben boka törést szenvedtek. Mind
kettőjüket az Uj Szent Junos-kórházba vit
ték a mentők.

— BUDAPESTI fHÁZTULAJDONOSOK VA
SÁRNAPI GYŰLÉSE. A Városi Ingatlantulaj
donosok Egyesülete vasárnap gyűlést tartott a 
háztulajdonosi problémák megvitatására, Dr. 
Nánássy Ödönné megnyitó beszéde után dr. 
Magyar Árpád elnök rámutatott arra, lmgy a 
városrendezés érdekében újabb kötelezettsé
gekkel akarják sújtani a házbirtokot, a túl
zott terheken pedig nem enyhítenek. Benes 
Jmrc a házadó rendkívüli pótlékainak törlését 
sürgette, dr. (íeszner Márton, Gottfrlcd Géza, 
Tarnóczl Tibor és Csáváig! Lajos felszólalása 
után megbízták az. elnökséget, hogy illetékes 
helyen tegyen előterjesztést a sérelmek orvos
lására.

— Ajándékozzon karácsonyra: rokonainak, 
barátainak, személyzetének „Minerva” ajándé
kokat Minervától, Kossuth Lajos-utca 20.

— HÓMANN 
FŐVÉDNÖKE.
sadalmi eseménye lesz az újságíróbál, ame
lyet a hírlapíró jóléti intézmények az idén 
rendeznek meg elsöizben. A rendezőbizoit- 
ság felkérésére Hómon Bálint közoktatás
ügyi miniszter most vállalta el a bál fő
védnökségét.

— Gyilkos merénylet Tolnay József pécsi 
malonitulajdonos ellen. Tolnay József te
kintélyes pécsi malomtulajdonos tegnap 
este kiment a szőlőjébe, ahol tétlenért egy 
ismeretlen férfit, aki a fiatal gyümölcsfákat 
akarta kiásni. A fatolvaj Tolnayra támadt 
és zsebkéssel többször mellbeszurta. azután 
elmenekült. Tolnayt haldokolva vitték a 
pécsi klinikára.

— A IION’SZ zászlóavatása n Vigadóban. A 
IIONSZ V], kerületi csoportja vasárnap avatta 
fel zászlaját a Vigadóban Augus-ta főherceg
asszony, József Ferenc királyi herceg, Sipöcz 
Jenő főpolgármester, Szendy Károly polgármes
ter, a minisztériumok, egyházak kiküldöttei és 
más előkelőségek jelenlétében. Sárkány Ferenc 
törvényhatósági bizottsági tag és József Ferenc 
királyi herceg beszéde után Sipócz Jenöné 
zászlóanya díszítette fel a frontharcosok zászla
ját. A zászlószögek keverése alatt Magyari Imre 
Cigányprímás zenekara magyar nótákat játszott. 
A lélekemelő ünnepség a Szózattal ért véget.

BÁLINT AZ ÚJSÁGÍRÓBÁL
A farsang legnagyobb tár-

SÉRVÉ AMÉRICAIN

i

— Tragédia n Gróf Haller-uccában. 
Nagy Sándor 20 éves kifutón a Gr. Ilallc"- 
ucca 3. szánni házban kitört az elmebaj. 
Egy hétéves fiúcskát fojtogatni kezdett és 
a házbeliek csak nagynehezen tudták ki
venni a karjai közül. Nagyot kényszerzub- 
bonyban vittek a tébolydába.

— Jobb világítás — jobb látás — jobb munka. 
Húsz fillérbe kerül a 3S óra hosszat égő 
gyerlyaszál, egyórai világítás tehát 7 fillér. 
Ugyanezért a pénzért azonban elektromos vi
lágit ásnál legalább négyszázszor annyi fényt 
kaphatunk. De a jó világítással nemcsak a 
munkateljesítményünk növekszik, hanem a 
szemünk világát is kíméljük, miért dolgoznánk 
gyenge világítás mellett? Aki szemének épségéi 
félti, munkakedvét ápolni, munkateljesítményét 
pedig növelni akarja, jól világítja lakását és 
munkahelyét. Tungsram duplaspirállámpát 
használja.

ÉUFORDULÚ
lesz az a nap, amikor megnyílik az uj 800 személyes

CORSO
Első műsora a magyar filmgyártás igazi nagy eseménye: Az

ÉVFORDULÓ
1

Elütötte a villamos
a menekülő kerékpártolvajt
A tömeg meg akarta lincselni a sebesültet

Vasárnap délelőtt óriási tömeg verődött ősz- 
sze az Üllöi-ut és Thék Endrc-utca sarkán. A 
tömeg embergvürüt alkotott egy fiatal legény 
körül, aki

bezúzott fejjel, eltört lábbal hevert az 
utón.

mellette pedig egy darabokra törött kerékpár 
feküdt.

— No kíméljük! Ossílk ugyani —• kiáltozták 
az emberek. — Nem kell a mentő az ilyennek, 
aki csak azért él, hogy a szegényemhcrck bi
ciklijét ellopja.

A nagy lármára hamarosan 
négy rendőr rohant

a közelben levő IX. kerületi kapitányságról a 
tömeg közé és nagynehezen tisztázódott, hogy 
mi történt.

Az üllöi-ut egyik házában akadt dolga Józsn 
Károly mechanikus segédnek, oki kerékpárját 
a járdaszegélykőnek támasztotta, mig dolgát 
elvégzi. Néhány percig tartózkodott a házban 
s abban a pillanatban, mikor a kapun kilé
pett, megdöbbenve látta, hogy

egy fiatalember pattun fel kerékpárjára 
és Kispest felé clkarlkázik.

— Segítség! Segítség! Fogják meg! Elfogta 
a kerékpáromat! — kiáltozta Józsn, mire az 
ucca népe rohanni kezdett, hogy elfogja a ke
rékpártolva jt. Kiabálás, zűrzavar közepette

a kerék pártolvaj Ijedtében nekihajtott a 
vele párhuzamosan haladó 43-m Iránvjel- 

zésü villamosnak,
amely az Üllöi-ut és Thék Endrc-ucca sarkán 
elütötte.

Az üldözök csoportját még nagyobb tömeg 
követte, o többszóz főre rugó embercsoport ló- 
rülveltc a földőnfekvő kerékpártolvajt, akit

a rendőrük szabadítottak ki szorongatott 
helyzetéből.

Kiderült, hogy a tolvaj Schmél Ferenc 21 éves

péksegéd. A mentők kórházba vitték a pórul 
járt tolvajt. Felgyógyulása után a rendörség’e 
kerül. _______

— Ugrón Gábor előadása a politika é.« Iro
dalom viszonyáról. Kedden, december 15-én, 
este 8 órakor a Vajda János Társaságban 
(Andrássy ót 23 1. em I dr Ugrón Gábor, az. 
Irodalmi és Művészeti Tanács elnöke Politika 
és irodalom címmel tart nagy érdeklődéssel 
várt előadást

— Sxnrkálás PcAtszentcrz-«ébctrn. Pestszenter- 
zsébeten, a Thököly-uton összeverekedett Horog 
János kocsifényezö, Sehönauer József tetőfedő 
és Unnák János napszámos. Verekedés közben 
valaki Ilonákat oldalba szúrta. Életveszélyes ál
lapotban került a Szent /s/urín-kórházha.

— Gázol az autó. Kispesten, a Fő úton, Fe
szér Ernő falburkolót a TA 3'28. rendszámú autó 
elütötte. A Szent /stad/i-kórházban ápolják. — 
A A7/s;//n»/ körulon az FO II. rendszámú autó 
elütötte Balogh Ernő 15 éves tanulót. Súlyos ál
lapotban vitték nz Ül Szent János kórházba.

— Iluszka Jenő őrükszép operettjének a 
..Gül Babárak" legszebb részletei jelentek meg 
llis Maslers Voice hanglemezein. Ez a lemez 
egy zenekedvelő csalod asztaláról sem hiá
nyozhat karácsonykor. Vegye uieg mielőbb * 
The Gramophone Go. Ltd. magyarországi ve- 
z.érképvisclőségénél, Budapest, IV., Kossuth 
Lajos-u. 8.

— Cxlncallla. A fejedelmek prémje a herme
lin. a prémek fejedelme a csincsilla. Asszonyok 
vágyálma ez az ezíistcsillogásu, csodálatos 
szőrme, a korlátlan gazdagság és szépség 
szimbóluma. És most mégis általános kará
cson vi ajándék lesz, az elérhetetlen prémből. 
A Szihózi Elet 500 oldalas Karácsonyi Ezüst
albuma „Csiucsillá ‘ val ajándékozza meg az 
ünnepi szám minden olvasóját.

I.

AUSZTRIA
A TÉLISPORTOK HAZÁJA

végeredményben mégis <7 ■ RáT
a logolcsóbb és legjobb t

KARÁCSONYI KtlASVOMT XII.23.—I. 3.

OSZTRÁK FORGALMI IRODA. VI, Andrássy-ut 28
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főnyeremény
a halálos ágyon

Vasárnapi
ön. Csády Imréné debreceni kabinos asz- 

•zony évek óta játszott a sorsjátékon. Egész 
kis vagyont áldozott rá. de soha nem nyert. 
Pár héttel ezelőtt az asszony

rákbetegséggel a kórházba került
é« állapota egyre rosszabbodott. Szombaton 
este váratlan öröm' érte, közölték vele, hogy 
sorsjegyével

.1500 pengőt nyert.
Betegsége miatt cs.ik elkésve tudták értesíteni. 
Az asszony örömmel fogadta a hirt, de ugyan
akkor megjegyezte, ugy érzi, a pénzben már 
nem lesz öröme, közeleg a halála. A szeren 
csétlen nő

vasárnap reggelre meghalt.
A nyereményt Vásárhelyen lakó nővérére 
hagyta. _______

— MEGPETICIONÁLTÁK A PÉCSI AL
POLGÁRMESTERVÁLASZTÁST. Nemcsak 
Pécset, de egész Baranya megyét nagy iz
galomban tartják az nlpolgármesterválasz- 
tással kacsolalos események. Sebestyén La
jos és Esilergár Lajos álltak egymással 
szemben és három szavazattal győzött Esz- 
fcryár. Már akkor is nagy meglepetéssel 
beszéllek arról, hogy hét városi főtisztviselő 
tartózkodott a szavazástól. Balassa Miklós 
■Ír. ügyvéd és kilenc társa megpelicionálta 
a választást. Szombaton nyújtották be az 
alispánhoz a nyolcoldalnyi terjedelmű pe- 
ficiős iratot.

— ízeseit ■ kerékpárról Csepelen, a Fő-uton 
Stefkovics József 30 éves lakatos. A síkos utón 
n kerékpár kicsúszott Stefkovics alól és a sze 
lencséden lakatos lezuhant a földre. A meri 
tők koponyaalapi töréssel, életveszélyes álla
potban vették a IVcííz Manfréd-kórházba.

— Klrakalfosztogatók a Horthy Miklós utón. 
Vasárnapra virradóra ismeretlen tettesek ki
törték a Horthy Miklós-ut 26. számú házban 
lévő Dlcyer Pál féle divatáruüzlet kirakatabla 
kát és a kirakatból mintegy kétezer pengő
rtékü holmit vittek cl. A rendőrség keresi a 

betörőket.
— A lágymányosi frontharcosok n| tiszti

kara. Az Országos Frontharcos Szövetség XI. 
kerületi főcsoportja vasárnap tartotta tiszt
újító közgyűlését. Egyhangú határozattal Vér
tes Vilmos István miniszteri tanácsos, volt 
képviselőt választották elnökké. Társelnök 
fíartáffg Miklós ny. ezredes, nlelnök Ludwlg 
Gyula e. c. örnncv és Prodam Guido gyógysze
rész, volt rcnülőtiszt. Az uj tisztikar Gálán- 
thay-Glock Tivadar ny. tábornok, országgyű
lési képviselő, országos alelnök kezébe tette 
le a fogadalmat.

— Gjlllum luizheomlás. Középbogárd község
ben beomlott egy házfal és eltemette Nagy Jó
zsef 55 éves gazdát. Holtan hozták ki n ro
mok ah'l. — Hasonló szerencsétlenség történt 
Vilny'd községben is. Itt Horváth József 31 
éves gazdát temette el egv beomlott téglafal. 
Életveszélyes állapotban vitték kórházba.

— NYILASOK ANTI BOLSEVISTA GYŰLÉSE 
DEBRECENBEN. Vasárnap az Aranybika-szálló 
nagvtermében antibolscvisla gyűlést tartottak a 
nyilaskeresztesek. A nagygyűlés memorandu
mot szerkesztett, amelyben az egyházak meg
erősítését sürgetik, követelik a szakszervezetek 
feloszlatását és a szociáldemokrata párt meg 
szüntetését.

halálos ítélet
Ausztriában

Bécs, dec. 19.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Vasárnap Krems városkában sta- 
táriális bíróság ült össze. Egy huszonhárom 
esztendős fiatalember állott a rögtönitélő 
törvényszék előtt, gyilkosság bűntettével vá
dol tan.

Gaubmann Ferenc asztalossegéd volt a 
bünper vádlottja.

A fiatal aszfulossegéd kegyetlenséggel 
elkövetett bestiális gyilkosságot hajtott 

végre.
Gaubmann nemrég megismerkedett egy 81 
esztendős asszonnyal: Barbmann Walterné- 
val. Nem sokkal az ismeretség után Gaub
mann egyik este megleste az idős asszonyt,

hatalmas fejszével agyonverte és kirabolta. 
A gyilkosság után

leöntötte petróleummal éa meggyuj- 
totla a meggyilkolt öregasszony holt

testét.
A szörnyű bűncselekményt nemsokára fel
fedezték és a gyilkost elfogták.

Gaubmann beismerő vallomást tett. A 
bizonyítási eljárás lefolytatása után a sta- 
táriális bíróság

a bestiális gyilkost kötél általi halálra 
ítélte.

Gaubmann kegyelemért folyamodott a köz
társaság elnökéhez. Ha a kegyelmi kér
vényt elutasítják, hétfőn felakaszták a 
gyilkost.

A karácsony operettszenzációja

Hulló falevél
16 uj 3erkovttz-«láger

Honthy - Feles - Halmay
Szlklay - Székács - Kertész - latabír
VÁROSI SZÍNHÁZ

Premier december 23-án

KARÁCSONYKOR:
5 nap Becsben p 42-

0 nn’» Bécsben I* IMI.— nutóntMAsnal effvBtt. A napos 
Ritám l*nck«rn I’ OO. útlevél nem Bitlknéges.

