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Belügyminiszteri vizsgálat 
a MABI-nál, felfüggesztették 

Paduch Béla igazgatót
Vasárnap óriási feltűnést keltő hír ter

jedt el a fővárosban. A hírek szerint, a bel
ügyminisztérium váratlanul vizsgálatot ren
delt el a MABI-nál, a vizsgálóbizottság már 
meg is kezdte működését és az igazgatóság 
■s egyik magasrangu tisztviselőt felfüggesz
tette állásától. Hosszas utánjárás után sike
rült a pontos tényállást megismerni és hite
les információink alapján a következőket 
közölhetjük:

Csütörtökön a kora délelőtti órákban
három belügyminisztériumi ur jelent 
meg a MAGI központi épületében. Gál 
Gyula miniszteri tanácsos vezetésével 
két számvevőségi főtisztviselő jelent 
meg és Hindy Zoltán vezérigazgatót 

keresték.

Az altiszt szolgálatkészen rendelkezé
sükre állt és a belügyminisztériumi urakat 
felvezette a vezérigazgatóhoz. Hindy Zoltán 
dr. eléjük ment, bevezette őket szobájába 
és jó ideig

zárt ajtók mögött tanácskoztak.

A kiszivárgott hirek szerint, amit külön
ben később a vezérigazgató is megerösitett,

a miniszteri bizottság azért jelent meg 
a MABI épületében, hogy ott a belügy
miniszter rendeletére hivatali vizsgála

tot folytassanak.

Később a vezérigazgató behivatta a ta
nácskozásra dr. Schdgh Károlyt, az elnöki 
osztály vezetőjét is.

A tanácskozás ezután rövidesen befejező
dött és

a belügyminiszteri bizottság tagjai az 

elnöki osztály vezetőjének kíséretében 
elindultak, hogy megkezdjék munká

jukat.

Első ütjük a pénztárterembe vezetett, 
ahol megkezdték az Iratok, pénztárkönyvek, 
belégek felülvizsgálatát, ami előreláthatóan 
hetekig tart majd.

Dr. Schágh Béla, az elnöki osztály veze
tője, aki a bizottság tagjaival első ütjük al
kalmával együtt volt, kérdéseinkre a követ
kezőket mondotta:

— Tény az, hogy hivatali vizsgálat folyik 
a MABI-nál, de ennek nincs különösebb 
jelentősége. Azelőtt minden esztendőben 
szokott a minisztérium ellenőrzést gyako
rolni az ügykezelés felett és természetesen 
pénztárrovancsolással kezdődik ez a fel
ügyelet. Két esztendeje nem volt nálunk 
semmiféle vizsgálat es most sem ért várat
lanul bennünket. Három hónapja várjuk 
már a miniszteri bizottságot, amely azután 
most csütörtökön megérkezett.

Kálmán Andor kereskedelmi tanácsos
hoz, az igazgatóság tagjához is kérdést in
téztünk, aki a kővetkezőket mondotta:

— Nincs tudomásom arról, hogy a MABI- 
bán vizsgálat folyna, de ha van ilyen, fur
csának tartom, hogy

a vezérigazgató pénteken, amikor « 
gazdasági bizottság ülést tartott, nem 

közölte ezt velünk.

— Nekünk, mint az igazgatóság tagjai
nak, mindenről tudomással kellene bírni, 
ami az intézetben történik és ha már há
rom napja folyik egy vizsgálat és azt nem 
közük, mulasztást követtek el.

Különben hétfőn délutun öt órakor el
nökségi ülés van 

és ezen majd szóbahozzuk az ügyet
Ezekután a legilletékesebb tényezőhöz, 

Hindy Zoltán dr. á/Afl/-igazgatóhoz fordul
tunk felvilágosításért, aki a kővetkezőket 
mondotta:

— Tény, hogy a MABI-n&\ tegnap óta a 
belügyminiszter rendeletére vizsgálat fo
lyik. Ez a vizsgálat azonban

nem történt semmi feljelentésre, ez a 
rendes, szokásos évi vizsgálat,

amely azonban a múlt évben elmaradt és 
most két évre visszamenőleg kell a belügg-

miniszteri kiküldötteknek ax ügykezelést 
átvizsgálni.

— Igaz-e az, méltóságot ur, hogy a kór
házépítésre vonatkozó iratokat foglalt le a 
bizottság és hogy méltóságod Paduch Béla 
aligazgatót felfüggesztette állásától? .— tet
tük fel a kérdést.

— A bizottság tudtommal
semmiféle iratot nem foglalt le 

és nem vitt el. Hogy a kórházépitkezésre és 
szállításokra vonatkozó ügyeket felülvizs
gálják, az magától értetődik, hiszen az 
mind beletartozik az Intézet ügy- és vagyon
kezelésének körébe, amit felülvizsgálnak.

Paduch Béla aligazgató ellen esldőaxe- 
rint vizsgálat nem folyik

— jelentette ki Hindy dr.
Arra a kérdésünkre, hogy van-e valami

lyen konkrét ügyről tudomása, ezt felelte:
.— Én semilyen ügyről nem tudok. Azt, 

hogy
a vizsgálat folyamán mit fognak meg
állapítani, nem tudhatom, hiszen ■ 
vizsgálatnak éppen az a Jelentősége, 
hogy megállapítsák, előfordultak-e sza

bálytalanságok vagy sem.

Vizsgálat és felfüggesztés 
az üdülőtelep két levele miatt

hogy nem elég körültekintően Járt el aEzzel szemben olyan helyről, ahol a 
MABI ügyeit alaposan ismerik, más értesü
léseket szereztünk.

Pók Endrének, a svábhegyi szanatórium 
és Parádfürdő bérlőjének a MABI-tól 

6000 pengős követelése volt.

Ez onnan származott, hogy a MABI ta
gokat utalt Parád/ürdőbe. Pák követelését 
egy pesti nagybankra engedményezte. Az 
tudomásul vette és erről értesitette a MABI 
igazgatóságát. Miután a MABI és Párád- 
fürdő közt az évi elszámolás még nem tör
tént meg, értesitette a bankot, hogy az ősz- 
szeget addig nem fizeti ki, mig az elszámo
lás meg nem történik. Két héttel ezután a 
fürdő megbízottja ismét megjelent a bank
nál és

most már olyan levelet mutatott fel a 
MABI-tól, melynek alapján a bank a 

cedálást akceptálta.

Erről a bank értesitette a MABI igazgató
ságát és leveléhez csatolta a .V.4/?/-tol eredő 
második száma levelet is. Amikor a MABI 
ezt az értesítést megkapta, feltűnőnek ta
lálta, hogy ugyanabban az ügyben Áé/ kü
lönböző intézkedés történt.

Felelősségre vonták Paduch Bélát, n 
számvevőség fcazgatóját, aki elismerte, 

második levél kiadásánál, amelyre őt 
a fürdő Igazgatósága kérte.

Tekintettel arra a nagy felelősségre, 
amellyel a számvevőségi igazgatói állás be
töltése jár, az igazgató maga kérte a fe
gyelmi eljárás megindítását. A MABI házi-

Döntő harc a spanyol fronton?
Párta, december 20.

Az utolsó negyvennyolc órában a Madrid 
körüli frontszaknszon nagyjelentőségű hadmű
veletek folytak le, amelyek esetleg

döntően befolyásolhatják a spanyol fővá
ros sorsát

A nemzetiek főhadiszállásáról érkező jelen 
tések szerint Mola tábornok csapatainak n fő 
várostól északnyugatra a Slerra Guadarramn 
és északra n Somosierra fronlsznkaszon sike
rült úttörniök a kormánycsapatok frontját.

Ezzel a főváros ostroma uj szakaszhoz ér
kezett

Mola tábornok csapatni elfoglalták Villa 
Nucvo de la Canada községet, amely El Es- 
corlalba vezető útvonalon fekszik A nemzeti 
csapatok folytatták előnyomulásukat és az esti 
órákban már hét kilométernyire

megközelítették a spanyol királyok ősi te
metkezési helyét, El Escorlall

vizsgálatot fai tartott ás megállapftoria, Rogy,

Paduch anyagi ellenMolgdltatás aflkfll 
adta ki a levelet

Miután szabálytalanság történt as igaz- 
gatóság jelentést tett a bclflgyw in Internek, 
aki j

Paduchot állásától felfüggesztette ás 
ugyanakkor a belügyminisztérium ri 
rendelte a MABI ügykezelésére a viza

gúla lót,

amely két esztendő óta nem történt
Az üggyel kapcsolatban különben aa 

alábbi hivatalos közlést adta ki a MABI 
igazgatósága a Magyar Országos Tadósttá 
utján:

— A MABI-vol időnként összeköttetésben 
álló egyik vállalkozó egy későbbi esetleget 
követelését valamelyik pénzintézetre enged
ményezte, amit az Intézet elnöksége tudo
másul vett és erről a pénzintézetet szabály
szerűen értesitette, de a pénzintézet art 
nem fogadta el. A vállalkozó utóbb a MABI* 
lói származó olyan levelet mutatott fel, 
amelynek szövegezéséből az, hogy a köve
telés csak esetleg merül fel, nem tűnt ki, 
A pénzintézetnek ez az eltérés feltűnt és 
ebben az irányban kérdést intézett. Az 
ügyirat megtekintése után kiderült, hogy t 
második levél kiadása szabálytalan volt, 
A belügyminiszter e megállapítás alapján

Paduch Béla számvevőségi igazgató 
ellen fegyelmi eljárást rendelt el és őt 

állásától felfüggesztette.

Ezzel egyidöben az intézetnél a közel
jövőben amugyis már esedékes rendes Ogv- 
és vagyonkezelési vizsgálatot már most el
rendelte — fejeződik be a nyilatkozat

Ha a kormánycMpatok El Escorlalt kényte
lenek lesznek feladni, úgy tel/esen összeomlik 
a Sierra Guadarrama é» a Somosierra vörös 
védelmi vonal.

A madridi védelmi tanács 

vasárnap délben a következő Jelentést! 
adta ki:

A felkelők a madridi frontokon heves 
támadást intéztek csapataink ellen. Tám i- 
dásukat mindenütt visszavertük.

A kormánycsaputok támadást Indítottak 
a carabancheli llhverdcj fronlszakaszon. .4 
somosierrai frontszakaszon visszave.tiik az 
ellentámadást.

A kormány csapatai n burgosi front mel
letti előrenyomulás alkalmával elvágták az 
utat, amely a felkelők északi hadtestét az 
élelmezési központokkal összekötötte. A* 
ellenség több mint ötven halottat veszített és 
nagymennyiségű hadianyagot hagyott hátra.
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mindenkinek örömet Jelent 
Melnl-kávé, Melnl-tea 
ünnepi CHOmagoláBban

Szépen díszített áruilsszcállltások
AJAndékkosarak, háztartási csomagok 

minden árban

Borok, likőrök, konyak 
kosarakban és kazettákban

A |ándékkézbesltés
MEINL GYULA r. t.

minden fióküzletéből

Kéí szerelmi dráma: 
három halott

Debrecen, december 20.
(A Hétfői Napló tudósítójának tetefón- 

jelentése.) Hcrberger József hajdúnánási 
kocsis összeveszed Suba Máriával, akinek 
régebben udvarolt. Hcrberger megleste a 
leányt, előrántotta fegyverét és

háromszor rálőtt.
A szerencsétlen leány fejébe fúródtak n go
lyók és haldokolva vitték a kórházba. A 
revol veres merénylet utón

magára lőtt Ilerberger,
b mire rátaláltak, halott volt. A szerelmi 
drámát Borbély Lajos 19 éves kereskedő
segéd végignézte. Borbély idegrohamot ka
pott és

Idcgldzában ■ közeli kútba vetette 
magát,

ahonnan holtan húzták ki.
Baja, december 20.