IX Ollől-ut H-L1. Telefon: 16-77-11.
Vl'ímC. (M N B. 4Wt622. cng.)

— Osztrák téli kedvezmények. Az Osztrák 
Szövetségi Vasutak igazgatósága a (éli idényre 
Ismét élctbcléptctto u 60%-os visszaulazási 
kedvezményt. Ennek a kedvezménynek a fel
tétele. hogy vasúton kell Ausztriába utazni és 
legalább 7 napig Ausztria területén — de nem 
feltétlenül egy helyen — tartózkodni. A kará
csonyi ünnepek alatt, még pedig december 
20 tói januái 7 ig tartó időközben a 60% visz- 
szautazá.si kedvezményt már ötnapos tartózko
dás után is igénybe lehet venni Figyelemre 
méltó n Magyar-Osztrák Alpesi Egyesület 
ausztriai turista kedvezménye, amelyet minden 
egyesületi Ing, aki aisport céljaira utazik 
Ausztriába, Igénybe vehet. Ez a kedvezmény 
1< üvegesen nagyobb a 60%-os visszautazó'*! 
kedvezménynél. Megjelent a Magyar-Osztrák 
Alpesi Egyesület olcsó ausztriai sítúráinak rész
letes prospektusa. Ismertetőket készséggel küld 
az Osztrák Forgalmi Iroda, úgyszintén a Ma
gyar-Osztrák Alpesi Egyesület titkársága, VI., 
Andrússy-ut 28.

— RAVASZ PÜSPÖK A JOBB- ÉS BAL
OLDALI FESZÜLTSÉG FELOLDÁSÁRÓL. 
A Solt Deo Glória szövetség tizenötéves fenn
állását ünnepelte vasárnap este a Zeneaka
démia nagytermében Ravasz László püspök 
nagyhatású beszédében kifejtette, hogy az a 
feszültség, amely a jobb- és baloldali dikta
túrákat egymástól elválasztja, talán ki fog 
egyenlítődni. Uj csoportosulás következik 
be: a jóakarata emberek egy táborba kerül
nek.

— Brassó Dezső ügyvéd monstre bün- 
pere u tábla előtt. Krassó Dezső dr. ismert 
budapesti ügyvéd és több társa összejátszo't 
Szabó Andor pénzügyi titkárral, meghann- 
siltatta a telekátirási illetékek hivatalos 
adatait és 200.000 pengővel megkárosítot
ták a koncstárt. Krassót egy évi börtönre 
ítélte a törvényszék. Szabóval szemben 
azonban megszűnt az eljárás, mert elme
betegnek nyilvánitották. A nagy bünperben 
most tűzték ki a táblai tárgyalást: decem
ber 21-től 2á-ig tárgyalja a tábla Tóth-ta- 
nácsa a monstre bünpert. Dr. Mlskolczy 
kgost főügyész képviseli a vádat, dr. Ned- 
vigy Gábor és dr. Virág Gyula védik a vád
lottakat.

— Egy öreg gazda tragikus halála a bor
pincében. Kiss László 77 éves romonyai gazda 
inég csütörtökön a szőlejében levő borpincébe 
ment. A lépcsőn megcsúszott, lezuhant a pin
cébe és lábát törte. Törött lábbal nem tudott 
kimenni a pincéből. Négy napig feküdt sebe
sülten, étlen-szomjan a pincében, amig vasár
nap ráakadtak és a pécsi klinikára vitték. Se 
liteni azonban mór nem tudtak rajta, a szer 
vezető annyira legyöngüJt, hogy tüdőgyulla
dást kapott és meghalt.

— Összeütközött két autó a Szabadság-téren. 
Vasárnap este a Szabadsági éren összeütközött 
két autó. Az egyik kocsi felszaladt az úttestre 
és elütötte Pentsy Józsefet, a Nemzeti Bank 
főtisztviselőjct. Egyik utas, Huszanek Erzsébet 
szövőnő megsérült a fején. A mentők a sebe- 
süteteket a kórházba szállították.

— Magyar kommunista bűnszövetkezetet 
lepleztek le Bécsben. Bécsi tudósítónk tele
fonálja: A rendőrség rajtaütött egy kommu
nista hírszerző szervezeten, amelynek veze
tője Faludi Henrik, Oroszországból Bécsbe 
került magyar komunista volt. Faludi mel
lett dr Lázárfeld Mária állott a szervezel 
élén. Eddig huszonöt letartóztatás történt.

— Közös hősi temető UjdombovárofL Uj- 
dombovárott közös temetőbe temették a köz
ségben és környező pusztákon eltemetett hősi 
halottakat. A temetőben egymás mellett nyug
szanak az orosz, szerb, bosnyák, osztrák és 
magyar halottak. A sírok fölé most díszes 
síremléket emeltek

— Ml a legszebb, aránylag olcaó karácsonyi 
ajándék? Ezt a kérdést döntötte el az angol 
leányok egyik legnagyobb egyesülete. A szava 
zás, amelyen több mint 150.000 fiatal leány 
veit részt, meglepő eredményt mutatott. A lég 
több szavazat szerint minden más ajándékét 
felülmúl szépségben, tnarandnndóságban és a 
lekitünőbb szórakozást nyújtja, a legkívána
tosabb karácsonyi ajándék: n gramofón. A hu 
dapesti Slernberg-hangszcrgyár, VII., Rákóczi 
út 60. szám alatti zenepalotájában a hegedűk, 
zongorák, tnngóharmónikák, rádiók és gver 
inckhnngszerck tömeges keresete mellett, a leg
nagyobb forgalom most karácsonyi ünnepek 
elölt ugyancsak a gramofón- és a hanglem’z- 
termekben bonyolódik le. Nem csodálkozunk 
ezen, mert már 48 pengőért árusítanak itten 
(3 darab hanglemezzel együtt) ióininőségfl 
márkád gramofónokat, már 99 pengőért világ 
márkás Homocord-gramofónt kaphatunk és a 
„His Master's Voice" gyönyörű hangú gramo 
iónját is elfogadható áron vásárolhatjuk a 
Stcrnberg-féla zenepalotában.

— MEGKEZDIK A NÉPSZÖVETSÉGI 
ALAPOKMÁNY - REFORM KIDOLGOZÁ
SÁT. A népszövetségi alapokmány reform
jának alapelveit kidolgozó bizottság hétfőn 
kezdi meg munkálatait. Olaszország nem 
vesz részt a bizottság ülésén. Huszonkilenc 
kormány már tudatta a főtitkársággal véle
ményét e kérdésben.

— Baltazár-palota Debrecenben. Az elhunyt 
Baltazár Dezső püspökről elnevezett amerikai 
alap háromemeletes épületet vásárolt a debre
ceni Kálvin-téren. Az épületet Baltazár-palotá
nak nevezték el és kedden délelőtt emléktáb
lát helyeznek el rá.

— Kalocsán nagy összegeket csalt ki ma
gánosoktól egy állítólagos fővárosi alkal
mazóit. Több feljelentés érkezett a kalo
csai rendőrségre egy magát .Marosi József
nek nevező állítólagos nyugalmazott fővá
rosi kertész ellen, aki hamis okiratokkal 
a polgármestertől ajánlólevelet csalt ki és 
ennek segítségével különböző vállalkozá
sokra szerzett megbízást és veit föl előle
get, majd a pénzzel együtt eltűnt. Az ál
kertészt az egész országban körözik.
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Mcírástw spek cic
A Royal Anolloban hatalmas az 

érdeklődés a .Lányok az Intézetben** cí
mű film Iránt. — A Cityben és Ca- 
s I n o b a n Is még mindig erősen vonz 
az „Esős délután**. — A Badlusban 
gyengébb kezdeti start után nagyon fel
javult az „Öt gyerek egyszerre" clmii 
tllm. Ugylátszik, a közönség rájött, hogy 
érdemes megnézni. — Az U r á n I á b an 
csinál tűrhető bevételeket u „Tomi**. — 
A Dé c s i b e n mérsékelt a közönség ér
deklődése a „Csókvásár" elmü film 
iránt, viszont a Kamarában erősen 
tartja magát még mindig az „Aratás".

Helyreigazító nyilatkozat: Részvény
társaságunk, mint a „San Francisco" c. 
film tulajdonosa, a Hétfői Napló c. lap 
1936. november hó 30-ról keltezett 48. 
számú számában, annak 10-ik oldalán 
„Moziinspekció" c. megjelent közlemény 
folytán Sajtótörvény 20. g-a alapján a 
kővetkezőket közöljük: Nem igaz, hogy 
n „Fórumban erősen megcsappant az ér
deklődés talán az éppen rossz emlékű 
Kegyencnő c. film miatt a San Francisco 
iránt." Ellenben való az, hogy a San 
Francisco c. film a Fórumban ugyan
olyan óriási sikerrel futott, mint a Metró 
Filmpalotában ugy anyagi bevétel, mint 
erkölcsi siker szempontjából és a Fó
rum Filmszínház a filmet két hét után 
nem azért volt kénytelen levenni műsor
ról, mert a közönség érdeklődése meg 
csappant, hanem azért, mert a filmet a 
Fórum Filmszínháznak csak fix két heti 
játszási időtartamra adtuk bérbe. Buda
pest, 1936 december 12. Kiváló tisztelet
tel: Metro-Goldwyn-Matjer.

A Művész Színház világbemutatója
Szombaton, december 19-én

EGYLÁNY, AKI MINDENKIÉ
Lmod Tamás ób Kalph Benatzky zenés vigjitéka
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Bősei kiegyezett és 
szabadlábra került

Bécs, december 13.
Bősei Zsigmond, az inflációs idők Jiircs 

bankárja, hitelezési csalás miatt másfél hó
napja letartóztatásban van. Bősei most 

kiegyezett hitelezőivel, 

elsősorban a bécsi postatakarékpénztárral 
Másfélmillió schillingért Bősei házait el 
adják és ebből elégítik ki a hitelezőket. Az 
egyezség után Bősei szabadlábra kerül.

— Karácsonyi sütés-főzésről és ■ háztartási 
készülékekről.„ Szerdán d. u. órakor 0
Honvéd ucca 22. szám alatti Elektromos Kiál
lítás előadótermében bemutató-előadást, hét
főn, csütörtökön és pénteken d. e.S 10 órai 
kezdettel a villamos gyakorló-könyhóban fözö- 
■’yakorlatot tartanak. Mákos-, dióstekercs, ka
rácsonyi sütemények, stb. készítése. Az előadá
son a különböző villamos háztartási készüléke
ket is bemutatják. Felvilágosítást adnak az új 
háztartási árszabá-ra vonatkozólag. A kiállítás 

yilva: hétköznapokon d e. 8—2 és d. u. 4—7 
óráig. Belépés, ruhatár díjtalan.

— ANGOL BOMBAVETÖREPÜLÖK TÖ 
MEGKATASZTRÓFÁJA. Vasárnapra vir
radó éjszaka két bombavetőrepülőgép.. 
amely rajrepülést végzett, szerencsétlenül 
járt. A katasztrófának három halottja és 
több sebesültje van.

— Aláírták a pánamerikai békecgyezménjL 
Vasárnap Buenos Airesben ünnepélyes külső 
ségek között aláírták a béke megszervezését 
célzó egyezményt. A pánamerikai kongresszu 
són képviselt hatalmak megbízottai ’ Írták alá 
az egyezményt.

— A tél első áldozata. A Mohács és .Nagy- 
nyárád közötti országúton bekövetkezett va
sárnapra virradó éjjel az elsö^ fagyhalAV öz
vegy Hoffmann Adámné, egy idős asszony, mi 
közben hazaigyekezett, megfagyott az ors.-^g 
utón.

— Vakmerő rablás Debrecen határában. Po 
zsomji László gazdálkodót, aki sertéseket szál
lított Debrecenbe, a város határában ismeret 
len tettesek megtámadták és leütötték. A me
rénylet után kirabolták .majd föltetlék a ko
csira és a lovak tovább száguldottak az eszme 
letlen emberrel. A rendőrségi épület előtt rend
őrök fékezték meg a vágtató lovakat és a sú
lyosan sérült gazdálkodót kórházba szállíttatták

— Karácsonyi előkészületek. A karácsony 
előtti napokban a háziasszonyaink gor.dja 
ugyancsak megszaporodik. A szokásos nagv- 
takarítás után jön a nagy kérdés, mit ke 
szítsiink az ünnepekre és hogyan díszísiik 
fel karácsonyfánkat, hogy nz sokba ne kerül 
jön és családunknak is örömet szerezzünk vek 
Ezeket n gondokat igyekszik a háziasszonyok 
vállárról levenni a Katholikus Háziasszonyok 
Szövetsége, amikor a Gázmüvek VI., Vilmos- 
császár út 9. szám alatti helyiségeiben bemu
tatja a karácsonyi édességek és sütemények 
házi készítését. A bemutatók december 14-én, 
15-én, 17-én és 18 án hétfőn, kedden, csütörtö
kön és pénteken délután 5 órakor lesznek. Be
lépés és ruhatár díjtalan.

— A legnagyobb holland képesujság Buda
pestről. L. AlthofT, az „Ai beiderspers” főszer
kesztője, aki legutóbb a Gyógyhelyi Bizottság 
meghívására Budapesten járt, a legnagyobb ké
pes hetilapban, a „Wij“ ben „Budapest Nyugat 
és Kelet ta’álkozóhelye" címmel négyhasábos, 
pompás bu laptsti felvételekkel illusztrált cikket 
irt. „Budapest « hatalmas Duna ezüstös szalag
jának legragyogóbb ékszere — mondja Althoff — 
és ez a tündér! főváros Mussolini legutóbbi 
milánói beszéde óta egyszerre a középeurópni 
események központjába került." A cikkíró ez
után politikai fejtegetésekbe bocsátkozik, majd 
Budapestet, mint „egy szegény mesekirálynő 
ragyogó koronáját" jellemzi, „amelynek elegan
ciája Párizsai vetekedik; impozán palotái, em
lékművei és szobrai sok egyéb világvároséinál 
szebbek." Althoff ezután idegenforgalmi vonat
kozásokra tér át ét megemlíti, hogy a holland 
repülőtársaság „Kék Duna Expresse" az elmúlt 
évben több, mint háromezer utast hozott Buda
pestre. A cikkíró ezután megemlékezik a magvar 
cigányzenéről is, amelyért szerinte a világ má
sik sarkából is érdemes ellátogatni Budapestre, 
végül pedig Budapest Fürdővárost méltatja és 
felsorolja a nevezetesebb budapesti gyógyfürdő
ket és forrásokat.

Royal színház3 Pénteken, december 18-án először, az

uj Abrahám-operett

a szerelem javára 
Bársony Rózsi - Dénes Oszkár 

’omosyl Nusl, Sulyok Mária, Fényes Kató, Pártos Erzsi, Dénes Györiry. 
■árdonyl Lajos, Soltlij György, Feleky Cumi-', Keleti László és Peti Sándor 
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Fellázadtak
a spanyol vörös csapatok
Nyaktllókat állítottak fel Barcelonában

galamanca, dacembar 13.
1 A nemzetiek főhadiszállásán kiadott je
lentéi ozerlnt a vörös milida Astoriában 
aulyoi vcazteségeket szenvedett. A nemzetiek 
lelőttek egy vörös repülőgépet, amelynek 

három utasa! egy angol, egy azovjet- 
oross és egy spanyol életét veszítette.

'Azonkívül nagymennyiségű hadianyag is a 
nemzetlek kezére került. A vörös milícia 
által megszállva tartott Gijon ét Pama de 
J.anyrea városokban a folytonos vereségek 
miatt a hagulat igen nyomott s

a vörös mllica soraiban zendülés 
tör ki.

A kegyetlen hideg és a hóviharok megaka
dályozzák a nagyobb hadműveletek végre
hajtását.

re^er,ejdiss°e^J'

1 Ba^l6n?,ban * helFtet «Kyr« tarthatat
lanabbá válik. Cordobai nemzeti rádióállo
más szerint

■ katalán fővárosban Kavargások té
tek ki,

»»ert a marxlsta-kommunlsta-anarchista ve- 
1 ikkö«ött folytonosan veszeked
nek. Közölte még a rádió, hogy újabban 
nyaktllókat állítottak fel Barcelónában és 
niost már nyaktilón végzik ki a halálraítél
teket és nem agyonlövetéssel, mint eddig.

A katalán kormányválságot még nem si
került áthidalni. A generalidad hétfőn ülést 
tart és lehetségesnek tartják, hogy ez alka
lommal az egész végrehajtó hatalmat át
játsszék az anarchitta vezérek kezére.

— MAGYAR PAP TRAGIKUS HALÁLA 
KÍNÁBAN. Az Itteni Ige Tártatága budaté- 
tényl rendházába tegnap kábelsürgöny ér
kezett, amely szomorú hírt jelentett: P. 
Scheuermann József, az Itteni Ige Tárta- 
tdga hithirdetője tragikus módon meghalt 
Kínában. Páter Jőztelet 1934-ben szentel
ték fel. Felszentelése után egy héttel már 
misszióba jelentkezett éa néhány társával 
Kínába indult. A ihantungi misszióban ka
pott beosztást. P. Scheuermann József nem
régiben olyan vidéken járt missziós kör
úton, ahol fertőző betegség ütötte fel a fe
jét. A magyar pap, nem törődve a veszél
lyel, nagy buzgalommal ápolta és vigasz
talta a betegeket, amíg azután maga is 
megbetegedett, nem segíthettek rajta és hi
vatása áldozata lett.

— Kétszáz gyermeket ruhásott fel as OKISZ. 
Vasárnap délelőtt tartotta meg felruházást ün- 
Depélyát az OKISZ jótékony női szakosztálya, 
amelyen több mint 200 elszegényedett keres
kedő és Iparos gyermeke kapott meleg téli ru
hát, cipőt és egyéb ruhanemfleket. Az ünnepé
lyen a főváros részéről dr. Zlelintky Tibor 
kerületi elöljáró jelent meg. Az adományokat 
Felkai Ferencné, Gaár Vllmosné és Ledermann 
Mórné, a női szakosztály elnöke osztották ki 
a gyermekek között, akik különböző szeretet- 
•sumagokat is kaptak.

— Kázmérl Káunért Harmadik csengetés, A 
könyv szereplői nemzetközi komédiások, a mu 
lattatáa mesterei: Grock, Little Tich, a három 
Fratellini, Hívelsek (Akrobat, oh), Leopold* 
Fregoli, Sylvester Sch&ffer, Viland testvérek, 
Gerard, Toto, Nőni és mások. Kázmérl Kázmér 
azt írja meg a Harmadik ciengetéi... cimü 
könyvében, hogyan lendültek a csúcsra az Is
meretlenségből a nemzetközi sztárok.

— Kitüntetett detektívek. Az olasz király a 
koronarend lovagkeresztjével tűntette ki Lábody 
Gyula detektivfelftgyelőt és dr. Wayand Tibor 
detektívet, akik a főkapitányság politikai nyo
mozó főcsoportjában teljesítenek szolgálatot.

— Társadalmi éa zenei életünk kiválóságait 
Otthonukban szórakoztatni meglehetősen nehéz 
feladat Kifinomult Ízlést, 100%-os teljesítményt 
Igényel. Ezt nyújtja ma az Orion 55-ös világ
vevő rádió, amely távoli világrészek exotikus 
muzsikáját, legtökéletesebb hírszolgálatot nyújt 
minden időben. Rövid néhány hét leforgása 
•latt meghódította ez a készülék ugy Magyar
országon, mint külföldön a rádió és zene 
Ínyenceit. Uj meglepetésként került most for
galomba az Orion 55-G zenegép, amely az 55-ös 
vilrtgvevő rádió és egy precíziós villanygramo
fon kombinációjából áll ízléses, modem kivi- 
Ifié harmonikusan alkalmazkodik minden l«- 
ká* bútorzatához. Külön gramofonlemeztartó 
•Részit! ki ezt a technikai csodát, óriási sikere 
’an mindenütt.

— Három kisgyermek felett kigyulladt a hál. 
Dunaföldváron Révén János gazdálkodó háza 
kigyulladt és teljesen leégett. A tűz kitörésének 
pillanatában a házban három gyermek tartózko
dott. A tűzoltók mentették ki őket veszedelmes 
helyzetükből. A tüzet minden valószínűség sze
rint a gyufával játszó gyermekek okozták.

— Eltörte as autókurbit as orreaontját. A Jő- 
kai-tér 3. számú ház előtt autót kurbllzott Kuk- 
lit Ferenc 23 éves autószerelő. A kurbli ugy 
vágta orrba, hogy vértől borítva, ájultén terült 
el a földön. A mentők életveszélyes állapotban 
vitték a Rókus-kórházba.

— Holnapután, szerdán folytatják a 87.
m. kir. osztálysorsjáték hutását. A megújí
tási összeg: nyolcad — 3.50, negyed __ 7,
fél — 14, egész ■— 28 pengő és az előirt 
30 fillér költség a búzás előtt megfizetendő, 
különben a nyereményigény és minden jog 
elvéez. A nyerési esélyek osztályról osz
tályra emelkednek nemcsak azért, mert a 
nyeremények nagyobbak lesznek, hanem a 
játékban résztvevő sorsjegyek csökkenése 
miatt ia.

— Tévedésből több gyógyszert vett be. Gravo- 
üti Tivadar színész a Dam/anlch-utce 56. szám 
alatti lakásán tévedésből a kelleténél több 
gyógyszert vett be. A mentők részesítették első 
segélyben. Lakásán ápolják.

— A KMAC oj ntazáai Irodája. Szombaton 
avatták fel a Királyi Magyar Automobil Club és 
a MOKTAR közös alapításának, a KMAC uta
zási, sport- és fürdőirodájának uj helyiségét a 
MOKTAR Apponpí-térl fiókjának félemeletén. A 
pompás idegenforgalmi otthonnal berendezett 
utazási iroda helyiségének felavatásán megje
lent Rornendtza Géza miniszter, Szendy Károly 
polgármester, Dálnokg Kováét Gyula és Tormay 
Géza államtitkárok, Senn Ottó, a MÁV elnöke, 
Haggenmacher Henrik Metzler Jenő, Belittka 
Sándor, Landauer Eduárd, Kalllivoda Ferenc és 
még sokan. A megjelentek elragadtatással szem
lélték a magyar berendezömüvészet gyönyörű 
alkotását.

— Vasárnap: öt méregöngyilkoa. Goldflnger 
Adolf 20 éves szabósegéd a Titza Kálmán-tér 
egyik padján szublimáltál megmérgezte magát 
— Rákoshegven morfiummal rnegmérgezte ma
gát Zágonl Erzsébet háztartási alkalmazott. — 
Bogdánit Albert műszerész felesége Kelenföldén 
ismeretlen mérget vett be. — Ugyancsak Isme
retlen mérget ivott Rein András kifutó felesége 
a Gyorskocil-utcn 22. szám alatti lakásán. — 
Kruzmik Mária 25 éves háztartási alkalmazott 
a Főtér 0. szám alatt ,évö lakásán heresóval 
mérgezte meg magát. A mentők kórházba vitték 
az életuntakat.

az angol nportaman gumlmcntea 
halröezltöte és ha'tónyoaltíle.

Bármely sporttal tölti /• « nyarát 
Kármentesen állja meg a sarai l 
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— Olltrók hójelenlém Sonimerlnff: 25 cm rópl 
pornó, Ha,: 80 cin régi, 20 cm oj porhó, 
Mnrlaccll: 25 cm régi porbó, Marimcll Bílrger- 
0|pe: 60 cm régi porhó, Ebcnrec-Feuerkoscl: 
ISO cm cigi porhó, Badltodl: 30 cm régi porbó, 
llndslúdter Tanerő: 60 cm régi, 20 cm uj por
hó, Turracherhölie: 60 cm régi, 60 cm o) 
porhó, Kanzelhflbe: 40 cm régi porbó, Mali
in,, 50 cm régi, 12 cm uj porhó, Gaslcln: 35 
cm r«i porbó. Zell am Sec: 40 cm regi. 12 cm 
„I porbó. Schmltlenhöhe: 150 cm régi. 50 cm 
0 porhó. KllibOhel: 40 cm régi. 10 cm u 
porhó, Pat.cherkofcl: 100 cm régi. 20 cm oj 
porbó, SL Aotom 60 <* rtgl porbó.

cm

A LEGSZEBB KARÁCSONYI AJÁNDÉK
Kötetenként kötve P 5.50

— Röplral és előadássorozat a boleevlzmus- 
ról. Az Actio Cathollca kiadásában dr. Közi- 
Horváth Józsefnek érdekes kis füzete jelent 
meg a bolsevizmus ellen Korunk legnagyobb 
vetzedelme címmel. Ára 2 fillér. Megrendel 
hető a kiadónál. (Ferenciek tere 7.) — Száraz 
ajtai Ince Kálmán ny. vezérkari ezredes A' 
boltevizmut igazi arca címmel előadássoroza
tot rendez. A megnyltóelőadás december 15-én 
lesz a Vigadóban. A megnyitóbeszédet Lukáct 
György ny. miniszter, a záróbeszédet fílpka 
Ferenc ny. főpolgármester mondja.

— Ki as a nyelvtanár, aki a világ összes 
nyelvein eredeti kiejtéssel tud beszélni és ta
nítani? Egy pontos hangvisszaadással rendel
kező szelektív rádiókészülék. Vásároljon tehát 
egy Standard 1937 typusu rádiókészüléket és 
otthonában rádiójából könnyen tanulhatja, Il
letve gyakorolhatja az összes világnyelveket. 
Standard rádió az igazi ajándék.

—- El-kutyaklállitáa. A Magyar Ebtenyézztők 
Orttágot Egyetülete vasárnap rendezte a Rá- 
kóczl-ut 30. szám alatti helyiségében téli kutya* 
kiállítását, amelyen főkén! a kiállításokon már 
többszörösen kitüntetett úgynevezett „él-kutyák" 
jelentek meg. A kiállítást a kutyakedvelő közön
ség nagy számban kereste fel és a kiállítás 
anyaga valóban elsőrendű volt.

— Horgonyt ndl 3 kabinetkép 8 P. Kálviniéi*
— öt plébánia lett Esztergomban. A herceg

prímás az Esztergom-belvárosl plébániát ketté
osztotta és a Szent Annáról elnevezett javadal
mai lelkészség templomát plébániatemplom 
rangjára emelte. Ezzel az esztergomi plébániák 
száma ötre emelkedett.

— Érdemes megtekinteni Polgár szenzációé 
karácsonyi vásárát, hol férfi és női kalapok 
rendkívül olcsó árban vásárolhatók. IVrsze* 
/ényf-utca 55. és Teréz körül 18.

FŐM főlClPÖ __ ,12.50 
Höl Kiuágott lahkclpo ,12.50 
Höl ruha tnfls. krspdssihböl... P 9.80 
Pongyola űJtHos flaseUHi _  P 480
ZS821 Hfi 11 ff ö nlaes saáUd -- P "“.18 
Zsebkendő késsel hlmMtt — P “• 66 
KomDínö mosolyén, btbátlaa m P 2.50 
BOPdÖS kötést! harisnya .«,,»«■ F 98 
Faigomboiös tipegő3.80 
Byapiusői divatos Misekben M P 1.90 
Hvahkendö....... ............,-.90
Beszelő haha törhetetlen.^ P .95

Szaloncukor, karácsonyfa
díszek, borok, likőrök 

nagy választékban.