(A Hétfői Napló tudósítójának -telefón- 
'jelentése.) Pálmák községben, Glaser Géza 
földbirtokos tanyáján szolgált Osivald Kál
mán 10 éves gazdasági cseléd. Beleszeretett 
Takács Boriskn 18 éves közscgbeli leányba 
és megkérte a kezét.

A gazdag szil lök azonban kosarat adtak.
A szerelmes fiatalok erre titokban eljegyez- 
!■ k egymást. Mikor kitudódott a dolog, Ta
kács Boriskál a szülei elkergették hazulról. 
A lány pár napig Oswald Kálmánnál rejtőz
ködött és

bánatukban mindketten halálra szántók 
magokat.

Hajnalban a fiatalember revolverrel rálőtf 
a lányra, azután maga ellen fordította a 
fegyvert. 0 sutáid azonnal meghall, a leányt 
haldokolva vitték kórházba.

Fej-
és derékfájás. émelygés, idegesség 
tisztátalan leint Gyakran csak az 
emésztési zavarok kövotkozménye. 
ilyenkor Is segít • tf-rCC2S3

Baltazár hagyatéka: 
kétszáz hold föld és százezer 

pengő Jótállási adósság
Debrecen, december 20.

(A Hétffíi Napló tudósítóidnak telefón- 
jelentése.) Baltazár Dezső püspök hagyató 
kát most leltározták. Baltazár özvegye, kél 
fin és négy Irányit vett részt a hagyatéki el
járáson, amely az elhunyt püspök zeleméri 
kastélyában folyt le

Vasárnapra kiderült, mit tartalmaz n ha 
pvalék. Baltazárnak 200 hold földje és a 
zeleméri kastélya volt minden vagyona és 
efölött végrendelkezett. A birtokét azonban 
magas áron vásárolta,

sok szegény emberért Jótáll! a ebből 
kifolyóan százezer pengő adóssága ke

letkezett.
Ilyenformán a hagyatékból Baltazár család
jára aránylag igen kis összeg maradt.

Cipő

Marton Béla vasárnap 
bejelentette, hogy tovább 
dolgozik a magyar jövőért

A NEP-böl a Nemzeti Munkaküzpontba 
tette At működési helyét

Az utóbbi időben sokféle híresztelés je
lent meg egyes lapokban Marton Béla ala
pításáról, n Nemzeti Munkaközpontról. 
Marton eddig mint a NÉP főtitkára, nem 
nagyon foglalkozott n Nemzeti Munkaköz
ponttal, most azonban, hogy a NÉP főtit
kári állását megszüntették, tevékenységi 
körét •— ugylátszik — a Nemzeti Munka
központba helyezi át.

Az utóbbi napokban különböző viharok 
keletkeztek a Központban. Különösen nz 
úgynevezett zuglói csoport indított erőteljes 
támadást u Központ ellen,
A vádak között volt nz is, hogy Marton 
Béla egyáltalában nem törődik a munka
központtal és ezért a beszervezett tagok 
létszáma is meglehetősen leapadt.

Az elhangzott vádakra vonatkozókig n 
kormánypárti lapokban cáfolat jelent meg 
Szeder János országgyűlési képviselő, mint 
ii Nemzeti Munkaközpont ügyvezető elnöke 
nlóirásóval. Marton Béla azonban szüksé
gesnek tartotta, hogy vasárnap délelőttre n 
körzeti vezetőket és csoportélnököket érte
kezletre hívja össze. Az értekezleten Mar
ton Béla elnökölt és résztveltek azon Boczo- 
nády Szabó Imre és Maday Gyula ország
gyűlési képviselők is.

Meglehetős túlfűtött és izgatott hangulat
ban nyitotta meg Marton Béla az értekez
letet, n jelenlevők majdnem mindegyike 
beszédre készült.

Molnár Sándor dr. igazgató Jelentésében 
foglalkozott a zuglói csoport vádjaival, és 
bejelentette, hogy ezt a csoportot éppen 
vádaskodásai miatt nem is tekintik most 
már a központ tagjainak. Ezután a felszó
lalások valóságos áradata indult meg, ugy 
hogy végűi az értekezleten résztvevők tü
relmetlenkedni kezdtek, mig végre két óra 
felé fclállhatott Marton Béla mint elnök és 
hosszabb beszédben fejtegette célkitűzéseit 
és a Nemzeti Munkaközpont szükségessé 
gét.

Bejelentette, hogy most már többet fog 
foglalkozni a Nemzeti Munkaközponttal 
miután a NÉP főtitkári állásától megvált. 
Tudomására hozta az értekezletnek,

hogy Darányi Kálmán miniszterelnök 
négy nappal ezelőtt Ígéretet tett neki 
arra, hogy Bornemisza Géza iparügyi

Véres verekedés
a Nagyvásártelepen -
a lopott karácsonyfa miatt

Vasárnapra virradóra Krámer József 
nagyvásáriclepi altiszt arra lelt figyelmessé, 
hogy a halomban álló karácsonyfakölege- 
ket cgv ember gyanúsan nézegeti. Krámer 
lesben állott és megállapította hogy Kovács 
Pál alkalmi munkás az egyik karácsonyfa
halomból egy köt cg karácsonyfát a vállára 
kap és azzal el akar távozni.

Krámer a távozó ember után sietett s a 
Nagyvásártelep sarkán utólcfte és rákiál
tott:

— Álljon meg, tegye le azt a karácsonyfa- 
köteget!

Kovács pál körülnézett és amikor látta, 
hogy Krámer egyedül áll a hajnali szürkü
letben, visszaszólt:

— Nem teszem lel Menjen Innen, mert 
majd megtanítom ...

Krámer kötelességét teljesítve, nem tágí
tott, hanem

nekiment Kovácsnnk, aki azonban nála

Hercz Mártont,
a hírhedt rémregéngfüzetek kiadóját 
kitoloncolták Romániából

Érdekes embert teltek át vasárnnp este a I egykori pesti könyvkereskedőt, 
magyar-román haláron: a románok kiulasi- Hercz Márton dúsgazdag ember, aki va- 
lottók Bukarest egyik hires könyvkiadóját, gyónót ponyvaregények milliós példány- 
a magjarszármrtzósu Hercz Mártont, az1 számban való kiadásával és terjesztésével

és kereskedelmi miniszter, valamint 
Kozma Miklós belügyminiszter bevoná
sával megbeszélést tartanak u miniszter
elnök elnöklete mellett a munkaköz

pont vezetőségével, 
amelyen kizárólag a Nemzeti Munkaköz
pont további munkájáról lesz szó. Beszélt 
ezután világnézeti harcokról és hangsú
lyozta, hogy bár a Nemzeti Munkaközpont 
vezetőségében csupán hat országgyűlési 
képviselő van, azonban

a NÉP-ben nyolcvantagn Jobboldali 
csoport van, amelynek támogatására n 
világnézeti harcokban és a szociális 

küzdelmekben mindig számíthatnak.
Annyi bizonyos, hogy nem akarják on

nan a túloldalról, hogy Marton Béla dol
gozzon. azonban ő igenis tovább fog mun
kálkodni a magyar jövendőért.

— Világnézeti harcot vívunk —- mon
dotta — és itt nincsen kompromisszumnak 
helye.

De az én világnézeti harcom nem áll
hat zsidóüldözésekből és bankok abla

kainak beveréséből, 

hanem a magyar élet nemzeti szellemben 
való átállításából. Erőt kell mutatnunk és 

nincs szükség idegenből Importált gon
dolatokra, bár a túloldalon a llbaraliz- 
must is, a demokráciát is és különö
sen bevallottan a szociáldemokráciát Is 

lemásolták külföldről.
A liberalizmusban nem értem a zsidókér
dést és én ezzel kapcsolatban csak azt han
goztathatom, hogy a mi akciónkban

nem lesz szélsőség, nem lesz lárma, 
nem lesz forradalom, 

hanem csupán munka és különösen az ipari 
munkásság és a magyar föld munkásainak 
a legteljesebb megbecsülése.

Részletesebben foglalkozott ezután nz 
ellene intézett támadásokkal, amelyek — 
mint mondotta — öt nem kedvetlenitik el. 
tovább fog dolgozni, mig győzni fog. Az el
hangzott felszólalások kapcsán azonban 

kénytelen fölvetni a blzalmlkérdést.

Az értekezlet bizalmat szavazott Marton 
Bélának és ezzel n különben hosszadalmas 
értekezlet három óra felé végeiért,

jóval erősebb volt, úgyhogy a két em
ber bírókra kelt. Birkózás közben Krá- 
nier szorongatott helyzetbe került és 

segítségért kezdett kiáltani.
Két másik őr meghallotta a kiáltást és 

odasietett, Kovács azonban, aki feldühö
dött, most már

mind a három emberrel szembeszállt.
A zajra összeseregiettek n vásártelep al

kalmazottal és az ott foglalatoskodó áru
sok, akik közül az egyik

Kovácsot ngy vágta fejbe egy dorong
gá*, hogy ez vértől borítva, összeesett.

Közben rendőr is került elő, aki értesítette 
I íi mentőket, miután Krámer megtámadásá

val Kovács hatósági közeg elleni erőszak 
bűntettét követte el,

letartóztatták.
Egyelőre a rabkórházba vitték, ahol felgyó 
gyulásáig marad. 

újdonságok...........................

valódi ezüstsevró
Divatos női hócipők idei friss áru P

szerezte Egyik legjövedelmezőbb, de irodal
minak legkevésbé nevezhető kiadvánva 
amelynek címe a „S/ivek harca" volt, Bu
karestben füzetes folytatásban jelent meg 
minden hét végén. A fahtasztikus szerelni 
történetnek, amelynek első füzetét ingyen 
osztogatták,

hihetetlen sikere volt.

Az utcán, villamosban, autóbuszon, orvost 
rendelőkben, várótermekben, de Iegfökép- 
pen cselédszobákban a „Szivek harca" volt 
a legkedvencebb olvasmány.' Cselédlányok 
kifutó fiuk

öngyilkosok lettek, 
olyan nagy hatással volt rájuk a történet 
főhősnőjének sorsa. Nagyon sok búcsúlevél- 
bői kétséget kizáróan megállapította a ro- 
mán rendőrség, hogy fiatal lányok és fér
fiak n „Szivek harca" miatt dobták el ma- 
guktól az életet.

A bukaresti rendőrség véget vetett n tő- 
megőrületnek. A „Szivek harcá“-t — mi
előtt még ismeretlen szerzője befejezhette 
volna —

betiltották.

Hercz Márton külföldön is próbálkozott 
a hírhedt regény elhelyezésével. Néhány ke
leti államban meginditotta a regénysaroza- 
tót, azonban minden különösebb siker né!- 
kíil. Az élelmes könyvkiadónak már nem is 
volt szüksége további üzleti sikerekre, mert 
a „Szivek harca" romániai kiadása

óriási összeget Jövedelmezett.
Működésére a román belügyminisztérium 

most azzal az indokolással tett pontot, hogy 
megfosztotta állampolgárságától, 

hogy igy szabaduljon meg a „Szivek harca" 
kiadójától Egyben n „Szivek harca" felta
lálható Összes példányait elkobozfatta és el
rendelték a könyvkiadó vállalat összes he
lyiségének lepecsételését. Most Hercz na
gyobb összeg erejéig

kártérítési pert Indított a romón 
kincstár ellen.

Hercz megfellebbezte a vizsgálóbírói vég
zést, de azt a román belügyminiszter is jóvá
hagyta, igy tehát Hereznek el kellett hagy
nia Romóniát és ennek eredményeképpen 
most áttették a határon.