Látogasson meg bennünket, 
a vásárlás nem kőtelezői 

Áruházi rendszer

a Iííüssh uetnncn
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SZINHAZ-MOZI

Ádám KI árt 

apellált, amely a

kockázatos lépésnek tartottuk hangosfilmet 
készíteni báró Eötvös József „Megfagyott 
gyermek" című költeményéből, amely már 
annyiszor Ihlette meg a színpadi ét filmíró

kat. Az emberi szen- 
timentállzmusra 

építeni most, ami
kor a világ olyan 
szörnyű sebektől 
szenved, sokkal kor 
kázatosabb vállalko 
zás, mint bármikor 
a nyugodtabb idők
ben. A film kitűnő 
rendezője, Balogh 
Béla, azonban jól 
számított, amikor 
arra az örök és 
hála Istennek, kiírt
hatatlan érzésre 

két, a gyermek szen
vedését glorifikálja. llj filmje, a

Tomi
az édesanyja sírján félig megfagyott, majd 
az életbe visszatért gyermek megindító tör 
ténetét a legszei encsésebben oldja meg és a 
nyugodt, most már boldogabb élet happy 
end-jével ruházza fel, amely végre is leszá
rit ja a könnyeket az arciól és a néző szivé
nek megkönnyebbült sóhaját küldi a szerep
lők felé. Tomit mindenki könnyes szemek
kel meghatva nézi végig, akinek gyermeke 
van, vagy ki szereti a gyermeket. És ha már 
itt tartunk, a film gyermeksztárjairól óhaj
tunk először megemlékezni, elsősorban egy 
egészen csodálatos uj gyermeksztrárróí, 
L.ikner bácsi színházának neveltjéről, a pöt
tömnyi kis Ádám Kláriról, aki egy kis 
cigánylányt alakit a filmen, de minden pil
lanata a vásznon harsogó derűt, kacagást és 
meghatottságot vált ki. Természetesen mo
zog, kedvesen, érthetően beszél. A film cím
szereplője a kis Pécsi Gizi, aki már „kifor
rott" színésznő, nadrágszerepében is joggal 
megérdemli a magyar Shirley Temple nevet 
A felnőtt szereplők közfii elsősorban Dobos 
Anniét dicsérjük meg, majd Csortos Gyulát, 
Sziklay Szerénát és .Mihályit. A filmet az 
Uránia, a Metró és az Átrium játssza. — 
Még egv gyerekfilmet mutattak be e héten, 
még pedig a Rndiusban, ahol

Öt gyerek egyszerre
jelent meg a film vásznán. A Fox filmgyár 
készítette el a filmet a kanadai ötös ikrek 
világcsodájáról. Maga a film szüzséje nem a 
legszerencsésebb, viszont az az öt édes, bű
bájos apróság angyali mosolya, gagyogása. 
tlprgése mindenért kárpótol. Látni kell ezt a 
filmet, mert szinte leírhatatlan az a szivet- 
derítő élmény, amelyet n pici kis Yvonne, 
Cecilé, Marié Annetle és Emilie minden 
filmsztárt leverve nyújtanak. — Amerika 
hőskorát látjuk ismét viszont a Paramount 
izgalmas és érdekes filmjében, amelynek 
elme a

Fekete légió
és amely Arizona vad rengetegeibe, a telepí
tés emberirtó csatáiba viszi a nézőt. Az 
Omnia és a Capitol játssza. — A Décslben 
viszont Lyane lluid aranyos vígjátékét kap
juk, a

CsökvásAr
elmen, amelynek külön értéke az a komikus
együttes, amelynek tagjai Theo Linden, 
Uans Afoser és llelnz Rühmann.

Vissza kell térnünk néhány szóval arra a 
sikerre, amelyet az elmúlt héten ezen a he
lyen előre bejósoltunk, a

Lányok egymáskóz*
című filmmel kapcsolatban. Valóban a hét 
legérdekesebb filmje volt Jacques Dévai 
alkotása. A közönség sorbaáll a Royal Apolló 
pénztárainál, hogy jegyet kapjon ehhez az 
egészen különös, furcsa, ritkán látható film
szenzációhoz.

a Pódium 
u| mii sorát 
december 17-ón, csütörtökön 

mutatja be
Hétfő, kedd, szerda még a régi 

nagysikerű műsor

Bekeni lísziö konferál
lepton: l-JSOíl-75

1. Heidelbergi kaland

HAT OPERETT KÉSZÜL karácionyra. 
s f0V sajnos, elkésett ts a kis történet 
operettlibrettóvá való feldolgozása és meg 
zenésitése, amelyet ezennel későbbi dá 
tumra átnyúltok a nem túlságosan lele
ményes szövegírók számára. Ezen a histó
rián nevet ugyanis az a mondáin világ, 
amely jól ismeri történetünk szenvedő 
hősnőiét, azt a telefonkönyvszinésznőt, aki 
n é m a színpadon, hanem in
kább a magánéletben szorgalmas 
munkával egész csinos kis vagyont szerzett 
művészetével. Hősnőnknek, akit nevez
zünk csak Daisynck, remekül berendezett 
háromszobás lakása van a Belvárosban, 
nem szűkölködik ékszerekben, prémekben 
sem, többek között egy pompás nerebun- 
dója az irigység tárgya abban a világban, 
amely a nő érvényesülésének mértékét 
prémeinek finomságából Ítéli meg. Nos, ez 
a ragyogó dáma nemrégiben megismerke
dett Bécsben egy kisportolt, barnára sült 
fiatalemberrel, aki poroszosán recsegte nz 
r-betűket és mint porosz báró mutatkozott 
be őnagyságának. Mit szaporítsuk a szót 
Daisy rövidesen Budapestre hozta lovag 
lát, akit végighordozott az összes pesti lo 
kálókban, hogy barátnőit pukkassza, majd 
téli útra utazott vele, de St. Moritz helyett 
Berlinbe kötött ki. A porosz báró itt Urai 
húrokat kezdett pengetni és Daisynknel 
elmondotta, hogy boldogsága csak akkor 
lenne teljes, ha szive választottja elkísérné 
Heidelbergbe, ahol vidám diákéveit éttf 
és megmutathatná neki azt a kis szobát 
ahol mint student ábrándozott arról a 
nagy szerelemről, amely Daisy alakjában 
im eljött számára ...

DAISY MINT MENYASSZONY utazott 
Heidelbergbe lovagjával, a báróval. Két 
három napot töltöttek itt, amikor Daisy 
egy hideg decemberi reggelen kellemetlen 
meglepetésre ébredt. • Körülnézett a szobá 
bán, ahol egyedül maradt. Mikor 
jobban körülnézett, észrevette, hogy me
sésdrága ékszerei, valutája, no és bundái, 
köztük a hircs-nevezetes nerzbunda 
is eltűnt „a báróvar' együtt. Daisynek 
jóformán egy ruhája maradt és egy sport
kabátja, amit a „jószívű báró" otthagyott, 
hogy meg ne fagyjon imádott ja a téli hi
degben. Nagynehezen sikerült annyi pénzt 
összeszereznie, hogy vonatra szálljon és 
hazajöjjön. Szombat este intim barátnői 
körében azután elmesélte a heidelbergi 
kalandot, majd lokálba mentek, ahol a 
hölgyek folytatták a sirvavigadást. Daisy 
sirt, a barátnők vigadtak. Daisy odaren
delte a sarofonost s fülébe dudoltatta ma
gának a régi heidelbergi dalt, amelyet bol
dogsága három napjában alaposan megta
nult és amelyet kis változtatással igy éne
kelt:

— leh habé melnen Nerz in Heidelberg 
verloren., a

2. Csathónah
ez nehéz dolog!

A vidéki udvarházak flnomtollu Írója, 
akt már az elmúlt szezonban a Vígszín
ház bán is bebizonyította, hogy szakitól! 
saját tradíciójával s a legmodernebb pro
blémák iránt is hivatott érdeklődést tanú
sít, most újabb merész fordulattal átcsa- j 
pott a bohózat területére és a filmstúdiók]

JÖJJÖN ELSEJÉN!
Békeffy István és Stella Adorján, 

a világhírű „Méltóságos asszony" szerzőjének uj vigjátéka
Turay Ida,

Rátkay Márton, Kertén Dezső, Borosa 
Géza, Székely Lu|zo, Szaploncay Éva, 
Dávid. Pethes. Gonda, Vlzy, Fehér Lili, 
Szabó és még 20 kitűnő ssereplő Játssza. 

világának bűvkörébe hurcolja főszerep
lőit. Az írónak azonban nem egyéni joga, 
hogy tehetségét miként kamatoztatja. Az 
író tehetsége a közé is, amely ha nem Is 
tzázdollárosokkal, de a tisztelet és az el
ismerés aranyvalutájával honorálja mun
kásságát. Éppen azért a közönség, amely 
— bocsássuk előre — ragyogóan mulat 
Csathó Kálmán bohózatán, egy kissé rá
döbben erre az igazságra, mert lelkében 
mást várt Csat hót ól, nem azt, hogy egy 
bohózat vázlatát vesse a színpadra és azon
túl pedig a színészek egyéniségére bízza a 
darab fordulatait és cselekményét. Szakí
tani nehéz dolog — állapítja meg a szerző 
a darabban, de azt hiszem, hogy Csathó
nak Ilyen fajtájú darabot Írni még nehe
zebb dolog, még akkor is, hogyha olyan 
nagyszerű szereplőgárda csábítja, mint ez
úttal a Magyar Színházé. Az uj felfedezett- 
tel, Kis Manyival az élén a humor és a 
jókedv minden skáláját hozzák a színé
szek Az előadás férfisztárja a mindig ki
váló és bohócos játékában önmagát kika- 
rikirozó Törzs Jenőn kívül B i I i c s i 
Tivadar, aki ideális komikus-bonvlvánná 
serdült az epizódszerepekből. A többiek, 
igy Sennyey Vera, Bokor Mária, Aczél 
Ilona, Kovács Terus, Szigeti, a ragyogó 
karakterszerepet nyújtó H a j m á s s y ki
tűnőek. Szögezzük le, a közönség igen jól 
mulat, rendkívül sokat tapsol.

3. ‘Plágiumvád is egyeleh
KARDOS DUMl, a népszerű operett- 

librettista, aki talán akaratlanul Is tul- 
gyakran szerepel a plágiumvádakkal kap
csolatban a színházi krónikákban, most a 
Müvészszínházban készülő Benatzky Ernőd 
operett alapötletében ismert a magáéra. 
Néhány évvel ezelőtt „Sors jegy kisasszony" 
címen az egyik pesti kis színházban elő
adták egy operettjét, amely arról szól, 
hogy az elszegényedett milliomos papa öt
ezer sorsjegyet bocsát ki és a főnyere
mény a saját lánya. Állítólag ez az alap
ötlete az Ernőd operettnek ts és most 
Kardos Duml színpadi kiadója keresi 
az igazát. Annyit megállapítottak, hogy 
Ernődnek a témát állítólag Gordon 
Pál berlini színházi kiadó adta, igy Ernőd 
mindenképpen ártat la nul ke
rült a históriába. Ernőd Tamás egyébként 
súlyos b e t e g és nem vehet részt da
rabja próbáin a Müvészszinházban.

SZOMORÚAN ÉRDEKES VÉLETLEN, 
amelyet le kell írni: Szerdán este az 
Operaházban a Mosoly országát játszották, 
a két főszereplő, IValtér Rózsi és Szűcs 
László volt. Az előadás után mindketten 
tragikus hírről értesültek. Mig ők énekel
tek, Waltér Rózsi apósát, Radó Vil
most, Szűcs László pedig édesapját, 
idősb Szűcs László volt színigazgatót vesz
tette el. Kacagj Bajazzó!

JÓL EMLÉKSZÜNK még arra az esetre, 
amikor Alpár Gitta, aki akkoriban Gustav 
Frőhlich felesége volt, nem akart egy fil
men játszani Verebes Ernővel, az előbbi 
vőlegényével. Ez az eset történt meg most 
fordított szereposztásban Fejes Terivel, il
letve Békássy Istvánnal. A népszerű szi- 
nészpár évekkel ezelőtt házaspár volt, de 
válásuk után magánéletüknek eme elsza
kadt kapcsolatával nem nehezítették meg 
a szinházvezetés gondját. Ha szükség volt

Rendező: Va>zary János. Díszlettervező: Vpor 
Tibor.

Premier szombaton az 
Andrássy-utl Színházban

Csak iniim DaraiaimnaK!
fírteiftem, hogy LORETTA YOUNG 
kisasszonnyal

TITKOS 

HÁZASSÁGOT 
kötöttem.
Kérem barátaimat, hogy erről a

MESSZALIANSZRÓL 
szüléimét ne tudassák, nehogy 
megzavarják boldogságunkat.

RÓBERT TAVLOT
Gratulációk csütörtöktől a

rá, együtt is felléptek, mint tuvaly éppen 
a Kamaraszínházban tették. Most ismét 
majdnem összekerültek a Müvészszinl ár
ban Bárdos igazgató telefoni meg
hívására a színházba autózott F e j e sTerl, 
akit a portásnál egy levél fogadott A le
velet Békássy István Irta, aki megkérte 
volt feleségét, hogy ne vállalja el a szere
pet, mert akkor ő volna kénytelen meg
válni a szereptől, illetve a színháztól. Fe
jes Teri nem sokat gondolkozott, tovább
autózott a Városi Színházba, ahova leszer
ződött az ott készülő újdonság főszere
pére. Az okot ugyanis sejtette: Békássy 
István vőlegény és úgy látszik, tultapinta- 
tos.

GUTHY Böske, nagyszerű kollegánk, 
aki különösen divatcikkeivel brillíroz, nagy 
fába vágta a fejszéjét, regényt irt „Csin
csilla" címen. A regény a divatszulónok 
titkait tárja fel egy Igazi, megtörtént eset 
kapcsán. Guthy Böske társszerzőnek kérte 
fel Kálmán Jenőt, a népszerű humoristát, 
és Írót, aki elmondta a közös munkáról az 
első viccet:

— Azért volt szükség rám, mert az 
Írónő hü maradt szakmájához és pon
gyolán irta meg a divatregényt.

O*)
Pipacs Szalon

Rozsnyayék nagyszerű alkotó ambiciója 
már megint ragyogót produkált! Szerdán, 
tizenhatodikén este az Arizona csodabár
ban megnyílik az álomszerűén szép, ici-pici, 
intim Pipacs Szalon, amelyben sok más 
érdekesség mellett a cigányzene is helyei 
kap Berkes Béla személyében. Sok külföldi 
óhaja teljesedik, amikor pompás keretek 
között késő éjszaka is remek cigánymuzsi
kában gyönyörködhet az Arizona Pipacs 
Szalonjában.

* Székely István Londonban. Nemrég tért 
haza Londonból Székely István, a kitűnő film
rendező, aki ott megállapodást kötött egy Lon
donban készítendő film rendezésére. Székely 
István legutóbbi magyar filmje, a „Dunapurti 
randevú", amely karácsony első napján kerül 
bemutatásra

* A film piac karácsonyi eseménye a nagy 
Jókai film, az „Aranyember". A filmet óriási 
érdeklődés előzi meg, mert a zártkörű bemu
tatóról kiszivárgott hírek szerint ilyen filmet 
még nem produkáltak Magyarországon. A 
Senki szigetén lejátszódó gyönyörű helyszíni 
felvételek, a költséges kosztümök és díszletek, 
Gaál Béla mesteri rendezésében pompásan ér
vényesülnek.

* Titkos házasság, amely nagy port vert fel- 
Most, amikor Edward Windsor hercegének há
zassági terve foglalkoztatja a világot, érdekes 
megemlíteni, hogy nemrég Amerikában Richard 
Winfiehi nevű pénzarisztokrata családjában 
hasonló esemény történt: a fiatal Winfieldnek 
le kellett mondania a dúsgazdag örökségről, 
vagyonról és pozícióról szerelme miatt. Titok
ban elvette feleségül édesanyjának ragyogóan 
szép komornáját. A harc a fiatal Winfield győ
zelmével végződött s ennek történetét viszi 
filmre Loretta Younggal és Róbert Taylorral 
a főszerepben a Fox.



Bndspest, 1936 december 14 HÉTFŐI NAPLŐ 13

7 • 71 A Goldberger SE
• . • * hét gólt rúgott a Fradinak

Ferencváros—Goldberger SE 7:7 (4:0). Nagy 
érdeklődés előzte meg ezt a tréningmeccset, 
amely a GSE budafoki sporttelepén vasurnap 
délelőtt zajlott le. A Hungáriát verő üoldber 
ger csapat a Ferencvárossal szemben is meg 
mutatta oroszlánkörmeit. Az együttes Senkey 
tréner keze alatt napról napra fejlődik és a 
csapatban rejlő nagyszerű kvalitások már-már 
annyira érvényre jutnak, hogy a csapat las 
sanként legjobb profijainknak is méltó ellen 
fele lesz.

A pályát egyes helyeken magas hóréteg, 
másutt pedig sártenger boritolta, de mindez 
nem akadályozta meg a lelkesen és ember 
feletti akaraterővel játszó vendéglátó csapatot 
abban, hogy legjobb tudását fejtse ki a Fradi 
val szemben. A Ferencváros az első félidőben 
nagy erőbedobással játszott és már 4:0-ra ve
zetett. Szünet után kissé lefékezett a Fradi s 
a játéknak eme periódusát nagyszerűen kihasz
nálta a GSE, amely egymásután rúgta góljait 
a zöld-fehér kapuba. Váltakozó játék és a gól 
rúgás tudományának megoszlása mellett, végül 
7:7 arányban döntetlenül végződött az érdekes 
és nívós meccs, amelyen mindkét csapat több 
tartalékot is felvonultatott és Igy a csapatok 
időukénl más-más összeállításban játszottak. A 
Goldberger SE különben nagy agilitásával a 
szép, hízelgő eredményre teljesen rászolgált.

ELŐSZÖR ÍRTÁK KI roll bajnokunk, 
Eötvös Zoltán emlékezetére az ötezer 
méteres távon az Eötvös-emlék versenyt. 
Vasárnap reggel télnyolckor futották le, 
mint a szezon második versenyét, ezt a ke
gyeletet mérkőzést. Hidvéghy László 9 p 
19.4 mp-es Idővel vette át Eötvös örökét. 
L'tána Llndner Gn Enyedy, Llndner E. a 
helyezettek. Érdekes, hogy Wlndtner, a 
■volt bajnok, a helyezetlek után az ötödik 
helyre szorult. Az emlékverseny után lebo
nyolításra kerülő ezerméteres Juniorver
senyt Somlay nyerte meg 1 p 46.6 mp-es 
Idővel, 2. Lantos.

*
HELYET AZ IFJÚSÁGNAK! — jelszó 

jegyében a nagy versenyek után lefutották 
az ezerméteres és ötszázméteres kezdők és 
egész kezdők versenyét is. Csak egy szóval 
lehet jellemezni: édes A párosával félper 
ces időközökben indított kezdőink bizony 
taszigálják egymást, esetlenek, botlanak, 
egymást zavarják és szégyen ide, szégyen 
oda, néha-néha még az orrunkkal is meg
győzödnek a jég keménységéről De a sok 
potyogásnak is egyszer csak vége van cs 
boldog sóhajjal, vegyes jajkiáltásokkal jut
nak túl a célon. Az ezerméteres kezdöver 
aenyben első lett Kiss 1.55.02 perces idővel 
és ezzel elhódította Kass és Székely elől az 
elsőbbséget. Az 500 m-es egész kezdők kö
zül pedig Szerdahelyi I. éa II. testvérpár 
jutott be elsőnek a célba.

♦
BKE l.—BKE II- 9:9, harmadok nélkül 

A Bukarestbe utazó BKE csapat tréninget 
tartott vasárnap délelőtt a műjégen, amely
nek eredménye gólözön lett. A kedélyes tré
ningén Lator Géza dr., a hivatalos kísérő 
és kapitány oktatta még közbeszólásaivala 
csapatot. A tréninget „Cunci bácsi", a jég 
jellegzetes monoklis bírája — aki különben 
törvényszéki jegyző és így jót ért az déle
tekhez — és Halász István vezették. A si
kerre jellemző, hogy bizony végül meg is 
akarták vem, őket. Ilyen a pártatlanság a 
jégen. A tréning eredménye: Jeney csapat
kapitány, Miklós, Bllssner és Apor kapus 
kitűnő formában indulnak Biikarestbe Az 
alma nem esik messze a fájától — ez itt is 
bebizonyosodott- Halmay, az egykori uszó- 
olimpikon fia, egyik erőssége a csapatnak.

Kegyelet Matolay sírjánál
Matolav Elek. ■ teesv.r lornAmport W 

•laplldje. Mülelétének 100 évei évfordulója
• lkaiméból diné. gyósiü""ep>égel
u NTE a, elhunyt kiváló aporttanu airjinól. 
■ kerepeai ull temetőben. A 
megjelent S.-ukomHhp Imre dr a TeMnevelé.1 
Főiskola Igargalója, Btrthg Lísiló ny. MHP 
des. dr. Bdrdng István a sréke,főváros Me«k 
Ferenc és Dupon, Mihály a testnevelő tanárok 
képviseletében, Bernáth János alelnök mél 
tállá a Aemrell Tana Eppleí megalapítójának.
• teatnevelésl lanárképrés és a sporlsrerü tor 
násaál apostolának, tM'.la, Eleknek árde 
meil, Spoforílr Lajos elnök pedig megkösse 
rosta a sírjál. A MOTESr nevében Kuncre 
Gíra helyeselt cl Matolay sírján kosrorul.

Forradalmi megmozdulás a futballban: 
a „kicsinyek" megszüntetik a három 
nagy egylet diktatúráját
A Nemzeti Liga ügyvezetőjének olyan hatáskört és fizetést köve
telnek, mint amilyet Meisl, az osztrák futballnapoleon élvez

A londoni nagy futballcsata éa aa utána kö
vetkező túra Dublinben éa Rotterdamban némi 
lég helyrebillentette a futballszövetség anyagi 
mérlegét. A túlzott terhek alatt már-már össze
roppant a szövetség, a hiányokat tehát a válo
gatott csapatnak kellett valahogy eltüntetni. Ez 
részben sikerült is ugy, hogy

a hetvenezer aktív sportolót admlnlaztráló 
futballszervek működését a közeljövőre biz

tosítottnak tekinthetjük.
Arról természetesen még most sem lehet azó. 

hogy a futball egy átfogó, jól megszervezett 
terv nyomán újabb virágzásnak indulhasson. 
Ehhez még mindig hiányzik azoknak a körök
nek megértő támogatása, amelyektől például a 
fejlődést megbénító súlyos adók eltörlése vagy 
a kedvezményes vasutj utazás engedélyezése 
függ-

Amilyen örvendetes a szövetség helyzetének 
átmeneti rendezése é.s a futball pénzügyminisz
terének, Nagy Marcellnek jólsikerült akciója, 
éppen olyan

elszomorító éa válságot a futball esuca- 
propagandáját jelentő Nemzeti Liga egye

sületeinek helyzete.
Amennyiben még van közönsége a futball 

nak, azt csaknem teljes egészében az NB egye
sületeinek mérkőzései vonzzák a pályára. Ez az 
érdeklődéi azonban nem nyújt elegendő fede
zetet árra, hogy az első vonalban harcoló 14 
csapat zavartalan működését biztositsa.

Ilyen körülmények között nem csoda, ha a 
nyomorral küzködő kisebb egyletek

forradalmi lépésre szánták el magukat

Megállapították, hogy a 
nagyegyesületek kartelja 
létezik és káros

Az elégedetlenséget a legutóbbi magyar
román mérkőzés jövedelmének elosztása rob
bantotta ki. Ezt a meccset azért kötötték le, 
hogy bevételéből a csőd előtt álló kisegyletekel 
szanálják. A mérkőzést lejátszották, a pénz 
megérkezett és követte a szétosztás. A nagy- 
egyletk, amelyek számos vonatkozásban össze
hasonlíthatatlanul jobb helyzetben vannak: 

az egész bevétel felét kapták.
A másik fele a többi 11 egyleté lett. így tör

ténhetett meg, hogy a szanálásra kisegyesüle- 
tenként mindössze 450 pengő jutott ugyan 
akkor, amikor a nagyegyletek fejenként 2500 
pengőt kaplak.

Ez az elosztás természetesen csak a gyakor
latban ilyen hátrányos. Elméletileg ugyanis a 
nagyegyletek költségvetése mellett valósággal 
eltörpül a kicsinyeké.

Három nagyegyletünk havi költsége meg
közelíti a tízezer pengőL

Ennek előteremtése a mai világban csaknem 
a csodával határos. El az ábra azonban lég 
feljebb a közönség szemében növeszti naggyá 
az egyesületek vezérkarának munkáját A társ
egyesületek, a heti száz pengőkkel küzködők 
nincsenek erre tekintettel és most a tél külö
nösen nyomasztó gondjai megérlelték a közös 
akciót.

A Nemzeti Liga éa alapjában a futball is 
demokratikus intézmény: a többség szava szá
mit. Erre alapítják jövendő hatalmukat a kis- 
egylelek, amelyek a vidékiekkel karöltve a 

Karácsonyi ajándékok
hölgyek, urak és gyermekek részére
Mindennemű háztartási és tényüzési cikket 
dús választékból, minden árszlntben vásárolhat

Magyarország legszebb áruházában

CORVIN
A JÓ MINŐSÉGEK ÁRUHÁZA

Látogasson meg bennünket 
és győződjön meg róla személyesen!

nagyegyletek korlátlan akciószabadságát akar
ják és tudják ia megnyirbálni Eddig nem vol
tak egységesek, de most a közös ny >nior közös 
frontra kényszeríti őket. Előnyösebb jövedelem 
elosztást követelnek elsősorban is, meil az a 
véleményük, hogy a nagyok nélkülük nem bo
nyolíthatják le a bajnokságot, ami a legfőbb

Fodor Henriket elválasztják a Hungáriától
Élénken kommentálják azt a nagv különbsé

get, ami a magyar Nemzeti Liga tehetséges 
ügyvezetőjének, Fodor Henrik dr.-nnk és Meisl 
Hugó, az osztrák futballnapolconnak helyzete 
között tátong.

Fodor mint ügyvezető bavl &Ö0 pengő iza- 
téat kap ugyanakkor, amikor Mehl havi 

2000 ailllngel.
Ebből a tényből következik, hogy at óriási 

összeköttetésekkel és képességekkel rendelkező 
magyar ügyvezető kénytelen más téren Is ka
matoztatni tehetségét s Így az egyesületek el
esnek az előnyöktől, amelyek pedig Fodor sze
mélyes nexusai révén gyümölcsözhetnének. 
Meisl a szövetség gavallériája folytán sokkal 
előnyösebb helyzetben van s ez kihat vala

Lehullt a lepel
a Kenyeres főtitkár köré fonódott 

tendenciózus támadásokról
As angol futballcsatatérről szétoszlott 

már a magyar expedíció minden tagja, 
csaknem azt mondhatnék: a szélrózsa min
den irányába. A játékosok szanaszét repül
tek a turaállomásokra és a sportvezérek a 
legkülönbözőbb utakon hazaérkeztek már. 
Itthon van

Kenyeres Árpád,
a szövetség főtitkára Is, aki a meccset kö
vető nagy égzengésben és nyilatkozathábo
rúban eddig még nem hallatta a szavát. 
Felkerestük és sok tekintetben

meglepően érdekes
adatokat kaptunk tőle. A magyar labda 
rúgás adminisztrációjának feje, természe
tesen Londonban is elsősorban az angol 
labdarúgás szervezetének tanulmányozásá
val foglalkozott. A meccsel kapcsolatban 
egyike volt a magyar millióknak, aki hal
latlan idegességgel és bosszankodással ki
sérte a szép, de eredménytelen játékot. Még 
ma is elfutja a méreg, amikor erről van 
szó. Hibákról beszél és helyesen látja h 
ma már történeti távlatba lendült londoni 
mérkőzésünket.

A gigantikus angol tatba Rátérve zet 
belső struktúrájára vonatkozóan a követke
zőket mondja:

Jövedelmi forrásuk. Az akció sikerrel kecsegtet, 
ha sikerűi az egységfrontot nyélbeütnl A „for
radalomnak" van azután egy mellékhajtása is, 
ami már csak

a Mernély! pikantériák
miatt ia különösen érdekes.

mennyi osztrák ligaegylctre. Külföldi túráiknál 
ugyanis Meisl óriási segítségükre van.

Ezért és még más körülmnéyek miatt is ugy 
fogják a kisegyesületek a maguk politikáját 
irányítani, hogy

Fodort függetlenítik a Hungáriától 
és allround képességeit méltányosan honorálva 
teljes egészében az összesség szolgálatába 
állítják.

A forradalmi események tehát a holtszezőa 
ellenére is élénk életet varázsolnak a szövetség 
berkeibe s mire a túrázó nagycsapotok vezér
kara hazatér, könnyen lehet, hogy egészen 
megváltozott körülményekkel találja szemben 
magát.

H. I*

—-Az angol futballszövetség szervezeti 
beosztása csaknem teljesen azonos a ma
gyaréval. A szövetséget 'valójában a főtitkár 
vezeti s az elnökség tagjai a birodalom 
minden rés-ében szanaszéjjei intenziven 
szemmel kisérik a sportot. A tanács hat >nn 
tagból áll, de ezek csak a legritkább ese
tekben, nagyhorderejű döntésekre ülnek 
össze. Ezenkívül még szakbizottságok fog
lalkoznak a napi problémák eldöntésével.

Az angol szövetség keretében nem ke
vesebb, mint negyvenezer ainatőrcgye- 
sület működik, egymillió aktív taggal.