Fontos intézkedések a 
transzfermoratórium terén

A hivatalos lap vasárnapi száma rend
kívüli nagyjelentőségű gazdasági intézkedő- 
seket közöl, amellyel az 1931. évi transz
fermoratóriummal kapcsolatos rendeletek 
hatályát meghosszabbítják. A rendeletek uj, 
döntő fontosságú intézkedést tartalmaznak

at említett rendelettel kapcsolatban, 
elévülési miatt vitássá vált adósságok 

kérdésében.
Az uj rendelet kimondja, hogy a külföld 

felé való átutalások korlátozása miatt nem 
évülhetnek el adósságok.

Régóta nyitott kérdést dönt el er a ren
delet, amely, ha nem jelenik meg, komoly 
bonyodalmak támadhatlak volna gazdasági 
életünkben, mert a zdloglevélkibocsátó in
tézetek pert készültek indítani adósaik el
len. Az elévülés lehetőségének kizárása 
most elejét veszi a zavaroknak és a gazda
sági élet heves izgalmainak. Nem kevesebb, 
mint

kétezer rendkívül komplikált per meg
indítását előzte meg

ez a rendelet.
A másik nagyfontosságu Intézkedés, ami 

ugyancsak vasárnap jelent meg, meghosz- 
szabbitja a gazdavédelmi rcndeletek által 
engedélyezett kamathozzájárulást biztosító 
rcndeletek hatályát 1937 március 31-ig. 
Gazdasági körökben örülnek ennek, de saj
nálják, hogy nem hosszabbították meg ezt 
az intézkedést további időre is.

Talán a legnagyobb jelentőségű, uj ren
delet azonban az, amely nz egyes, árammal 
kapcsolatban álló vállalatok, testületek és 
egyesületekre vonatkozólag

korlátozza a felügyeleti hatóság hatás
körét.

A hatóságnak eddig joga volt beleszólni a 
személyi kérdésekbe is és odahatni, hogy 
ne legyenek túlzottak n személyi kiadások. 
Az uj rendelet értelmében, ha a váll ílat 
legalább két éve nyereséget mutat ki és 
egyébként is kedvező a vagyoni helyzete, 
szolgálati szerződéseket köthet és

fizetéseket emelhet a felügyeleti hatá
ság hozzájárulása nélkül.

Ezzel az intézkedéssel Nagymértékben 
leépül a bürokratizmus és előreláthatólag 
vállalatok egész soránál flzetésjavilások 
lesznek, ami lényegesen hozzá gof járulni 
gazdasági életünk javításához.
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Darányi miniszter
elnök vasárnap 
ötnegyedörás 
kihallgatáson volt 
a kormányzónál

Vasárnap délelőtt háromnegyed tizenegy 
Óra tájban a miniszterelnöki palota főlép
csője elé odaát lőtt a miniszterelnök rendel
kezésére álló, R. 100. szánni autó és né
hány pillanat múlva Darányi Kálmán 
miniszterelnök jött le magánlakosztályából, 
beszállt az autóba, amely egyenesen a ki
rályi udvarba hajtatott, ahol

a miniszterelnök tizenegy órakor ki
hallgatáson jelent meg Horthy Mik

lós kormányzónál.
A váratlan audiencia meglehetős feltii- 

nést keltett politikai körökben, annál is in
kább, mert Darányi Kálmán miniszter
elnök

Amerikai turnéra 
szerződtették, 
az Egyetemi Énekkarokat
Karácsonykor indul 
tizenötezer dolláros,

A magyar zenei élet nemzetközi relációban 
h számottevő, nagy sikert könyvelhet el: nz 
Egyetemi Énekkarokat amerikai hangverseny
kőrútra szerződtették.

Tavaly Budapesten járt az. amerikai egyete
mek énekkara. Mr. Bartholomeuf volt a veze
tőjük, aki egyúttal nz Egyetemi Énekkarok 
Nemzetközi Szövetségének az elnöke. Mr. Bar- 
tholomcm akkor meghallgatta a budapesti 
Egyetemi Énekkarok előadását és valósággal

áradozva nyilatkozott művészi teljesítmé
nyükről,

amelyet Vaszy Viktor karnagy és Koudcla 
Géza dr. pápai kamarás nagyvonalú pedagó
giai munkásságával értek el. A Nemzetközi 
Szövetség elnöke már budapesti tartózkodása 
alatt is kijelentette, hogy a közeljövőben

szeretne számukra lehetőséget teremteni 
arra, hogy Amerikában is bemutatkozza- 

nak.
Nemrégiben azután megjött az értesítés, amely 
uzl jelentette, hogy Mr. Bartholomeur valóra 
is váltotta Ígéretét Az amerikai egyetemi ének-* 1 
karok körében akciói indított, amelv azzal az j 
eredménnyel járt, hogy a budapesti Egyetemi' más részét pedig mi 
Énekkarok amerikai turnéjának előkészítő.érc ' sóval szerezték meg.

Éber, Balkányi,
a kereskedelem és az ipar 
képviselői nyilatkoznak 
az árdrágítás! rendeletről

Vasárnap reggel a hivatalos lapban megje
lent az árdrágítást rendelet, amely minden 
árucikkre kiterjeszti az Árvizsgáló Bizottság 
hatáskörit is abban az esetben, ha valamilyen 
közszükségleti cikk áránál a bizottság indoko
latlan drágítást talál, akkor a drágitót szigo
rúan megbüntetik. A hivatalos lap közölte az 
Árvizsgáló Bizottság elnökeinek és alclnökci- 
nek névsorát is.

A Hétfői Napló munkatársa vasárnap kér
dést intézett az érdekeltekhez arra vonatko
zóan, hogy a kereskedő- és íparostársadalom, 
illetve az egyes szakmák hogyan fogadták az 
uj intézkedést és milyen hatást várnak attól. 
A válaszok ilt következnek.

ÉBER ANTAL
országgyűlési képviselő, a Kereskedelmi és 
Iparkamara elnöke:

— Miután közzétették az Árvizsgáló Bizott
ság elnökeinek és alelnökeinek névsorát, fel
tűnik, hogy

egyetlen kereskedő vagy Iparos sincs 
az egyébként kitűnő gárdában. Tekintve, hogy 
a rendelet kizárólag kereskedőkre és iparo
sokra vonatkozik, a kereskedő- és iparostár
sadalom különösebb barátságot és megértést 
nem várhat tőle.
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a kormányzó"

a kormányzó-

szerint az

teljes Utengyed órái;’ volt
DÓI

teljes ölnégyed óráig volt 
elnöki palotába.

A miniszterelnök — hír 
összes Időszerű

politikai és gazdasági kérdésekről tett 
jelentést az államfőitek

és egyben kifejezte a kormány jókívánsá
gait a karácsonyi ünnepek alkalmából.

A miniszterelnök rövid Ideig tartózkodott 
a Sándor-palotában és utána kirándu
lásra ment és a vasárnap délutánt vadá
szattal töltötte el.

negyvenhárom énekes 
hathetes amerikai körútra
már megtörténlek az első lépések. Az értesítés 
után megindultak a tárgyalások, amelyek né
hány nappal ezelőtt végleges befejezéshez ju
tottak:

az Egyetemi Énckkarnk negyvenhárom 
énekese Vaszy Viktor vezetésével kará
csony napján, december 25-én Amerikába 

indul hathetes turnéra.
Budapestről először Londonba mennek, az 

ottani rádióban hangversenyt árinak, majd út
hajóznak Amerikába. Nemyorkban, Csikágó- 
bán, Cleveiandban és más nagy városokban 
hangversenyeznek és igyekeztek a turnéjukat 
ugy beosztani, hogy magyarlakta városokban 
is felléphessenek. Műsorukon több magyar 
szerzemény, szerepel és kétségtelen, hogy uz. 
Amerikába szakadt magyarok boldog örömmel 
fogják hallgatni a kiváló művészek interpretá
lásában a magyar énekművészet régi és uj 
szerzeményeit.

A hathetes körút kiadása nz útiköltséggel 
együtt nem kevesebb, mint tizenötezer dollár, 

ennek a hatalmas összegnek tekintélyes ré
szét Mr. Bartholomew kezdeményezésére 
nz amerikai egyetemi körök biztosították, 
' részét pedig magyar közülietek támogató-

I

BALKÁNYI KÁLMÁN,
az OMKE igazgatója, a következő nyilatkoza
tot adta:

— A 33-as bizottság rotorfáján keresztül-

ment rendeletén csak az a változás törtéül, 
hogy a közszükségleti cikkekre korlátozták a 
hatályát. A felhozott aggodalmaknak, bár
mennyire is támogatták a bizottságban, sajnos, 
rmgsem tulajdonítottak jelentőséget. Ne adia 
Isten, hogy nz aggodalmak é.s félelmek igaznak 
bizonyuljanak. Most itt az Árvizsgáló Bizott
ság elnökségének .listája, amely egyenként ki
fogástalan és érdemes férfiakból áll Sajnos, 

I tapasztaljuk, hogy
nz érdekelt szakmák és érdek képviseletek 

szakférfiúit mellőzték,
pedig ha már van bizottság, akkor azokat is 
vonjak be ebbe a munkába, akiknek kellő 
gyakorlata és tapasztalata van az árprobléma 
bonyolult elágazásai között. A maga szakm.i- 

i jut bármdycn jól ismerő műszaki emberek nem 
I pótolhatják nr áruforgalom szakértőit. Külö- 
I nősen áll ez akkor, amikor
| o rendelet fogalmazásiból kimaradt o leg

fontosabb meghatározás,
[ hogy mit értünk közszükségleti cikk alatt.

HADINGER EDE,
a Mészáros Ipartestület elnöke a következők- 

, ben foglalta össze a szakma véleményét:
— A kormány évek óta minden lehetőt 

I kővet. hogv a terményárakat a gazdatársa 
j lom érdekében felemelje,

igazságtalan tehát, bőgj- most árdrágító 
rendelkezésekkel sújtsák az ipart és a ke
reskedelmet. amely a legártatlanabb 

árak emelkedésében.
STEINER GYULA,

Magyar Sütők Szövetségének elnöke igy be
szélt:
a

-- A sütők nem félnek nz Átvizsgáló Bizott
ságtól, mert a kenyérárakat eddig is nz Ár- 
elemző Bizottság ellenőrizte. A sütőipar termé
keinek ára csak akkor emelkedik, amikor a 
liszt árát felemelik.

KÁLMÁN ANDOR
kormánytanácsos, a Cipfikereskvdök Egyesüle
tének elnöke a kérdést igy világította meg:

— Sajnos, a kisexisztcnclákat fogja súj
tani a rendelkezés,

oedig a drágulásnak a gyökerét kellene meg 
keresni. .4 bőr árát a gyárak száz százalékkal 
emelték az utóbbi időben s a clpökercskedök 
az árakat mégsem emelték. A gyárakat kellene 
megakadályozni abban, hogy drágítsanak, erre 
pedig más lehetőség is van. mint a rendelet, 
amely bizonyára nem a nagyvállalatokat, ha
nem a kisembereket fogja sújtani.

TÓTH GÁBOR,
a Füszerkereskedök Országos Egyesületének 
elnöke, törvényhatósági bizottsági tag, szak
mája hangulatát a következőkben tolmácsolta:

— A rendelet nyugtalanságot okozott. 
Félünk, hogy alapos vexaturával jár majd 

n végrehajtása.
Kereskedői részről árdrágításról már csak azért 
seim lehet beszélni, mert hiszen n kereskede
lem e pillanatban érdekképviseletek utján az 
árrombolás ellen harcol. A nagy versen’ ’ 
ugyanis az árak annyira lemorzsolódtak, 1 
a kereskedők egymást teszik tönkre.