Magyarországon mindössze hetvenezer fut
ballistát tartunk nyilván. Szemléltető ez az 
arány — vagy ha ugy tetszik — arányta
lanság. A szövetségnek külön palotája van 
olyan pazar berendezéssel s olyan nagy
vonalú tisztviselőgárdával, amihez fogható 
nincs több a világon. Érthető is, ha tudjuk, 
hogy

Jelenleg aa angol szövetség tiszta va
gyona ötmillió pengőt reprezcntáL

A beszélgetés közben egy pikantériáról 
is lehull a lepel. Kiderül, hogy az angol 
labdarúgást naggyálevő ember-totaltzatőr 
megfékezésére most Jelentős lépést teltek a 
sportvezérek. Kimondották ugyanis, hogy 
az uj szezónban majd nem határozzák meg
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•Ifire as egye* fordulók párosiUaát, hogy 
•ize! is csökkentsék az esetleges visszaélé
seket. Érdekes az is, hogy n pályákon fo
gadni nem lehet, csak a városi totallzatör- 
irodákban. A pályáról hiányzik a fogadás 
kártékony láza s ott csak a sport az ur.

Folyamatosan peregnek az érdekes ada
tok a főtitkárból, amikor egy kényes kér
dést teszünk fel.

Alaptalan támadás,
alapos cáfolat

Valóságos hadjárat indult egy időben 
főtitkár ur ellen s a legfőbb érv nz volt, 
bngu tarthatatlan a helyzet, amiért a sző- 
tatség vezető főlisztvlsclője egyetlen kül
földi nyelvet sem beszél. Erre vezették visz- 
• :a n magyar futball diplomáciai balfogá
sait s ez a vdtl mindmáig védekezés nélkül, 
valósággal megkővesedve maradt meg a 
nagyközönség tudatában. Adjon őszinte vá
laszt ml, űuk. mi iga: ar. elterjedt hírekből?

— Igaz talunok és valótlanok ezek a 
támadások —

mondja kesernyés mosollyal a főtitkár. 
*- De minthogy nem becsületből ágók, szük
ségtelennek tartottam a védekezést.

A német nyelvet tökéletesen bírom 
es jellemzésül csak annyit, hogy nyolc éve 
vagyok előfizetője nz egyik németnyelvű 
lapnak. A támadóim harcmodorára jel
lemző az az. eset is, ami Becsben történt, 
.ír egyik ujságlró, aki a legvchcrnenscbben 
támadott állítólagos nyelv nemtudásomért, 
> gv bécsi mérkőzés alkalmával engem kért 
meg arra, hogy Meinllel folytatott interjú
ján a tolmács szerepét töltsem be. A könyv
iáram túlnyomó része is német müvekből 
'áll. De ezenkívül sem franciául, sem ola
szul nem lehetne ..eladni" engem. A nem
zetközi tárgyalásaink nyelve pedig Közép- 
r.nrópáhan amúgy is a német.

Ezzel aztán szertefoszlott a tendenciózus 
legenda, amely Kenyeres köré fonódott. 
Érdekes és egyéniségére jellemző az is, 
hogy hosszú évek után először ráfojla meg 
a rosszakaratú beállítást.

Csik Ferenc
a főiskolai ifjúság 
sportvezére

Vasárnap az OTP tanácstermében tar
totta meg a MISE évi tisztújító közgyűlé
sét, amelyet) Nzukováthy Imre dr., a Test
nevelési Főiskola igazgatója, Varga Sándor 
müegy. tanár, Bérig László ezredes, A’o- 
i>árs-Huna János szegedi leslnev. tanár, to
vábbá az összes egyetemek és főiskolák 
képviselői, megjelentek. Egyed István el
nöki megnyitóbeszédében méltatta Gurum 
.lenn 30 éves önzetlen munkásságát, majd 
nz MFSE aranyérmével tüntette ki. Ezüst 
plakettel kapott a három főiskolai olim
piai bajnok: Csik Ferenc, Kárpáti és Busz- 
tovics. Végül nz uj tisztikar megválasztá
sára kerüli sor, amelynek során Ifjúsági 
elnökké egyhangúan Csik Ferenc uszóvilág- 
bajnokunkat, főtitkárrá Majzik László dr.-t 
választották meg.

óriási meglepetések
a vivófronton

Vasárnap tartották meg ti Műegyetem 
Rutájában a löldváry-cmlékversenyl, mely
ben tizennégy csapat vett részt. A selejtező 
és az elődöntő mérkőzéseket már a dél
i-lőtt folyamán levivták s ezek meglehetős 
szenzációs meglepetéseket hoztak. Ugvanis 
n favoritként indult UIVK. MAC és nz UTE 
már az előmérkőzésel, során kiesett. Dél
után öt órakor került sor a döntő küzdel
mekre, amelyekre a BE.AC, a Beszkárt, a 
Győri Bivó Club és az MIK kvalifikálták 
magukat. A három favorit elvérzése után a 
döntők teljesen nyílt versenyt és remek 
küzdelmeket hoztak.

Végeredményben: 1. Gvőri VC 3 győze
lemmel, 2. BEAC 2 gv.. 3. MTK 1 gy., 4. 
BESzKÁBl <> gy. A győztes csapatban Deme
ter, Pesthy és Szász vivőit.

AZ NTE DINZTORNÁJA.
Vasárnap este az NTE Matolay Elek, a 

magyar lornászsport mcgalapitójn emlékére 
a zászlódiszben úszó Szenlkiralvi-utcai tör
ni teremben jólsikerült diszlornál rendezett. 
A diszlornán megjelent József királyi herceg, 
nr egyesület fővédnöke is. Az előkelő kö
zönség soraiban ott láttuk Tdczdy-l'elicides 
Komán miniszteri tanácsost, dr. Szukovdlhy 
Imrét, Hajós Alfrédül és több sport vezért. A 
Himnusz cléneklése után hatalmas tapsok 
közepette vonult fel az NTE férfi és női 
olimpiai válogatott csapata. A csapatokat 
A. Csák Ibolya olimpiai bajnok vezetle. 
Pékár Gyula megnyitó beszédét Matolay 
emlékének szentelte, majd Korneck Géza a 
NOTESZ nevében üdvözölte a megjelente
ket. A tornászgvakorlatok nagy tetszést 
arattak, különösen a hat éven aluli gyer
mekek szabadgyakorlatai váltottak ki ha- ■ 
talmas tapsvihart i sdk h híj < l 
niagn«ugn>.it sihaivs lel*, . dévci 1- , 
a köiötuég.

Kirobbant a lövőforma 
a túrázó magyar élcsapatokból
A Hungária katasztrőfáiis gőirekordot hagyott 
emlékül Liliében — Újpest a Rouent is összetörte

Ar első turavasór napon két vezető csapatunk, a Hungária és az Újpest remek győzelmek
kel örvendeztette meg nemcsak közvetlen híveit, hanem az egész magyar futballtársadalmat, 
amely aggódva bocsátotta útjára a nehéz őszi bajnoki szezón és az idegekre menő válogatott 
mérkőzések után a pihenést érdemlő és nyugalom után áhítozó játékosainkat. A Hungária a 
bajnok jelölt Lilié hálójába hét remekbeszabott gólt helyezett el s ennek ellenében saját kapuja 
érintetlen maradt a francia csatárok lövéseitől. Nem kisebb elismerés illeti Uipest együttesét is, 
amely szombaton Páriában, a Rtd Star Olympiquc ellen aratott 4:2 arányú nagyszerű győzel
met, majd vasárnap fíouenben folytatta diadalsorozatát és 4:0-ra verte az FC Rouent.

Rombadőlt Lilié bálványa
pán a mezőnyben tudnak játszani, de 
értenek a góllövés tudományához is.

A kék-fehérek valóban nagyszerű teljesít
ményt nyújtottak s a nagyszámú közönség 
nem győzte a gyakori tapsorkánban nyil
vánuló elismerésével jutalmazni a remeknél 
rcmekebb technikai allűröket, taktikai fo
gásokat és a pompás gólokkal befejezett 
akciókat.

Sem n Liliét, sem pedig francia klub
csapatot ilyen nagy gólarányu vereség 

még nem ért.

A Hungária következő összeállításban 
játszott: Szabó—Mandl, Biró—Zimonyi, 'Fu
rái, Dudás—Sas, Müller, Cseh, Kardos, Tit
kos. A gólok sorrendje: Cseh, Dudás, Sas, 
Sas, Müller, Kardos, Cseh. A csapat minden 
tagja tudásának maximumát nyújtotta, 
mégis a csatársorban ki kell emelni Sast, 
a fedezetsorban Dudás, a közvetlen véde
lemben pedig Biró egészen kivételes telje
sít menyét. A második félidőben Mandl he
lyére Kis-Kalkusz állt be. A meccs végén a 
közönség a Hungáriát remek játékáért is
mételten meleg ünneplésben részesítette.

A Hungária csapata hétfőn reggel Lilié
ből Olaszországba utazik és Nápolyban ta
lálkozik n Budapestről ugyancsak hétfőn 
induló Újvárival, Sebessel és Horváth 
ll-vcl, akik Prcismann Lajos alelnök veze
tésével hétfőn reggel startolnak Nápoly Télé. 
Az egész gárda szerdán délelőtt száll hajóra 
és folytatja útját Málta szigetére.

Lile, december 13.
ÍA Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Óriási érdeklődés nyilvánult I 
meg Liliében a magyar bajnokcsapat iránt. 
Az FC Lilié pályáját az esős, hideg idő el
lenére is körülbelül nyolcezer főnyi közön
ség töltötte meg. .4 Lilié, mint ismeretes, 
több mint egy évtized óta Franciaország 
elitcsapatai közé tartozik és már több eset
ben nyerte meg az országos bajnokságot. 
Az idei őszi szezonban is háromnegyed for
dulón keresztül veretlenül maradt és csak 
az. utóbbi illőben adott le könnyelműen 
egy-két pontot és igy

a második helyre
szorult. Ez a körülmény azonban még sem 
von le a c.sapat értékéből, amely valóban 
kivételes tudása futballistákból áll s a 
csapat tengelyében a Ferencváros és a ma
gyar válogatott csapat klasszis középfede- 
ztle. Móré jelenti az eleven erőt.

A Hungária rendkívül nehéz feladat 
előtt állott

s ennek tudatában a csapat az első perctől 
az utolsóig ..megjátszotta" a meccset s 
nagynevű ellenfelét egy pillanatig sem en
gedte szóhoz. A sáros, csúszós talaj is rend
kívül kedvezett a nagy technikájú Hungá
ria csatároknak, akik ezúttal

rácáfoltak nemcsak kiváló tanítómes
terükre, Scliaffer Spécire, liánéin az 
egész világsajtóra, mert bebizonyítot
ták, hogy a magyar csatárok nem csu-

Hiába erősített a Reuen, az Újpest 
nem volt tekintettel a babérokra
ÚJPEST—ROl'EN 4:0.

Hűtlenből jelentik: Aflilafehérck csapata több 
mint ötezer főnyi közönség előtt játszott va 
sáriul pdélután az FC Houen együttesével, 
amely tudvalevőén a francia bajnokság negye
dik helyezettje s állandó oslromlója a bajnoki 
Ciliinek. Egyben a nagy csapatok mumusa is, 
legutóbb a Rcd Star Olymiquet — amelyet az 
l’jpest szombaton 4:2-re győzött le — a leg
utóbbi bajnoki találkozásukon 7:1-re verte. 
Ugyancsak Parisban sikeritlt legyőznie 4:3 
arányban a Raeiugot is. Az FC Ruuen erre a

Hagyon tudnak a jugoszláv futbaBisták
JUGOSLAVIJA—SZEGED 3:2 (1:2) 

Bclgrád, december 13.
CA Hétfői Napló telefonjclentése.) Rend

kívüli érdeklődés előzte meg a Szeged má
sodik belgrádi vendégszereplését. A csúszós, 
sáros talajon a szegediek kitünően érvé
nyesültek és csak a balszerencséjüknek 
tudható be, hogy végül vereséget szenved
lek. A 12. és a 23. percben Ördögit, illetve 
Berecz révén

már 2:0-rn vezetett Szeged, 
a 32. percben azonban sikerült Pctrovlcs- 
nak szépíteni a súlyosnak induló gólará
nyon.

Szünet után a Jugoslavija széllel hátban 
játszott. A 17. percben Szpászies révén ki
egyenlítőit a Jugoslavija, majd befejezés 
elölt tiz perccel Pclrottfcsnak a győztes gólt 
is sikerült megszereznie.

A Bocskai sétagaloppot 
rendezett Rennesben

Rennesből Jelentik: Bocskai FC—Rcímcs 4:2 
(2:0). A debreceni csapatunk nem okozott kü
lönösebb nehézséget ti francia bajnokság ti
zenötödik helyén álló kis vidéki csapat legyő

RUDAS THERmÁLFÜRDO
(Ax Erzsébel-htd budai hitliőjönél)

esak férfiak részére
december 14-től. hétfőtől kezdődőién Nyitva regééi 
’/,7-től este 6-ig mepnzakilás né kill. Ezenfelül 
Juventus rádiumon fürdők korai elöregedés, magos 
vérnyomás, rheumás megbetegedések ellen. 
Elccirotherupia, gyógy másságé, ivókúrák, uszoda.

mérkőzésre alaposan felkészült és a csatárso
rát megerősítette a sokszoros osztrák váloga
tott gólgyárossal, llahnreiterrel, akinek ezuttal 
volt a debiije. Az Újpest csapatában viszont 
játszott Vincze, aki Rotterdamból csapata 
után utazott Roucnba és részt is vett ezen a 
meccsen.

A csapatnak minden része nagyszerű meg
értő, harmonikus játékot nyújtott és a 
pompás 4:0-ás győzelemre alaposan rá

szolgált.

zése. A sáros, nehéz talajon a Bocskai csatá
rai ügyesen mozoglak és kihasználták a lehe
tőségeket. Félidőben n csapat már 2:0 arány
ban vezetett, majd szünet után ujahb két gól
lal terhelték meg a Rcímcs kapuját. Ezután 
iskolajálékot mutatott be a Bocskai. Tekintet
tel további fárasztó tiirnállomásaira, nem na
gyon erőltette meg magát a csapat s ezt a fél
gőzös iramot a franciák ügyesen kihasználták 
és 4:2-re javították az eredményt.

Kohut és Eisenhoffer 
alaposan ellátta a baját 

a Kispestnek
Marscillcből jelentik: Olimplquc Marseille— 

Kispest 5:1 (0:1). A Kispest csapata vasárnap 
nyolcezer főnyi közönség elölt Marseillcban a 
francia bajnokság hetedik helyen álló csapa
tával az Olimpique Marseille együttesével ját
szóit, amelynek tudvalevőén Kohut és Eiscn 
koffer, a legendáshírű magyar gólgyárló a leg
nagyobb erőssége. Érdekes, hogy a Kispest fö
lényesen játszott, de a két nagyszerű formá
ban levő magyar futballemlgráns góljaival 
szemben tehetetleneknek bizonyult. Az első 
félidőben még csak megvolt n győzelem lehe
tősége, hiszen vezetett is a Kispest, szünet után 
azonban Kohut és EiscnhofTer támadássorozata 
lehengerelte n pirns-fekelékct. Valósággal ők 
kelten győzték te Kispestet.