ívben 
hogy

a

Szélhámos álrendőrök 
sarcoló hadjárata

A főkapitányság politikai nyomozó fő
csoportja tegnap vett őrizetbe tiz szélhá
most, akik német emigránsoknak adták ki 
magukat, megpumpolták nz embereket és 
pénzből vidáman eltek. A rendőrség 

vasárnap egy másik szélhámos ado
mánygyűjtő társaság kézrekeritcsére In

dítóit nyomozást.
A főkapitányság bizalmas utón arról ér

tesült a minap, hogy két polgári ruhás 
férfi rendőrárvák javára gyűjt. A buda
pesti főkapitányság kényesen ügyel a rend
őrség hírnevére és érthető meglepetést kel
tett. amikor olyan hir érkezett, hogy állító-

i

fámnál™''
Ing rendőrségi gyűjtési akció folyik. Ter
mészetesen

már az első percben tisztában voltak 
azzal, hogy csak visszaélésről lehet szó. 

Éppen amikor n főkapitányság értesült a 
dologról, feljelentések is érkeztek. Kiderült, 
hogy legtöbbnyirc

titkos- tíiLtikahvlyck tulajdonosnőinél • 
jelent meg a két polgáriruhás férfi, 

bemutatkoztak, érthetetlen nevet mormol
tak, azután igy folytatták:

—• .4 szegény rendőrségi árvák javára 
gyűjtünk, szíveskedjék adakozni.

A titkos találkahelyek tulajdonosnői, 
akik valósággal „megtisztelve" érezték ma
gukat, hogy ,,rendőrségi emberek" szólítják 
fel őket adakozi-sra, kisebb-nagyobb össze
geket ajánlottak fel, amit az. adománygyűj
tők azonnal át is vettek, megköszönték é.s 
távoztak. De nemcsak ilyen helyeken, hanem

rendes kocsmákban és vendéglőkben 
is megfordultak

és majdnem minden cselben sikerrel járt a 
gyűjtési akció.

A megpumpolt emberek között azonban 
akadt egy-kettő, aki 
csak gyanúsnak tartó 
dőlt és megír dia, bog 
féle gyűjtésről nem tud,

ilyen gyűjtésre senkinek engedélyt nem 
adott.

Erre azután többen feljelentést tettek és 
most a detektívek szigorú nyomozással ke
resik a szélhámos álfendőröket.
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l.
Lepecsételt csomag érkezett Münchenből 

Budapestre Suhog Imre altábornagy, a 
szombathelyi vegyesflandár volt parancsno
kának elmére, akit njabb szolgálati beosz
tása nemrégiben Budapestre szólított. Ferenc 
bajor királyi hericc'g küldte a csomagol. .4 
herceg ezüst rámába foglalt dedikált fény
képe nőit benne„ mellette hosszú köszönő
levél. Ferenc harc cg, akinek Sárváron nagy 
birtoka van, gifikran megfordult már Ma
gyarországon. Többször járt Szombathelyen 
is, ahol Suhay altábornagy vendégül látta 
családjával egg/tütt. Fereiec királyi herceg 
most hálája és hisztelcle jdéül küldte a fény
képet azért a fiók szép óráért, amelyet az 
altábornagy vciidégszcriclö házában töltött.

U.
Boktoravatás g>olt szombaton délben a 

Pázmány Péter Tudományegyetemen. Egy 
kitűnő embert, magyarok Igazi jó barátját 
avatták summa atm laude doktorrá: Wld- 
mar Antóniát, a budapesti olasz követség 
sajtőaltaséját. XV fi már Anlonio hosszú esz
tendők óta él kUztflnk, szeretetreméltó mo
dorával, előzékenységével, szakértelmével 
mindenütt a legőszintébb elismerést 
és megbecsülést szerezte meg magá
nak. De nemcsdk diplomáciai téren, szőkéb
ben vett hivatásában érte el ezeket a sike
reket, hanem mént újságíró, Író és műfordító 

- is jeles dolgokat alkotott. Igy például ő fór- 
dilolta művészi tökéletességgel olaszra „A: 
ember tragédiája"-t. Doktori disszertációját 
ezzel a címmel irta: „Danié és Madách". A ( 
doklorráavatási ünnepségen egész sereg köz- , 
életi előkelőség vett részt, Widmar Anlonio ( 
tisztelői és barátai, ott volt a budapesti olasz | 
kolónia sok kiválósága Is. i

hl

Szombaton kezdődött a Bercsényi-tüzérek 
falkanadásrldr^pságának szezónzáró egyhetes 
vadászata. Az óesztendő utolsó napjáig fo
lyik a vadászat Gydtpuszta, Alsópalkony- 
puszta és a nagykőrösi országút környékén.

IV.
Egy Arkanzas-ajándékot prezentálni 

egyike a legszebb figyelmességeknek. Váci
utca 20...

V.
Egyszer volt Budán kulgavásár... Pesten 

pedig kutyasorozás volt tegnapelőtt. Az ame
rikai Kennel Club levelet küldött a föld- 
mloelésügyi minisztériumhoz. Megírták, hogy 
Nem Yorkban nemzetközi kutyakiállilást 
rendeznek, szeretnének néhány igazi, elis
mert magyar pulit is kiállítani. A miniszté
riumból a levél a Magyarfajla Kutyákat Te
nyésztők Egyesületéhez kerüli. Az egyesület 
közhírré tette a tagok között, hogy sorozás 
lesz. Huszonöt fekete és szürke szörpamacs 
jelent meg a szépségversenyen. Nyolcat ki
választott belőlük a sorozóblzoltsdg. Most 
még csak ezer pengőt kellene szerezni a 
puli tengerentúli útjára, a kiállításon holt
biztosán győznek és a Kennel Club Infor
mációja szerint legalább kétszáz dollárt 
fizetnek értük fejenként az amerikai kutya
barátok.

VL
Rómából írják a Klsnaplónakt Az olasz 

könyvpiac karácsonyi szenzációja egy firen
zei kiadás. A duct fia, Mussolini Vittorio, 
oki az afrikai háborúban mint pilóta vett 
részt, könyvet irt abcsszinlal élményeiről.

VII.
■ Érdemes egy órát tetoválni Arkantas- 

njdndék-ktállltásdnak. Váci-utca Í0.
Vili.

Pólya Tibor, a kitűnő piktor meghívást 
kapott Londonba. Az egyik legelőkelőbb lon
doni galériában kiállítást ukarnak rendezni 
a képeiből.

előadásai

szipkát és betétet!
karácsonyi csomagolásban! Nemcsak 
örömet, de egée/Aójot U szerez vele. 
Trafikban kérje.

Vásároljon karácsonyra Is

NIKOPÁLL
ál

M

on-

va-

No de most mán nem tréfá- 
mire jó a tőbbnejűség?

Punktossan eztet kérdezte 
Buta Benedek, mikor béke-

BAKTER: Hájjá Lepcses szomszéd, ma
guk mán úgy otthun tanálják magukat 
abba a csclefinta Pestbe, mint kantetű a 
galyakorcba. Mer igaz-e, hogy megen 
nan gyünnek?

ÖRZSI; Onnan hát.
BAKTER: Oszt ballottak-e legalább 

laml jó szipem-szopom újságot?
LEPCSES: De még minő furát! A bíró

ság elitéit egy embert, mer két hites fele
sége vót.

BAKTER: Bolond vót az hajjal Iszen aki
nek egy van, annak is eggyel több van, 
mint amennyi kéne. Mikor ollan kevés a 
rendes asszony.

ÖRZSI: Ajjaj, de kilóg a panasz a szájá- 
bul! Oszt miilen vóna maga szerint a ren
des asszony?

BAKTER: Hát aki sokat dógozik, keve
set zabái, igen jól bírgya a verést és mégis 
hamar belepusztul.

ÖRZSI: 0, hogy a gyorsvonat lépjen a 
lábára!

BAKTER: 
bul kérdem:

LEPCSES:
Asszonvrágó ........................
íidőbo lent járt Törökországba, oszt tanál- 
kozott egy odavalósi illetővel, akinek hat 
darab felesége vót. — „Hát az arra jó" — 
monta a török ember —, „hogy ha össze
veszek az egyik feleségemmel, gyorsan ki 
békülök a másikkal". — „Nono" — va
karta fejit Asszonyrágó Bata, — „de mi 
van akkor, ha eccerre mind a hattal össze- 
vész??'* — „Akkor végre békességem van 
tülKik!" — monta a szerencsétlen hatnejű.

BAKTER: Hiszi u plszi. —- Oszt azontúl 
mi újság Pesten? Igaz vóna, hogy a Ró- 
zumherg, a német náclpárt elnöke, a ’ 
vlbe kltagatta Krisztus Urunkat?

ÖRZSI Ki bizony. Mer hogy az
Fia nem vót árja.

BAKTER: A rossebb ájjon bele, 
mán fő köll zándorodni a böcsületes 
rösztény embernek!

LEPCSES: Hájjá tuggya, az éccaka 
mombn fönt jártam a menyórszágbe. Ta- 
nálkoztam Szent Péter apánkkal, ippen a 
menyórszág kapujának a másfélkilós arany- 
kúccsát pucoválta. Mondok neki illendően:

köny-

Isten

ezen
kő

ál-

....... .........  iivai iiiunuvuii. „riejnyc
— „Szentapám, a‘ mán mégis sok, amit nz bújsz, —
a pogány Rózumberg ir a könyvibe; mér 
nem teccik kupán hugyíltani avval a nagy 
kúccsal, iszen a világot akarja főfordít- ... ,VI 
tani!" — „Mondd csak fiam" — kérdezte len álgya.

KÉSZEN VAGY |L$ L* TJT~ A Jup A HTI LEGOLCSÓBB
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BECK EMIE bőrruházat! üzeme, Rákóczi-ut 65, I. emelet

Rádiógramr 
küldött vasárnap a pesti 
megtudja: mit vallott ha. 
a 20.000 pengős bankrabi

Tegnap feltűnő hír érkezett Újvidékről 
Budapestre: u jugoszláv határőrök

lelőtték Benkó Lajoii 82 éves autósze
relőt,

mert átszökött n határon. Benkót kórházba 
vitték és itt halála előtt azt vallotta, hogy 
a pesti Angol-Magyar Bankban történt

nőt
rendőrség Újvidékre, hogy 
álos ágyán Benkó Lajos, 
ás agyonlőtt gyanúsítottja 
20.000 pengős rablásról tudott. Az újvidéki 
híradás szerint Benkó

egyik értelmi szerzője volt ■ vakmerő 
bankrablásnak,

amelynek tettesét eddig nem sikerült kézre- 
keríteni.

Az újvidéki híradás nyomán a budapesti
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„meddig fut

nyomniMér? Mer le akarták 
ő még följebb körűt.
Ez ippen ollan, mint 
esete. Mer igen egy 
vót, oszt az egész faluba min- 
hogy a bíróságra pálládzik.

a cscp- 
nagyra-

Szent Péter (söndessen, — 
veszett kutya a világban?" 
mondok, — „amíg főfordul* 
fö|?“ — kérdezte megen, — 
„Nem a* kérem" — válaszútam, — „ha
nem a veszett kutya". — „Hát" — aszón- 
gya, — „akkor eregpv haza békességgel és 
annak a könyvnek a lapjait használd föl 
arra . . .** Ekkor sajnos fölébrettem.

BAKTER: Kár. Szerettem véna tunni, 
mire kő fölhasználni aztat a könyvet. — 
Arrul mit hallottak, mér lelt társelnök a 
Marlony Béla?