Érdekes turaeredmények«
Metz: Vlenna—FC Mctz 4:1. Brüsszel; Vfiröt«

A CSEHSZLOVÁKOK KIKAPTAK GENOVÁBAN
Genovából jelentik: Olaszország—Csehszlová

kia 2:0 (2:0). A két ország válogatott futball
csapata csak barúságos jellegű mérkőzés kere
tében találkozott egymással. A gyenge cseh
szlovák csatárok nem boldogultak a kitűnő 
olasz védelemmel. Ezzel szemben az olaszok 
már a félidőben két gólt rúgtak s ezt az ered- 
ményl meg is tartották.
JUGOSZLÁVIA SEM BÍRT A FRANCIÁKKAL
Parisból jelentik* Franciaország—Jugoszlávia 

1:0 (1:0). A győzelmi szériában lévő franciák 
Budapest és Csehszlovákia legyőzése után har
madik nagy sikerüket aratták vasárnap, mi
után minimális gólaránnyal legyőzte Jugoszlá
viát. A mérkőzés nem volt nívós, gólratöiő 
kupastilusban folvt le és a jugoszlávok is meg 
nyerhették volna egy kis szerencsével.

BRADDOCK—SCIIMELING: JUNIUS 5.
Netvyorkból jelentik: A Braddock—Schme- 

ling világbajnoki döntő mérkőzést junius 5 én 
Ncwyorkban vívják meg.

Bajnokokat avattak a szabadstllusu bir
kózók. Vasárnap este rendezték meg nagy kö
zönség jelenlétében n MÁV-kolőnia dísztermé
ben Magyarország szabadstilüsu egyéni bir
kózóba jnokságait. Bajnokok lettek: légsulybau: 
Aranyi (MTE), pehelysúlyban: Fecske (MTE'. 
könnyüsulyban: Ferenc: (BSZKRT), kisközép- 
sulvban: Próka (l'TEI, nagyközépsulyban: 
Sóvári (Húsos), félnchézsulvban: Riheczky 
(MÁV). , Ebben a súlycsoportban az olimpikon 
Palotás a második helyen végzett; Nehézsúly 
bán: ■ fíóbis (B. Vasutas).

A BBTE álversenyét Iglói MSK nyerte 1 p 
44.7 mp-cs idővel, 2. Balatoni BEAC, 3. Szal-iv 
M1IF.

Az Austin gyár meghízottja évcnké'l 
többször látogat el Magyarországra, hogy ki
tanulja a magyar aulósközönség ízlését. Ennek 
hatása már látható a százezernél több auií.t 
termelő gyár ezévi kocsijain, amelyek az utóbbi 
időben karosszéria és vonal szempontjából h 
megütik azt a mértéket, amelyet a magyar kö
zönség kíván. Az idei Austinok előkelőén áram
vonalazott ízléses karosszériával, luxuskivitel
ben jelentek meg. Az uj modellek már kapha
tók a budapesti képviseletnél, Tavaszmező
utca 22. sz. alatt.

MAGYAR VIZIPÓLÖKUPAMÉRKÖZÉSEK
MAC—III. kerület 4:2 (2:1), Biró: Rajky. A 

játék elején a Kerület támad. A biró cluszás 
ért Kánnsyt és Gultmannt kiállitjn. A kerületi 
támadásokat a MAC védelem Tolnaival az 
élén kitünően hárítja el. Márfist faultért « 
partra küldi a biró és ez felhozza a MAC-of. 
Hiába produkál Bródy ragyogó védéseket, nem 
tudja megakadályozni,, hogy a leúszó Gyulai 
közelről gólt lőjjön. 1:0. Rövid idő múlva Kis- 
légi kiegyenlít. 1:1. A Kerület ismét támad, de. 
Guttmann egy faultért a kiállítás sorsára jut 
Az emberelőny sok a MAC-nak és Boér révén 
megszerzi a vezetést. 2.*/. Szünetben az álló
hely közönsége erősen tüntet a biró ellen. A 
második félidőben a MAC abszolút ur a pó
lyán és Tarics, majd Kánásy góljaival mór 
4:1-re vezet, de a kerületnek sikerül Halba 
négyméteresével szépíteni az eredményen. 4:2.

UTE—MTK 2:1 (0:0)

A lemondott Halász biró helyett Fried- 
rich vezette ezt az izgalmas kupadöntő mér
kőzést. A gyakorlatban játékvezető hibát 
hibára halmozott Ítéleteiben s legtöbb hi
bás ítéletével az. MTK-t sújtotta.

Az első félidőben mindkét csapat öt öt 
emberei játszikr, mert a biró Föjdest és 
Homonnayt az MTK-ból, Keményt és Vágót 
nz UTE-ból partra küldi. Ebben a félidő
ben az UTE támad többel, de gólt dobni 
nem tud.

A második félidő hallatlanul izgalmas és 
a nagy létért folyó küzdelemben idegesek 
a játékosok. Ennek tudható be a sok sza
bálytalanság és n kiállítások sorozata. Az 
első gólt Szigelhy lövi az MTK hálójába.

Rövid idő múlva a vezető gólt Kemény 
góilja követi és már kél góllal vezet az l’TE, 
amikor Brandy lövése utat lalál a féltve- 
örzött újpesti kapuba. Ezzel a mérkőzéssel 
az UTE megnyerte a magyar vizipóló 
kupát.

FTC-MAFC 0:1 (5:0).
(Komjódi-kupnmérkőzés). A Magyar Kupa

mérkőzések elölt játszották le a Komjádl kupn- 
ineccsot és nz FTC szép játékkal biztos győ; 
zehuct aratott. Góldobók: Hohl (2), Lendvai 
(2), Harsány!, Somogyi, illetve Havw (öngólja
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30-32 számig -
Női csatlós cipő
bőrből, meleg béléssel
báránybőrbéléssel
Nőt bundaelpő
fekete v. barna
Női dlvatcipő 
fekete v. barna, alacsony, félma

gas és magas sarokkal — — -
Férficlpő 
erős minőség, félfözöe v. magas

szárú-------------------------------- ---

Flanell-pongyola 
divatos. nagyvirágos 
Szövetruha 
csikó* pamu tweedből — 
Krepdcsin táncruba 
divatos fazónok. bármely ezinben 
Marocaln-ruha 
elegáns divalújdontág. bármely 

színben------
Téllkahát 
dúsan szőrméivé

I.*. HÓCIPŐK
Súrelpő
férfi, szépséghibával
Női gombos, kis szépséghibává — 
Női hócipő 
gombos v. csatlós fekete v bar

na. kis szépséghibával 
Női hócslzma 
féimega*. 22 cm. kis hib 
egésztimaa*. 33 cm. kis szépség 11 Kf|

hibával--------------------------------1

Gyermekernyő 
erős kivitelben 
Strapaernyő 
női v féri! - 
Bordűrön ernyő 
divatos, niűielyera — 
Férflcrnyő 
tokkal, b»mbn»zfogóve!

395

Alumlnlum-bögre 
színes kénekkel. 8 cm 
Ilurkalültő 
,80 mm átmérővel 
Alumínium-lábas 
körülbelül 7 dec'liter 
Zománcában, fazék 
__ 1 ___ 2 _

78 !**'
Zsfrbődön

Postán utánvéttel. 15 pengőn felüli rendelése- 
kel bértncnlve uúllllunkl
Kérje képe* nagy árjegyzékünket, vidékre In- 
gyeit megküldlflk!

December 20-án egész napon át NYITVA TARTUNK!
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CSIK STOCKHOLMBAN 58.2!
ktockholmból Jelentik: A vasárnapi nagy 

nemzetközi aszóveraenyen olimpiai bajnokunk, 
Calk Ferenc iámét pompái kettős győzelmet ara
tott. A 100 m-ea gyorsuszásban a legjobb svéd 
mzók voltak at ellenfelei Csik nek, aki pompás 
Mart után végig vezetett éa 58.2 mp-es szenzá
ciós Idővel eladnék ért a célba. Csikón a fáradt
ság legkisebb jelel sem mutatkoztak s moao- 
loygva fogadta a gratulációkat. .Még félóra sem 
telt cl a verseny lezajlása után, amikor Calk 
ujahb versenyben vett részt, még pedig a

100 m-ea mellúszásban ■ bár győzelme Itt nem 
volt olyan meggyőző, mint a gyorsulásban, de 
ezen a távon Is 1 p. 12.3 mp-es Idővel elsőnek 
ütött célba. A 100 m-ea hátuazásban a svédek 
nagytrhetségil fiatal uszófenoménje, a stock
holmi Carleann 1 p. 09.4 mp-el aj svéd rekordot 
állított fel.

A veraenyen közel ötezer főnyi közönség volt 
Jelen, köztök számos előkelőség, akik meleg 
ünneplésben részesítették a magyar világbaj
nokot.

Futballbacillus a vizipólóban
A vizipóló és vele az uszósport Is Komjádi 

Béla idejében óriási fejlődésbe iveit. Az érdek 
lődés n vizek e két klasszikus sportja iráni 
közel egyenrangú volt a futballéval, ami pedig 
Magyarországon a sportok iránti érdeklődés 
maximumát jelenti. Komjádi halála óla ez a 
népszerűség fokozatosan csökkent, bár ugyan
akkor a sport színvonala és súlya — nem két
séges -- tovább haladt a fejlődés utján. A kö
zönség lesorvadt nz uszósport mellől s ma már 
ott tartunk, hogy a fedett uszoda egykor szűk
nek bizonyult tribünjei tátonganak az üresség
től. Néhány száz főre zsugorodott az uszósport 
közönségtábora s ennek is jórészét a verseny
zők közvetlen hozzátartozói és ismerősei teszik

Most már az uszókörökhen is megerősödött 
az elhatározás, hogy a közönségdekadenciát a 
maga romboló utján meg kell állítani. Ezt ter
mészetesen csak Komjádi módszereivel lehet 
véghezvinni. Érdekfeszltő sportesemények ren
dezésével és megfelelő propagandával talán még 
visszaszerezheti az uszósport korábbi közön
ségét.

Ezenkívül Is vannak aggodalmat keltő sximp- 
tőmák as uszókörökhen. így például élénk fel
tűnést keltett a futballbacillus megjelenése a

vizipólóban.
Elsőnek közölte a Hétfői Napló, hogy a válo

gatott futballcsapat tagjai között feszült a 
viszony és vannak játékosok, akik

nincsenek egymással beszélő viszonyban.
Ezt a visszás betegséget a vezetőség tapinta

tos közbelépése az angol túra során teljesen 
kiküszöbölte s olyan összhangot létesített a 
csapat tagjai között, amire régen volt példa.

Hasonló tünetek mutatkoznak most a vizi
pólóban, ahol — a hirek szerint —

as egyik nagycsapat két erőssége a feszült 
helyzetre való tekintettel az utóbbi időben 

nem játszik egy csapatban.
Vngy az egyikük, vagy a másikuk száll vízbe. 

Ha ez nem puszta véletlen, hanem tendencia, 
akkor jogos az aggodalmuk azoknak, akik a 
magyar sport egyik büszkeségét, a nagyegyletet 
i vele az egész uszósport összhangját féltik a 
további lehetőségektől.

Nem kétséges, hogy a példaadóan nagy
vonalú egyesületi vezérek megoldják a kényes 
dilemmát s utána fokozott erővel látnak a kö
zös ellenség — a közönség-közöny leküzdéséhez.

Botond Éva, a 15 éves'bajnoknő beszél:

Meglepően őszinte és intim 
leleplezés a műkorcsolyázásról 
és a bajnokságról

Január 19- 20 ra kiírták a műkorcso
lyázó bajnoki versenyt. Hogy ez a kiírás 
milyen Izgalmat, fokozott tréninget, sutto
gást és pletykát okozott a műkorcsolyázók 
körétben, azt mondani sem kell. Az is ter
mészetes, hogy a hölgyfront buzdult fel na
gyon, mert hiszen minden évben különös 
jelentőségű, hogy vájjon megtartja-e a he
gemóniáját és bajnoki elmét a tavalyi 
győztes, vagy elhóditja-e tőle valaki más a 
jégkirálynői koronát. A laikus néző csak a 
nemes versengést látjn, de fogalma sincs

■ női hiúságtól fűtőit és a versenyt 
megelőző dlvatlzgaimnkról, suttogások

ról éa néha — valljuk be — Intrikákról.

Felkerestük tehát a műkorcsolyázás je
lenlegi királynőjét, a szőke, kékszemü es 
karcsú Bolond Évát, hogy számoljon be ne
künk, hogyan készül a nagy versenyre és 
beszéljen a szakosztály kulisszamögötli éle
téről.

A fiatal műkorcsolyázó hölgyet sikerült 
Is „civilben** elfognunk. Hamar túljutot
tunk a szokásos interjúkérdéseken: tizenöt
eves, négyéves korában már korcsolyázott és 
hat éve tagja a műkorcsolyázó szakosztály
nak. I'./ekután beszélt minden hölgy vágy
álmáról, a bajnoki címről é.s a hozzá ve
zető útról.

— Bajnoknak lenni nehéz, — sóhajtja 
- de még nehezebb ezt a elmet megtartani. 

Hogy én hogyan leltem bajnok? Hát sok 
tréninggel. No, meg

sok evéssel,
mert itt nz is fontos, — bizonygatja nagy
I.évvel  — kell ide bizony az izom. Igy az
tán sokat is trenírozunk, hogy az ct’és ered
ménye meg ne lálszódjék.

— A bajnoki cim elhódilásához szüksé
ges. hogy az ember az úgynevezett iskolai, 
illetve kötelező gyakorlatokban és az ön
álló körben, illetve futásban is első le
gyen. A kiír lényege a rögtönzés, de vall
juk be, ezt komoly versenyre mindenki elő

Hölgy-lesen a Szarta-amazonok 

titkos készülődéseinek tanyáján

Elek Csibi világbajnoksága pompás In-' 
jeke’ót adott az álmos női vivósportnak. A 
szövetség kérésére Szenesné Schivarz Magda 
mintegy nyolcvantagu keretet szervezett és 
nz Alkotmány utcai gyakorlóteremben szor
galmain dolgozik nz ifjú hölgyekkel. De
cember 19. már közel van s ezen n napon

különös meglepetés készül

• közönség számúm Való igos hndltllkol 
fainál lak abból, hogy I9m h Sparta A. L. 
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re betanulja. Verseny közben nem lehet 
kombinálni, mert könnyen hiba csúszhat a 
táncba.