ÖRZSI: 
szegényt. De

LEPCSES: 
lészi kisbíró 
vágyó ember 
denki tutla, 
Hát egy nap elmén a községházára Bóha- 
vadfttó Kotra Pál, oszt csudálkozva láttya. 
hogy u kisbíró a kösségház tetején ül, oszt 
onnan figyeli, hogy rend van-e a faluba. — 
„En kíittem föl oda", — magyarázta a 
bíró. — „Oszt mér?" — kérdezte Bóha- 
vadíltó. — „Azúr" — monta a bíró, — 
„mer a kösségbe az a legmagasabb bel, on
nan mán nem lehet föjjebb mászni, csak 
lejjebb esni".

BAKTER: Jobb a fődön. Onnan nem ka 
limpálhat le az ember.

ÖRZSI: Nem bizony. — Oszt mehetnénk 
is aptya.

BAKTER: De nem mennek bizony, mi
amii nem beszélt Lepcses szomszéd, hogy 
micsoda mezteleny kultúrát akarnak beve
zetni Németórszágba.

ÖRZSI: Az ám hájjá. Hogy a fajtenyész 
tést elősegíccsék. Mer, aszongyák, ruhába 
nem láccik a faj.

BAKTER: A szenvedéslt neki! Oszt a fe
hérnépek is pucéron fognak lófrálni a le
gények közt?

LEPCSES: Úgy.
BAKTER: Oszt nem rühellik magukat 

azok a jényok?
LEPCSES: Nézze csak, eccer a Krónbájsz 

doktor jánya Svédórszágba járt s mikor 
hazagyüll, elmesélte, hogy vót ottan e‘ ten
geri fürdőben, ahun mindenki anyaszült 
mesztelenyen spancérozott ide-odaí — 
„Hejnyc" — aszongya mérgesen a Krón

• „nem szégyíited magad főd alá 
a sok pucér férfi között??" — „Nem" — 
aszongya a jányka, — „mer nem néztem 
én egy férfinak se a szemibe", — Oszt Is

u
- „Hál" —
— Síi fordul 

„a világ?** —-

IGAZGATÓ ŰRI 
CÉGVEZETŐ ÚRI 
htéxkedjék, bep ■isdeonap pustájáoak 
aláírásánál kéznél legyen a magyar

>THEBRIS<
MÁSOLO (TINTA) ÍRÓN

Gyártja: SCHULER JÓZSEF R.-T,

ügyészség és rendőrség azonnal meglette a 
szükséges lépéseket, megindította a vizsgá
latot, hogy mielőbb megállapítsa:

valóban az agyonlőtt Beukó vidt’e az 
értelmi szerzője a bankrablásnak?

Vasárnap egész sereg detektív ment szét 
a városba és Benkó pesti lakása, pesti isme- 
rősei után kutatlak. Egyelőre csak azt tud
ták megállapítani, hogy Benkónak Buda
pesten bejelentett lakása nem volt. Az is 
kiderült vasárnapra, hogy Benkó neve so
hasem fordult elő eddig azoknak a névso
rában, akiket a bankrablás első percétől a 
mai napig gyanúba vetlek

Egészen uj név, egészen uj adatok 
mindezek

— állapították meg a rendőrségen.
Az agyonlőtt Benkó szerepének tisztázá

sára vasárnap délben még egy fontos intéz
kedést tett a rendőrség:

rádiógrammot küldött az újvidéki 
rendőrhatósághoz és ebben felvilágosí
tást kért arról, mit vallott Benkó La

jos halálos ágyán a bankrablásról?
Elmondotta-e, hogy tudott a 20.000 pen- 

’ös rablásról? Mit állapított meg olt a nyo
mozás Benkó szerepéről?

Információnk szerint
ma, hétfőn már válasz érkezik Újvidék

ről
» pesti rendőrséghez és igy döntő esemény 
történhetik a rejtélyes bűnügy vizsgálatá
ban.

Anna Magdaléna
Bach krónikája

Anna Magdaléna Bach, Wiilken •weissenfehi 
udvari trombitás leánya, 1720 egy téli estjén 
a hamburgi Szent Katalin templomban, az él
mény erejétől megrendülve, hallgatta a nagy 
Johann Sabastian Bach orgonajátékát. Bach 
csak nemrégiben özvegyült el első feleségétől 
s fújó lelkére valósággal balzsamként hatott a 
nála tizenöt évvel fiatalabb, puhalelkü, csupa- 
sziv leányka bensőséges ragaszkodása. 1721 
őszén feleségül vette s házasságuk majd jem 
harminc évig tartó derűs, boldog, megértő 
évek sorává vált. Amikor Bach 1750 hen el
hunyt, olyan asszonyt hagyott itt, aki hátra
lévő nyomorúságos éveit csak édes emlékeiben 
pergette le. _A családból az egyetlen volt, aki 
’érjének időtlen nagyságát már ekkor felis- 
ismerte, mert Bach fiai maguk nem sokra 
tartották apjukat, anyjukkal pedig semmit 
•cm törődtek. A teljesen leszegényedett, köz
adományokból élő, öreg asszonyka számára 
ezekben az esztendőkben nz volt a vígaszta
la, hogy írásban újra élhette végig tovatűnt 
boldogsága korszakul s egyben emléket állít
hatott annak a férfiúnak, akinek eljövendő 
dicsősége az ő szerény nevét is belevonja a 
halhatatlanság aureolájába. így született meg 
Bach „Kis krónikája", a világirodalom egyik 
legszebb, legfrissebb, legüditöbb és legiidébb 
irúsa erről a zárkózott, monumentálisán nagy 
emberről. A sokszáz kötetet kitevő Bach iro
dalom szegény lenne cnélkül a bájos kis 
könyv nélkül, amely most jelent meg magyar 
nyelven, Wtesner Juliska gondos fordításában.

—' n-Iobb világítás, jobb látás, jobb munka" 
című akció keretében a Világítástechnikai Ál
lomáson két párhuzamosan haladó tanfolyam 

l(czdctct. Egy-egy tanfolyam 10 előadás
ból All: az első csoport záró előadása december 
17-én, csütörtökön volt, amikor is a Világítás
technikai Állomás vezetősége a tanfolyam szor
galmas látogatói közölt 60 darab luxmérőt osz
lott ki. A második csoport záró-előadása de
cember 22 én, kedden lesz: a hallgatók ilt is 
meg fogják kapni a szorgalmukkal jól kiérde
melt Inxinérőt. A Világítástechnika I Állomás 
vezetősége már most közli, hogy n jövő évben 
továbbképző tanfolyamat fog tartani, amelyra 
jelentkezéseket már most elfogad.

— Autobuszüzeml hírek: Strompf Pál autó
buszüzeme a karácsonyi ünnepek alkalmával 
nz utazó közönség kényelmes szállítására uj 
fűtött autóbuszaival Nagykúta MÁV állomás
ról megerősített járatokat fog fentartani, Jósz- 
berény, valamint Túpióbicske irányába induló 
vonalain

Beihienieri színház
Telefon: 1 -367-78
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Tiz embert 
szúrtak le 
aranyvasárnap 
ejjelen

Hosszú Idő óta nem fordult dó annyi 
szurkolás és kocsmai s utcai verekedés Bu
dapesten, mint aranyvasárnapra virradó 
éjszaka. Úgyszólván egész éjjel azzal voltak 
a mentők elfoglalva, hogy Kelenföldtől Kő
bányáig és Angyalföldtől a Haller-térig 
azurkálási esetekben első segélyt nyújtottak.

Elsőizben
egyszerre M embernek.

kellett segélyt nyujtaniok a derék mentők
nek, akik három kocsival vonultak ki a 
Gyömről-ut 35. számú házban lévő kocsma 
elé. Az történt ugyanis, hogy öt ember mu
latott a kocsmában, majd mikor onnan el
távoztak,

aa utcán összeverekedtek.
Wagner István kocsimosó, Szekrényes 

Nándor sofför, Asztalos László kovács és 
Fodor József lóápoló t<52>& sebtől vérezve

■^Legszebbiajándék á
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maradt a Gyömröi-úti csatatéren. Vala 
mennyinket a Horthy Miklós-kórházba vit
ték a mentők. Az ötödik: Wagner Antal ko
csis, csak könnyebben sérült meg, öt a laká
sára szállították.

Néhány perccel a fenti eset után a Déry 
totca 7. számú házba robogtak a mentők, 
ahol Balassa Lajos föbérlöt Szabó Mihály 
albérlője bosszúból kenyérvágó késsel ugy 
mellbeszurta, hogy a szerencsétlen embert 

haldokolva vitték a Rókus-kórházba.

A Bulcsu-utcában Letnko András keres 
kedősegédet

Ismeretlen tettes megverte és Beste 
azurkálta,

azután elmenekült. A kereskedöaegódet a 
Rókus-kórházbs vitték.

Kelenföldön, a Lenke-uton is azurkálási 
esethez hívták ki a mentőket. A Lenke-ut 
90. számú házban lévő vendéglőben mula
tott együtt Daosz Bálint cipész. Fehér Ig
nác és Bozsik Ignác kötörökkel. Mulatozás 
után az utcán a három ember összeveszett 
és a veszekedés közben Daosz Bálintot Fe 
hér megszurta, mégpedig olyan súlyosan, 
hogy

életveszélyes állapotban

vitték a Margit-kórházba.
Ugyancsak súlyos szurkálás történt Új

pesten, ahol az angyalföldi határban össze
veszett Szabó Ignác péksegéd Dezső Jenő 
cipésszel és ennek barátnőjével. A vereke
dés azzal végződött, hogy

a nő a kél férfit összeszurta,

azután ö sietett a rendőrhöz, hogy hívja ki 
a mentőket. A két sérült férfit, akik lova
glásán egymást okolták a szurkálásért, 
amely szerintük „tévedésből" történt, a 
mentők a lakásukra szállítotok.

it6 törlő > • 
szilveszteri progmmmon.

S. ntETROPOLEb.1
x;'"Rad(j Sándor 41
Vlrány-jaxz, 
Csóxa Fari 

cigányai
Asxtalrendelés :

1-339-SO

Egy pesti ügyvéd lakásán 
megtalálták a perdöntő 
iratokat a Pamutipar Rt. 
negyedmilliős feljelen
tése ügyében

Érdekes események történtek vasárnap 
abban a bűnügyben, amely közgazdasági 
körökben nagy feltűnést keltett. A Magyar 
Pamutipar Rt. feljelentésére több mint egy 
évvel ezelőtt nyomozás indult a rendőrsé
gen. A nyomozásnak azt kellett megállapi- 
'ania, hogy a Pamutipar részére Svájcból 
szállított festék és vegyi anyagok valóban 
dyan értéket reprezentálnak, amilyet a 
Pamutiparnak számlázlak, vagy pedig keve
sebb értékű áru jött-e Pestre, mint amilyet 
a számla összege feltűntet. A Pamutipar 
r. t. feljelentése szerint

közel negyedmillió pengő kár érte a 
vállalatot a Svájcból érkezett szállít

mányok körül.
A rendőri nyomozás már régen lezárult, 

de most névtelen feljelentés érkezett a 
.endőrségre s ennek alapján uj nyomozás 
indult meg. A nyomozás során elsősorban

Weisaberger Ferencet, a Pamulipar Rt. 
volt igazgatóját akarták lanuképen ki

hallgatni.
Weissberger egy évvel ezelőtt, amikor a 

feljelentés megtörtént, még a Pamutipar 
igazgatója volt, később azonban megvált 
állásától. Wetssberger Ferenc azonban a 
lanuidézésre nem jelent meg, mert Páriá
ban tartózkodik.

Veszedelmes nemzetközi betörő 
került kézre a színházi ruhatárban 
Régóta keresett ruhatári zsebtolvajokat fogtak el a detektívek

A téli Idény beálltával sűrűn érkeztek 
bejelentések a főkapitányságra a színházak 
mozik és hangversenytermek ruhatáraiból, 
ahol nap-nap után zsebtolvajlások fordultak 
elő. A rendőrség zsebtolvajokat üldöző egész 
detektlvcaoportot mozgósította, de munká
juk eddig nem járt sikerrel, a zsebtolvajo
kat nem találták meg.

Szombaton este két igen ügyes detektív: 
Adat Sándor és Szóka Mihály a Magyar 
Színház premierjére mentek el, abban a hie
delemben, hogy az elegáns és gondtalan kö
zönség között

bizonyára meg fogják találni a vesze
delmes zsebtolvajokat.

Szóka detektív egyszer csak arra lett 
figyelmessé, hogy egy európaszerts Ismert 
és körözött veszedelmes zsebtolvaj furako-
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Kétezernyolcszáz gyermek 
aranyvasárnapját aranyozta 
boldoggá a TÉBE ünnepe

A tőzsdepalota kupolacsarnoka, mint már 
lö esztendeje minden aranyvasárnapon, 
most is fényes díszbe öltözött. A hatalmas 
(erem közepén pompás, óriási karácsonyfa 
várta a szegény gyermekeket. Ezen a meg 
ható aranyvasárnapi karácsony-ünnepségen

2800 szegény gyermeket ruházott fel a 
Takarékpénztárak éa Bankok Egyesü

lete,
A fővárosi elemilskolák választották ki a 
megajándékozandó apróságokat. Ismét cipőt, 
télikabátot, fehérneműt kaptak a szegény 
gyerekek. A kültelkeken lakóknak még vil
lamosjegyről is gondoskodott a TÉBE, hogy

Információnk szerint Wetssberger Igaz 
gató vasárnap értesítést küldött Budapestre 
s ebben közölte, hogy

ezen a héten hazaérkezik éa azonnal a 
nyomozó hatóságok rendelkezésére áll, 

hogy tanúvallomást tegyen a feltűnő bűn 
ügyben.

Még egy érdekes eseménye volt vasárnap 
ennek az ügynek. A rendőrség megtudta, 
hogy azok az iratok, amelyek az egész bűn 
ügyi afTérben perdöntőek,

egy budapesti ügyvéd lakásán vannak.
A rendőrség vasárnap lefoglalta ezeket 

as Iratokat.
Az ügyvéd kijelentette, hogy még észtén 

dőkkel ezelőtt bízták gondjaira az iratokat, 
fogalma sem volt arról, hogy azok mit tar 
talmaznak, s amennyiben a hatóságnak, 
szüksége van azokra és le akarja foglalni,

a legnagyobb készséggel bocsátja ren
delkezésére az egész iratkötegeket.

A lefoglalás vasárnap megtörtént és e 
héten a nyomozó rendőrtisztviselők részle
tesen áttanulmányozzák a hatalmas irat
csomókat. A nyomozás eddigi adataiból 
megállapítható, hogy rövidesen igen 

jelentős, meglepő fordulat történik
a negyedmilliós bűnügyben,

dik a ruhatárhoz: iNckelmann Ralmond 
A detektív ügyelt és észrevette azt is, társával 
együtt, hogy két pesti zsebtolvaj: Barokk 
Béla és Császár Andor Is ott állnak Neckel 
mnnn közelében.

A két detektív óvatosan megközelítette a 
zsebtolvajokat és

a hármat átkarolva, kiemelték a tömeg
ből,

még pedig olyan ügyesen, hogy a közönség 
úgyszólván semmit sem vett észre.

A zsebtolvajokat előállították a fökapl 
tánvságra, ahol azonban nem lehetett rájuk 
bizonyítani a zsebtolvajlást. Miután köz 
ismert zsebtolvajok, közigazgatási utón jár
nak el ellenük: mindhármukat kivitték a 
toloncházba.

bejöhessenek az ünnepségre.
Már a kora délelőtt boldogan salbongtak 

a kicsinyek a tőzsde bejárata előtt Tizenegy 
órakor egyszerre tisztelettel elcsendesedett 
a gyereksereg:

a kormányzónk érkezett meg, 
A kapu előtt dr. Kresz Károly kincstári fő 
tanácsos, a TÉBE igazgatója fogadta a 
kormányzónét. Az apróságok és a szülök lel
kesen éljeneztek.

A ragyogóan kivilágított karácsonyfa alatt 
a pénzintézetek vezetőinek élén Hegedűs 
Lóránt, a TÉBE elnöke mondott megható 
üdvözlőbeszédet. Hódolattal köszöntötte Ma-

JOtrtia atadnkl SeUtta, 
hogy kartatonvra aa egyet
len Igazi ajindék a valódi 
Skeaer ha a pontot óra. ar 
4k»wrAt»«k 4i órátok mir 
atta ti hirdetnek, atak 
■ ladeaklatk he!éo< 
karimiyt kiválnak.

tyarország első asszonyát. Megemlékezett a 
kormányzói pár olaszországi ünnepléséről is. 
Hangsúlyozta, hogy a fővárosi pénzintézetek 
egyik első kötelességüknek tartják, hogy 
minden jótékonysági akcióból kivegyék ré
szüket.

Az ünnepség vendégei között ott volt: 
Darányi Kálmánná

a miniszterelnök felesége, továbbá Fa
binyi Tihamér pénzügyminiszter és fe- 
aége, valamint Hóman Bállntné, a kul

tuszminiszter felesége
és Keresztes-Fischer Ferencné, a P. K. elnö
kének felesége is. A minisztériumokat dr« 
Iklódg Szabó Andor osztályfőnök, a fővá
rost dr. Schuler Dezső alpolgármester kép
viselte és köszönte meg a TEBE Jótékony
ságát.

A gazdasági élet vezérel közöl többek közi 
ott voltak: Ágoston Mihály, dr. Alapi Béla, 
dr. Erngeg Károly, dr. Faragó Sándor, 
Fleissíg Sándor, Hesstetn Ignác, Hollós 
Ödön, báró Madarassg-Beck Marcell, Mitos 
György, Műnk Péter, dr Nyúlás ti János, 
'lapoch Jenő, Walkó Loránd, Wels Fülöp, 

Az üdvözlések után
megkezdődött sz ajándékok kiosztása.

Az ujjongó apróságok cukorkát, süteménye
ket, képeskönyveket és játékszereket is kap
tak. Többek közt a következő hölgyek osz
tották szét köztük az ajándékokat: Aporton 
Mihályné, Alapi Béláné, Bún Józsefné, 
Büchler Lajosné, Fehér Frída, Fletssig Sán
dorné, Görög Frigye,né, Halász Manóné, 
dr. Hernádi Antalné, Hesslein Ignácné, Hol
lós Ödönné, dr. jármag Pálné, Kálmán 
llenrikné, Kresz Károlyné, dr Láng Lajosné, 
Ir. Lukács Antalné, dr. Makkal Ernőné, 
lezser Miksáné, Navratilné Hegedűs Rózsi, 
Vémethy Kálmánná, dr. Ntjulászi Jánosáé, 
dr. Posch Gyuláné, Sándor Kálmánná. Scho- 
ber Béláné, Szunyogh Szabolcsné, Ullmann 
Gréte, Ungár Béláné. Walkó Lórándné, Zs/n- 
dilg Sándorné.

As ünnepélyt a TÉBE jótékonysági bízott* 
,ága rendezte, élén Milos György h. vezér
igazgatóval,

♦
A Vn. kerületi testnevelési bizottság va

sárnap a dobutcai iskolában karácsonyfa
ünnep keretében 300 szegénysorsu leventét 
ruházott fel. Zielinszkg Tibor kerületi elöl
járó, elnök As Pintér László prelátus, or
szággyűlési képviselő mondott beszédet az 
ünnepélyen. A testnevelés! bizottság részé
ről Munkácsi Gyula, Rutkat Antal és dr. 
Győrt Ernő vett részt az ajándékkiosztá
son.

A leventefelruházásra a legnagyobb ado
mányokat Rutkai Antal, a Magyar Divat
csarnok tulajdonosa éa Ungár Ernő, a Fillé
res Áruház tuljadonosa juttatta a testneve
lési bizottsághoz.

Karácsonyi
ajándék
• nélkülözhetetlen

v SINGER
ZjyX varrógép 
fw .1 ebben u

ízléses kivitelbe*

SINGER VARRÓGÉP RÉSZV. TÁRS.
IV, Sammelwais-ufca 14 VII, Rákócil-úl 13
ll.Corvin.i4f 1 BUDAPEST VII, Rálówi-úf 68 

VI, And’éjiy-út 33 Vili, űaroM-uks 86.
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A tcclinikui csúcstól icsitmények egyik 
legszebb partiját mulatjuk ilt be:

♦ A K 1) 8
9 K B 7 2
0 632
4- K 4

♦ -
9 D863
0 B 10 0 7 4
4* D 8 7 3

♦ B 10 6
V A 10 0 5 4
ó 8 5
* B95

4 0 7 5 4 3 2
9 -
0 AKD
4> A 10 6 2

SÍRU
Kezdetben a havat teremtette az 

Isten, azutáu sokkal később a silécckct, 
majd legújabban a siruhadivatot. Sőt! 
A siruha divattobzódást természetesen 
a nőknél. Eleinte csak sportszerető 
emberek jártak síelni és csak legújab
ban a „ruhakedvelők” is.

A siruha-sportban végre az egyéni 
ízlés érvényesülhet. Mindenki divatot 
„kreálhat” magának szin- és fazon 
megkötöttség nélkül és nyugodtan ér
vényesülhet ebben fantáziája, mert 
a leleménnyesség azután valósággal 
tobzódik ezekben a ruhákban. Csak 
ugy szédül bele az ember. Rikító és 
pasztellszínek, nadrág és szoknya, 
sőt szoknyanadrág, mellény és blúz, 
ki hogyan érzi jól magát benne.

Már a IkH Is érdekes volt! Dói egy pik
kel In 'Holt és Észak káros plkkes vála
szára négytrcffcs kérdőbcinundást alkalma
zott. Észak üt pikkel licitált, ami a kon
venció értelmében a tereffszln második 
menetének fogását jelenti, valamint a 
plkk-ászt. Dél merészen bemondta a hét 
pikket.

Nyugat káro-bublval indított. Kelet a 
nyolcast adta, felvevő ütött az ásszal és pik
ket hívott. Nyugat nem adott! A felvevő 
erre asztalról kis kört hívott, hátha Kelet 
berohan valamelyik nagy figurával. Kelet 
hosszú megfontolás után kicsit adott. Dél 
lopta. Pikkel átment az asztalra és kör kl- 
lályt hívta. Kelet fedett az ásszal, Dél lopta 
harmadszor és átment aduval az asztalra, 
majd lehívta a kúró királyt és a dámát 
Kézben még a négy treffje van és egy adu, 
az asztalon a clubi kör bubi, a clubi treff ki
rály és egy adu. Mit tart az öt lapban Nyu
gat? Négy treffet és n lilánk kör dániát? 
Treff király, körlopás és kör búb magas 
11a Nyugat c-’ak három treffet tart, akkor 
treff király ász és lopás után magas a kéz 
negyedik treffje. Felvevő mindkét esetben 
teljesített!

A MAC meghívásos versenye a Sziget
kupáért szombat délután kezdődött az Or
szágos Kaszinó dísztermében. Tizennégy 
< sspat indult négy csoportban. A megtartott 
selejtező mérkőzések után a döntőbe kerül
tek: nz Országos Kaszinó, Bridge Club. 
BLK hölgyek és a BBTE csapatai. A kiesett 
10 csapni 8 leosztásos körmérkőzést játszik 
a vigaszdijért. A kittinő rendezés Dr. A’o- 
vács György munkáját dicséri.