— Minden fontos! Sokat kell járni és ta
nulni balettet a mozdulatok miatt, de szá
mit még a ruha, a megjelenés, a közönség 
tetszésének megnyerése, — de persze első
sorban maga a tánc.

Uj figura nincs
— mondja bánatosan, — inkább a régiek
ből kell összekombinálni a mozdulatokat 
és táncot, persze ilt már csak az egyéni ke
csesség és báj a mérvadó. Nagyon nehezek 
az ugrások, megfordulni a levegőben, köny- 
nyedén tovább siklani, előre-hátra. De ha 
csak ettől függne! Van itt még más is.

— A téli olimpián nem volt magyar biró, 
magyar közönség: ugy-e, hogy számit a 
szimpátia?

De hiányzott még valami: a kabalám

— a mama, akinek két puszija nélkül 
már szaladni sem tudnék a jégen.

Ez lehet, hogy gyerekes, de minden komoly 
sportolónak van kabalája. Nagyon fontos 
a jó hangulat kedv, tehát mindegy, hogy 
mi okozza, csak legyen. Szeretem, ha néz
nek, épp ezért a divattal is segítek. Leg
szebb a piros, kék vagy fehér muszlinbár
sony szoknyácska, mert ez mindenféle szín
ben játszik a reflektor fényében.

Még a kozmetika is lényeges,
csak ne legyen túlzott.

— Az intrika egyenesen elviselhetetlen. 
Előre rettegek Szilassy Nadinka, Erdős 
Klári és Botond György, saját húgom kon- 
kurrrenciájától, inért bizony ők erősen fej
lődlek. Azért ón mégsem fűlnék párost, 
mert az könnyebb és meg kell osztani a 
dicsőségei. Nincs kötelező gyakorlat és ket
tesben minden jobban hat, egyszerűbbek a 
figurák. En inár dolgozom: azért is én le
szek az első! — mondja bizakodva. — És 
többet nem akarok mondani, mert még ki
kaparják a szememet,• E. J.

Szenesné vezetésével mintegy huszonöt fő
ből álló női vivőgárdát vezet a nyilvános
ság elé. Minden idők legnagyobb hőlgy- 
vivócsapata robban ezzel a közönség szeme 
elé s a meglepetést a legteljesebb titokban 
tartott készülődéssel akarták fokozni. A 
Hétfői Napló külön nyomozást indított n 
titok felfedezésére és gyakorlat közben si
kerüli n hölgyek boszorkánykonyhájába 
bepillantani <:inL l’iékn. 1 S az
nilómilló (Lei bellist csak a legnagyobb ne

hézségek árún sikerült kidriblizni. Ahogy 
megtudta, hogy lapról van szó, lakonikusan 
jelentette: Sárga Ferenc ma nincs Itt.. 
Amikor a hölgyvlvók után érdeklődtünk, 
titkolhatatlan zavarral jelentette, hogy 
hölgyvivók egyáltalában nem léteznek. 
Cseh Matyitől ellesett testcscllel mégis sike
rült a paradicsomba jutni, ahol egy füg
göny mögött meghúzódva végignézhettük a 
hölgyek titkos készülődését december 19-re. 

Tizenhat főből álló zöld-fekete színekkel 
ékeskedő ifjú vivóhölgyek masíroztak ép
pen Szenesné vezényszavával. A bemelegí
tés után elkezdődött a munka és a sziu- 
indiánokat megszégyenítő csatakiáltásoktól 
visszhangzott a terem.

A sportélet csaknem valamennyi hölgy 
kiválóságát itt találtuk.

A műúszók csodamestere, dr. Philipp llus, 
Szőke Kató, egy sarokban a müugró trium
virátus: Erdős Vera, László Éva, Mészáros 
Kornélia, odébb az ősz Santelli maestróval 
egy alig tizennégy éves hölgy. Erős munká
ban vannak s ugy látszik, a mester nagyon 
meg van elégedve tanítványával, mert han
gosan kiáltja: „Nagyon jó lenni! Meglátni, 
maga fogsz tudni!' Nem hiányzik az elő
kelő csoportból Kende Mária, a közelmúlt 
folyambajnoknője, Szép Klári és Pesti Mar
git sem, de jelen van a legtehetségescbl 
hölgyuszók egyike — Jávor Magda is. .4 
férfiak kizárva — jelszó szigorúsága most 
megtörik, mert a terembe lép Sugár ur, a 
Spárta egyik vezetője. Mindenkihez van 
egynéhány kedves szava s láthatóan máris 
izgul a tizenkilencedike miatt. A munka 
folyik tovább, mindenki dolgozik, de min
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Káprázatos küzdelmet vívott Ipoly és Bajnok S.
Tízezer néző állapította meg egyhangúan, 

hogy olyan versenyt, mint amilyet Ipoly és 
Bajnok S. futott, az uj ügetőpólyán még nem 
futottak, de a régi pályán is csak az ügetösport 
fénykorában. A két kiváló négyéves, mely az 
idei Derbybcn már egyizben emlékezetes küz
delmet vívott, a finisből akkor is, most is Ipoly 
került ki győztesen a legrövidebb fejhosszal, 
de mig a Derbyben egy helyről indultak, addig 
ezúttal Ipoly 20 métert adott ellenfelének. A 
start után Bajnok S. kis hibát csinált s igy 
kezdősebessége nem juthatott érvényre. A *20 
uéter előny azonban az első pálya első felén 
gy is megvolt. Ipoly csak az első kör végén 
vette fel hirtelen lendülettel a versenyt, egv 
pillanat alatt Bajnok S. mellett termett s in
nen kezdve olyan tempóban ment el a két 
ügető a mezőnytől, hogy csakhamar 80 méterre 
jártak a mezőny előtt. A befutóban a két ló 
soha nem látóit küzdelmet , vívott, melyből 
Ipoly került ki győztesen. Feiser élele legszebb 
versenyét hajtotta, de győzelmét elősegítette 
az is, hogy Kovács II. kissé könnyelműen haj
tott. Ez a tudat idegesíthette a következő ver
senyben is, melyben a kimagasló esélyű Baliá
val finisbe seni került. Ezt a versenyt a foga
dásokban elhanyagolt Engclbert nyerte, hosz- 
szakkal vezetve végig. A többi nyerő közül: 
Bájos, Ond és Batu Khan kimondott első esé-

D ecember 17-én és 20-án d. u. 143-kor

Ivek voltak. Nagymogul Egyetlen mögött ért a 
célba, de ez utóbbi fogadások nélkül indult. 
BetörŐ-nek utolsó futásakor nagy tábora volt, 
<le akkor csütörtököt mondott. Dundi, Gyar
mati és Elsőm reális jó esélyek voltak.

Részletes eredmények:
I. Szepesi dij. 1. Nagymogul (2) Mann, 2. 

Arató (1)4) Jónás F., 3. Timidé 11. (2)4) Benkő.
m.: Bimbi (5) dr. Montag. Céua (6) Mar

séban, Szcndrő (10) Hauser, Árvácska (10) Jó
nás J., Mentő (3) gr. Vay, Ugyanis (12) Feiser, 
.ügyetlen (f. n.) Baik. Biztosan. 10:24, 15, 19, 21. 
Olasz: 10:55. Befutók: 10:55, 58. Idő: 40.1.

II. Háromévesek versenye. 1. Betörő (5) 
Wiesner, 2. Jóság (pari) Raymer, 3. Puszlakür- 
ös (fi) Mann. F. ni.: Rabló (5) Feiser, Capua 

(4) Maszúr I., Cázar (3) Kovács F., Palóc (3) 
Zwillinger, Buzakalász (4) Jónás. Biztosan. 
10:80, 21, 12, 25. Olasz: 10:27. Befutók: 10:110, 
315. idő: 35.6.

III. Csatlós díj. 1. Bájos (pari) Treso, 2. 
Apacs (6) Jónás. 3. Lasta (8) Fityó. F. m.: 
Daisy (2)4) Feiscr, Egeria (1)4) Raymer, Va
rázsfuvola (3) Kovács II., Drégely (8) Mar- 
schall, András (Ifi) Hauser, Vág (25) Marék. 
Biztosan. 10:27, 17, 35. 49. Olasz: 10:86. Befu
tók: 10:143, 396. Idő- 31.5.

IV. Mechanikus handicap. 1. Ond (pari) Baik.
2. K. L. (8) Simkó, 3. Mucs (ff) V©rst. F. in.: 
Leó (4) Maszúr I., Rota (2) Jónás, Simba (3) 
Fityó, Guardian Todd (6) Kovács J., Zivatar 
(16) Zwillinger. Murúny (6) Bedekovics, Penny 
(20) Jónás J. Könnven. 10:16. 13. 25, 43. Olasz. 
10:103. Befutók: 10:77. 1227. Idő: 31.1.

V. Decemberi díj. 1 Batu Khnn (7:10) Feiser. 
2. Kundrv (3l Zwillinger, 3. Triumf (3) Kovács
J. F. ni.: Margit (10) Marék, Sophie (4) Kovács, 
Borka (8) dr. Montagh. Biztosan. 10:14, 15, 14. 
Olasz: 10.26. Befuló: 10:47. Idő- 32.—.

VI. Mechanikus handicap. 1. Inoly (15í) Fel
ser. 2. Bajnok S. (6:101 Kovács II., 3. Oda (33) 
Marék. I-‘. m.: Szeszélyes (33) Mnszúr I.. 
’sber B. (10) Steinitz. Erős küzdelem 10:31, 10, 
10. Olasz: 10:38 Befutó: 10-41. Idő: 26.2.

VII. Nemzetközi verseny. I. Engclbert '6) Jó
nás J, 2. Krista tói Zwillinger, 3. Opál (2)4) 

denki ideges. Most kapja a jelentést Sze
nesné arról, hogy a teremben valahol ide- 
gén rejtőzik, nyomban kiadja a parancsot, 
hogy élve vagy halva elő kell keríteni a 
„kémet**. Villogó kardokkal szabadul neki 
a tizenhat amazon a terem különböző rej
tekhelyeinek s itt bizony már csak a leg
gyorsabb visszavonulás mentheti meg az ép 
bőrt. Owenset megszégyenítő gyorsasággal 
távozunk az álmélkodó portás mellett. A 
Spartát sikerült lelepleznünk.

Egyébként a hölgyvivó utánpótlás vasár
nap este a Santelli vívóteremben főpróbát 
tartott a 19 i nagy versenyre. A főpróbán 
Erdős Vera hatalmas sikert aratott.

Takács István

l:4-röi 5:4-re győzőit 
a Postás

PÁRTOS-CSOPORT:

MÁVAG—MAFC 4:1 (2:1). Góllövő: Pin- 
tér (2), Zavadszky, Stift, ill. Vizy. A MAFC 
már nincs formában.

BÍRÓ-CSOPORT:

Postás—Zuglói SE 5:4 (1:4). Góllövő: 
Bene (2), Gombos (ll-esböl), Csopaki (2), 
ill. Fekecs II. és Fekecs III., Klötzl és Gás
pár. A mérkőzés után a bírót az elégedet
len zuglóiak hógolyókkal alaposan össze
dobálták.

IH. kér. TVE—Bp.Vasutas SC 1:0 (0:0). 
Az elkeseredett küzdelem egyetlen gólját 
Bánlaki I. rúgta.

Jónás. F. m.: Bállá (4:10) Kovács II., Tatiana 
(16) Fitvó. Biztosan. 10:155, 32, 40. Olasz: 10:33.’ 
Befutó: 10:1551. Idő: 28.4.

VIII. Tatár-dlj. 1. Dundi (3) Vorst, 2. Beki
(1)4) Muszár I., 3. Adóm (4) Zwillinger. F. m : 
Kátrány (10) Jónás, Edömér Maszár I.
Biztosan. 10:15, 27, 14. Olasz: 10:48. Befutó: 
10:192. Idő: 33.7.

IX. Handicap. 1. Gyarmati (2)4) Vorst, 2. 
Marlenc B. (2) Baik, 3. Osztalék (10) Steinitz. 
F. in.: Bandika (6) Zwillinger, Hclios (5) Fi
lyó, Bohém (6) Soldos, Paris (6) Marschall, 
Spilka (3) Jónás, Jnhnny J. F. (8) Feiser. Oph- 
dian (10) Simkó. Könnven. 10:40, 22, Ifi, 21. 
Olasz: 10:44. Befutók: 10:70, 463. Idő: 34.9.

X. Zsolnai dij. 1. Elsőm (1 Fityó, 2. Sihe- 
dér (8j Benkő, 3. Zengő (4) Maszúr F F. m.í 
Good Trott (2)4) Raymer, Kálmán (pari) Zwil
linger. Könnven. 10:34. 26, 62. Olasz: 10:133. 
Befutó: 10:760. Idő: 33.6.

Baliának 10:10, Bajnok S.-nek pedig 10:12 
volt az esetleges osztaléka. Ilyen double event 
is régen ..sikerült" a hajlók között talán leg
biztosabb kezű „hosszú" Kovácsnak. Népszerű
ségére mi sem jellemzőbb, hogy két ilyen fa 
vorittal kapott ki egymásután s egyetlen hang 
nem akadt a zsúfolt nézőtéren, mely őt hibáz
tatta volna.

♦
Nagyjelentőségű anyaknnca-vásárlásokat esz

közölt a Kilences Bizottmány az e heten lezaj
lott newmarkeli árverésen, amelyen szinte ne
vetséges árakon — 5—10 fontért — kellek el 
a lovak. így történt aztán, hogy a Kilences 
Bizottmány felkérésére Odescalchl Béla herceg 
nz első két napon csaknem a legjobb árakat 
űzette (5—80() fontot) azokért a jobbnál jobb 
származású kancákért, melyek közül a legdrá
gábbat: (Janiargót más körülmények között 
egész biztosan nem tudtuk volna megvásárold.

♦
Az osztrák versenyügy kátyúba futott ügyét 

Schuschnigg kancellár vette a kezébe, s igy je
lenleg remény van arra, hogy az egykori csá
szárvárosban jövőre is lesznek versenyek A 
Wiener Rennvercin ügyeinek vezetését egy 
aktív katonatiszt: Glascr Károly vezérőrnagy 
vette át.
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