♦
Dntmándy Géza ny. tábornok, a M. B. Sz. 

tinóké a budapesti világbajnokság jelentő
ségéről hét jön délután a Hungária zöld 
termében tájékoztatja a sajtó képviselőit.

★
óriási nz érdeklődés n szerda esti szövet

ségi triálmérkőzés iránt, amikor a szövet
ségi kapitány kijelöli a világbajnokságon 
szereplő magyar reprezentatív csapatot.

♦
A Hétfői Napló márciusi Vállalati Verse

nyének első csapa űrén ingj él január első 
hetében tartjuk meg. A Hitelbank első csa
pata játszik a Takarékkal, a Hitelbank II. 
csapata a Magyar Vegypapírral.

Vegyen ajándékba:

Függönyt, Függönyanyagokat,

Diszpárnat. térítőt, Kézimunkát,
.Szőnyegot, Szőnyeganyagokat

Finom kötöttárut. Harisnyái

SZEKERES.,
Vili., Rákóczi-ut 63. szám

Az előrelátó, gondos síelők már 
augusztusban kezdték kötni vagy 
horgolni siruháikat. És teljesen uj 
háziipart is lenditett fel. Meghitt 
édes kettesben ül férjuram kedves 
hitvesével: a férj karjait könyökben 
meghajlítva szervírozza őnagyságának 
a pamutot, aki azt kedvesen csacsova 
felgombolyítja. Egy kis gombolyitás 
egy kis pletyka és — kész a „sicsuda”.

Legcélszerűbb a sötét nadrág és az 
ehhez élénk színben kötött pullover, 
amelynek élénk színét, még élénkebb 
színnel kombinálhatjuk és fabrikál
hatunk hozzá ugyanolyan sapkát és 
keztyüt magas manseltával : ez lészen 
a legszebb és legtökéletesebb sidressz.

HÁIM
Ha azután nagyon szorgalmasak aka
runk lenni, még egy zoknit is készít
hetünk hozzá, amelynek kilátszó részét 
pu'Uverünk színeivel díszíthetjük.

< %1'nem csekélység az a szintobzódás 
sJií, amikor a pullover kétujjnyi 
széles, a szivárvány minden színé
ben játszó ferde csíkokból tevődik 
össze — egyszínű, vagy fehér angora- 
gallérrai és manzsettával.

Legújabban rövid, bő szoknyákat 
is kötnek, amelyek sokkal sikesebbek, 
mint a hosszú bugyogó. Ezeket termé
szetesen legtöbbször a 60—70 kg-nál 
jóval szélesebb körvonalú hölgyek 
viselik.

Az előbb elmondottaknál sokkal 
nagyobb a választék és a lehetőség 
a nem otthon készült sitoilettekben. 
A leggyönyörűbb elgondolások szök
kennek ezek között a valóságba.

El lehet-e például szebb és sikkesebb 
siruhát képzelni, mint egy fehér loden- 
nadrágot, ugyanilyen rövid kabátot, 
amely alól zöld sottis-szövet angol 
blúz kandikál ki, hozzá fehérsildes 
zöld díszes sapkát és zöld keztyüt?

De a fekete összeállítás sem csúnya.
A fekete puha gyapjunadrágboz mond
juk egy meleg rózsaszínű angora felső
rész. Vagy egy jó, szürkcszinii össze
állításhoz terrakott, vagy korall, de 
utolsó sorban itt is esetleg zöld kabát, 
vagy pullover. Egyik jobb, mint a 
másik.

Karácsonyra
minden nő vágya
egy ragyogó ajándék

divatékszerboltfából, Kitsyó-u. 4-6

Nagyobb mérget nem tudok elkép
zelni, mint mikor a remek siruha 
ott lóg a szekrényben síelésre és — 
hódításra készen és — Isten ments — 
nincsen hó... No de ilyet igazán csak 
a legjobb barátnőmnek kívánok...

(Dr. Dévainó Erdős Böske).

Nézze meg gyönyörű bundáit — 
olcsó árait! 
szűcs, iv„ uaczi ulca 22. ,eiemele,

Amikor az elvált asszony 
liázasságszédelgéssel 
vá dőlj a volt férjét

Uigszlnház
December 23-án szerdán először 
Földes Imre uj színdarabja

Nem adok 
hozományt!

Főszereplők:
Makny Margit, ölyvedy Zsófi 

(elfő fellépés), fiT.ombathelyi 
lllnnkit, Somlat, Ráday* 

Rabon, Petényi
Jegyrendelés: 1-153-44

— Karácsony hetében elfelejtjük a világ 
szenzációkat és megpróbáltuk a magunk hol 
dog, békés ünnepi életét élni, ünnep*, ételek, 
egy két pohár jó ital kerül az asztalra a aján 
dékoráai kedvünket követve, odakerül egy-egy 
csomag finomabb cigarrita, i’yílrüs szivar is 
Hájövünk arrn, milyen apróságok tehetik 
szebbé nz életet: egypór fillér — meg sem 
érzi zsebünk és mennyivel jobbot, finomabbal 
szívunk I

Talán még soha ilyen 
perbeli ellenfelek — ilyen 
pertárggyal nem állottak 
magyar bíróság előtt, mint 
amilyen ügyben ezen a 
héten tartották meg a 
perfelvételt a budapesti 
polgári törvényszéken. Fel
peres az elvált asszony,

alperes aa elvált férj, a per tárgya pedig „házassági 
ígéret be nem tutrása”, vagy közönségesen: 
hásasságssídelgés..,

V. Béla exportkercskedő néhány évvel ezelőtt 
elvált a feleségétől. Megegyeztek annak rendje- 
módja szerint és n férj, akinek kitünően menő 
üzlete volt

30.000 pengő végkielégítést adott feleségének. 
Az asszony el is költözött férjétől, akinél ott 
maradt 18 éves fia és 20 esztendős leánya.

önagysága egy penzióba költözött, de sűrűn 
járt férje házához is gyerekeit látogatni és mint 
jó anyához illik, ügyelt n rendre is a férj házatája 
körül. Szóval... nos szóval a férj éz a feleség újra 
összebarátkoztak és itt is ott is együtt jelentek 
mog : színházban, vacsorákon, mozibanés egyebütt.

— A kezdődő barátságnak as lett a vége — adja 
elő az asszony keresetében —, hogy volt férjem 
egy napon azzal állott elő 1 adjam kölcsön az üzlet
hez a 30.000 pengőt.

— Nem adóin — feleltem. — Kamatoztatom 
és kell a pénz!

— Adok én ia kamatot — ígérte férjem, sőt

még többet is mondok: adja ide a 30.000 pengőt, 
hiszen úgyis együtt vagyunk folyton — még az 
lösz vége ax uj bartáságnak —, hogy

elvessem ismét feleségül.
— Erre a nem várt ígéretre — folytatja az 

asszony —» olyan boldogság töltött el, hogy más
nap kivettem a bankból pénzemet és

átadtam férjemnek.
Azóta bőnapok teltek el, de sem kamatot nem ad 
a férjem, sem a leendő házasságról nem akar bcssélni.

•—Röviddel azelőtt erélyesen léptem fel férjem
mel szemben, mire visszafizette a 30.000 pengőt, 
de kamatot most sem adott, ellenben

kijelentette, hogy el fog venni feleségül.
Boldogan vártam as esküvő napjára, amikor 
váratlanul megtudtam, hogy volt

férjem eljegyezte magát egy más nővel.
— Mikor ezért szemrehányást tettem neki, 

egy elszámolást tett elém, amely szerint a kamatok
nál nagyobb össsegü pénzt kSltfíu reám vacsorákra, 
színházra és egyéb szórakozásra.

— Kérem a tekintetes kir. törvényszéket, hogy 
férjemet kötelezze arra, hogy

házassági Ígéretét tartsa be,
de legrosszabb esetben fizesse meg a 30.000 pengő
nek fél évre járó 6% -os kamatát és jelen per 
költségeit.

Eddig szól a keresetlevél A férj egyébként

k Htalanitúsi perrel fenyegetőd zik, mert állítása 
>t volt felesége felkereste

uz uj kivá'asztott hölgyet és „lebeszélte” a 
házasságról.

Ennek következtében pedig V. Béla szerint őt 
tetemes üzleti kár érte, mert a hozományt üzletébe 
akarta fektetni és most elesett az ebből várható 
haszontól. ..

KÖZGAZDASÁGI HÍREK
Az adókat január végéig kell felmondani. 

A felmondásra, Illetve az adólcszállltás kéré
sére indokul szolgálhat akár a jövedelemnek, 
akár a vagyonnak csökkenése, elemi kár, bal
eset, veszteségek, forgalomcsökkenés, továbbá 
az a körülmény Is, hogy az adó az adózó ke
resett, illetve vagyoni viszonyaihoz képest már 
az előző kivetés Idejében is tulmagas volt. Al.l 
rendes üzleti könyveket vezet és nyereség- 
veszteségszámlát akar becsatolni, kellő Időben 
február végéig halasztást kérhet bevallásának 
beadására.

♦
A kereskedelmi és nz ipari érdekeltségek kö

rében mozgalom indult meg, hogy a külföldről 
érkezett árumintákat ne utalják át a vámhiva
talokhoz, mert igy az árumintákat késedelem
mel kapják csal: meg, ami erősen bénltólag hat 
a kereskedelmi forgalomra.

¥
2300 vaggon szappant termeltek Magyar

országon 1935. évben, ebből az 5 nagy gyárra 
1250 és a háziiparra 600 vaggon esett, a többi 
a közép-, kiskészitök és szövetkezetekre esett.

♦
A F<*n c I éré Általános Biztosító In

tézet —• amely Január 1-vel működésének 
73-lk évébe lép — a MUnchener Rückverslche- 
rungs-Gesellschafttól megszerezte a régi éa ki
tűnő hírnevű Magyar-Francia Biatosltó Rt. rész
vényeinek túlnyomó többségét és 1937 január 
1-től kezdődőié# ennríi a társaságnak legfel
sőbb Irányítását Is a Fonclére ügyvezető Igaz
gatót, J a no vlti József és K u n Károly ve
szik át. A Magyar-Francia élén megmarad Da
la b á n György Igazgató.

♦
Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 

kiállitásrendez.ö bizottsága elhatározta, hogy az 
1937. évi, sorrendben ' immár negyvenhatodik 
kiállítását nagyobb arányokban rendezi meg 
március 17—22. napjain. Az előkészületek en
nek figyelembevételével folynak, a kiállítási 
iroda minden osztálya teljes felkészültséggel 
dolgozik és a kiállítás korai időpontjára való 
tekintettel szétküldlék már a jelentkezési fel
hívásokat A tenyészállatok csoportjában a be
jelentések határideje 1937. január 6, a többi 
csoportokban 1937. február 1.

♦
A dohányblztoaitás kötelezővé tétele melleit 

foglalt állást legutóbb a Tiszántúli Mezőgazda
sági Kamara közgyűlése. A dohányjöve
dék önblztositásl tervezete mellett foglaltak 
állást, amellyel tulnjdonképen a dohánytermelő 
gazdaközönség évtizedes kívánsága nyer meg
oldást.

4
A nemzetközi borhivatal kimutatása szerint 

Magyarország fejenkénti borfogyasztása éven
ként 37.8 liter. Borfogyasztás terén tehát a 
világ nemzetei között a halódik helyen áll.

4
A Magyar Festékkereskedők Országos Egye

sülete- ftóbfnotdta Bernálol, az egyesület volt 
ügyvezető elnökét titkárnak választotta meg.

♦Az OFA Holzindustrie A. G. december hó 
15-én tartotta Genfben az 1935/36. évi rendes 
közgyűlését. Az üzletév nyeresége Fr. 85.691.30 
(mull évben Fr 66.714.84), mely a közgyűlés 
határozata értelmében a megelőző évek nyere
ségével együtt uj számlára vitetik elő. ugv 
hogy az elővitelezett összeg Fr. 228 777.15. Az 
igazgatóság Jelentése szerint az üzletmenet a 
lefolyt üzletévben a várakozásoknak teljesen 
megfelelt és további fejlődést mutat

Pénzintézetek Országos Biztosító Részvénytársasága b^-p-*. v., sas-uic 3.
1------------------------ 1- . ... ...................... .....—1 1..-------------------- 1 u.i_________  (intézeti székház) ...........



Budapest, 1926 december 21. HÉTFŐI NAPLÓ

Nvllaskeresztesek 
megtámadták es durván 
bántalmazták Szegeden 
Fábián Bála kápulsot

vettek 
Zsufo-

elfog-

Szeged, december 20.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Példátlan botrány történt vasár
nap délben a városháza folyósóján

nyilaskeresztes fiatalemberek megtá
madták és durván inzultálták Fábián 

Béla országgyűlési képviselőt,
A Szegedi Antibolsevista Comité vasár

napra gyűlést hivott e"vbe a városháza 
nagytermébe, hogy a bolsevista veszede
lemre felhívja az ország figyelmét. A város 
minden társadalmi rétegéből sokan 
részt az antibolsevista nagygyűlésen, 
lásig megtellek a széksorok, közel 

félezer ember volt együtt, 
amikor Palffy József polgármester 
lalta az elnöki széket és megnyitóbeszédet 
mondott. Ezután Winkler Elemér dr. a 
Katolikus Kör elnöke. Pap Róbert 
szegedi fíassay-nárl elnöke tartottak 
det. A szónokokat

előkelő közönség 
hallgatta s nz első sorokban ott ültek vitéz 
Shvoy Kálmán és dr Hunyadi Vass Ger
gely, a Nemzeti Egység Pártjának ország
gyűlési képviselői.

Végefelé járt már a gyűlés, amikor meg
érkezett Fábián Béla országgyűlési kép
viselő, aki

a szegedi zsidó hitközség meghívására 
szombaton este ugyancsak a bolsevIz
mus veszedelméről tartott Szegeden elő

adást.
Fábián már nem tudott bejutni a zsúfolt 

dr., a 
beszé-

terembe és a szomszédos tanácsteremből 
hallgatta a szónokokat.

Felkérték, hogy beszél len. de ő elhárí
totta magától, 

miután nem jelentette be előre a hatóság
nak, hogv fel fog szólalni.

Déli félegy óra tájban ért véget a gyű
lés. A folyosón lévő közönség a Himnuszt 
énekelte. A Himnusz utolsó akkordjainál 
néhányon odaléptek Fábiánhoz különböző 
panaszokkal és kérdésekkel. A képviselő 
azonban nem válaszolt s a hozzáforduló 
emberekkel közölte:

ha a Himnuszt elénekelték, majd be
szélget.

Ebből támadt pór perc múlva parázs bot
rány, amely az egész városban felháboro
dást keltett.

Három zöldlnges nyilaskeresztes fiatal
ember nvomon követte a városházáról tá
vozó Fábián Bélát, és amikor a képviselő 
a folyosó végére ért, ezt kiáltották feléje:

— Szemtelenség, a Himnusz alatt beszél
getni!

Fábián meglepetten fordult vissza s igy 
válaszolt a fiatalembereknek:

— Kikérem magamnak! Én »nem beszél
tem a Himnusz éneklése közben!

A fiatalemberek erre már odaértek Fá
biánhoz,

kelten rálámadtak a képviselőre és két
szer egymásután inzultálták, 

az egyik ütés az arcán, a másik a mellén 
érte Fábián Bélát.

A képviselő az egyik inzultálót 
visszaütötte, a másiknak megragadta a 

haját.
A meglepő inzultusra beavatkozott Korda 
Jenő szegedi törvényhatósági bizottsági tag 
és

az egyik verekedő nyilas fiatalemberre 
bokszütéseket mért,

Legszebb karácsonyi ajnádék 
a világhírű

SPHINX
NYAKKENDŐ

Karácsonyi ajándékok
hölgyek, urak és gyermekek részére
Mindennemű háztartási és fényűzés! cikket 
dús választékból, minden árszintben vásárolhat

Magyarország legszebb áruházában
Látogasson meg bennünket 

és győződjön meg róla személyesen! CORVIN
A JÓ MINŐSÉGEK ÁRUHÁZA

n másikat a falhoz szorította.
Hangos kiabálás közhen folyt a vereke

dés s a gyűlésről ki tóduló tömeg körében 
óriási izgalom támadt. Amikor a közönség 
megtudta, mi történt, a nyilaskeresztes fia
talemberek ellen fordult. Éhben a pillanat
ban érkezett oda Slvoy Kálmán ország
gyűlési képviselő. Utat tört magának a ki
áltozó tömegben. A fiatalembereket heví
tette a tanácsterembe. Itt derült ki, hogy

Fábián egyik inzultálója, dr. Fehér 
István a szegedi nvilaskeresztesek ve

zető tagja
és egy szegedi újság fiatal munkatársa volt. 
A másik fiatalember személyazonosságát 
nem állapították meg.

A nyilaskeresztes fiatalembereket az oda
érkezett rendőrök igazoltatták és

megindították ellenük az eljárást bot
rányokozás elmén.

Közel egy óra hosszat tartott, amíg az 
galom elült a városházán, s a közönség el
távozott, de a botrányos verekedés híre az 
egész városban, társadalmi és politikai 
pártállásra éaló tekintet nélkül

nagy megbotránkozást keltett.
Vasárnap még egy nyilaskeresztes bot

rány volt Szegeden. A Tanyai Újság kiadó
hivatala előli nyilaskeresztes fiatalemberek 

untlszemita röpcédulákat dugdostak a 
lappéldányokba,

rendőrség azonban megakadályozta ezt 
az eljárást meginditotta.

a 
és

ARANYVASÁRNAP
játék-, kerámia-, disztárgy-hoesz; 
divatcikk-, szőrme-, ékszer-bessz

i valósággal 
A Váci-utca

folyna, 
megrakottan

A karácsony előtti utolsó vasárnapon 
napsütéses tavaszi idő volt, és semmi más 
nem mutatta, hogy december második felé
ben vagyunk, mint az, hogy nyitva voltak 
a fővárosban az üzletek. A Belvárosban, a 
Körutakon, uz Andrássy-uton 
tolongott a nép az utcákon. . 
olyan hatást keltett,

mintha tavaszi korzózás I
Az emberek csomagokkal 

jártak-keltek. Mindenki karácsonyi bevásár
lásokat végzett. Az üzletekben nagy volt a 
forgalom, sokat vásárollak az emberek — 
de kevés volt a kereskedőknek a haszna 
mert mindenki olcsó ajándékokat keresett.

A Belvárosban különösen a déli órákban 
volt mozgalmas az élet. A váci-utcai keres 
kedőknek nagy része mégis panaszkodott. 
A szőrméseknél aranyvasárnapon egyáltalá
ban nem fordult meg több vevő, mint akár
melyik hétköznap délelőtt.

A nagy sziicsüzletek tulajdonosai rossz
kedvűen nézték a verőfényes Időt, 

amely senkinek sem csinált kedvet arra, 
hogy bundát vásároljon.

Az előkelő divatáruüzletekben sem volt 
sok vevő, sőt az ékszerészek is várakozáson 
aluli forgalmat bonyolítottak le. Pedig na
gyon várták az aranyvasárnapot. Arra szá
mítottak, hogy sokan vásárolnak majd 
ajándékként ékszert, hogy értékálló tárgya
kat adhassanak karácsonyra hozzátarto
zóiknak. Ékszer helyett

rengeteg hamis ékszert, brosst, függőt, 
nyakláncot

Ajándékozz állandó
Gitár, jóhangu
Harangjáték, 
matallcphon

Kó'ás fémclmbdom . P 
Tárogató ..........

Szájharmonika
—-.81) -.40 és ..

Húzóharmonika
P 1 20. 2.—, 3 -

Tangóharmonika .... P
Verkli,
a gyermekek öröme .. P

Verkli, nagyobb .
Gyermekzongora
P 6 —. 4.— es .. ..

ZONGORA

Beszélőgép 10’ermekekDek P 7.—

Táskagramolon
melyben 6 lemez vihető P 44.50 
Hegedű
kis gyermekeknek ... P 
nagyobb gyermekeknek P
IskolaF.egedü, óhangú P 
Hegedű tokkal, vonóval 
teljes leibzeielessek ... P 
Magyar cUera...............P
Magyarcltera nagyobb P 
Xilophon .......................P
X lophon, !obb hangú.. P 
Xilophon, 25 hsngu.... P 
X lophon, tiszta hang P 
X lophon, légi.
Tamturlca..

RÁDIÓ

Telelon: 1-443-34, 1-377 08, 1-360 68 

és apróbb dísztárgyat adtak cl. Nagyon jól 
ment viszont a bőrdiszmüáru kereskedések
nek. Különösen sok rctikült vásárollak az 
aranyvasárnapi vevők. A várakozást messze 
felülmúló hossz volt a Belvárosban
kerámiákban és porcellúndisztárgyakban.

Úgy a Belvárosban, mint a Lipótvárosban 
a legnagyobb forgalmat a játéküzletek bo
nyolították le és ugylátszik a szülök peda
gógiával vásárolták a játékszereket, mert

aránylag kevesebb hadijáték fogyott, 
mint más években. Raktáron maradi nem 
egy „tank" és nem egy „bombavelö repülő
gép".

A Rákóczi-ut környékén zsúfoltak voltak 
az áruházak, de a figyelmes néző megálla
píthatta, hogy sokkal többen vannak azok, 
akik szórakozásból, a látványosság kedvéért 
mentek be uz áruházakba, mint azok, akik 
valóban vásárollak. Mégis bevált az Arany
vasárnap az áruházaknak. Érdekes, hogy 
ezek már lényegesen több divatcikket adtak 
cl, de rengeteg apró játékszert is.

A Vilmos császár-utón, Andrássy-uton és 
környékén az ékszerészek szintén nem csi
náltak nagy üzleteket, de több helyen ad
tak el

feltűnően sok karikagyűrűt.
A könyvkereskedések mindenütt zsúfoltak 

voltak, de a vevők legnagyobb része képes
könyveket és ifjúsági regényeket vásárolt. 
Eladtak azonban a könyvboltokban sokat 
az újonnan megjelent történelmi életrajz- 
regényekből is.

m. kir. udvari hangszergyár

HL Kim 60
Wien, VI.. Marlahilferstrasse 53

az Aranyvasárnap mérlege kielégítő 
volt. A forgalom messze felülmúlta nz ezüst
vasárnapét, de felülmúlta az elmúlt év ka
rácsony előtti utolsó vasárnapjáét is. Vég
eredményben megállapítható, hogy a vásár
lási kedv sehol sem hiányzott — csak a 
pénz volt kevés.

.4 délutáni órákban lényegesen javult az 
arany vasárnapi vásár. Különösen nagy meg
lepetés volt, hogy

szokatlanul sok karácsonyfa 
kelt el, holott, a tapasztalat szerint, kará
csonyfát az emberek rendesen csak az 
utolsó percben, közvetlenül a szent este 
elölt szoktak vásárolni.

Nyúlszőr 
is 

gyanú

_ Wesselényi jtca <55. 
II a I (Baptista templom mellett)

Olasz-francia 
közeledés?

Paris, december 20.
A lapok azt remélik, hogy »r. olasz angol 

közeledés meg fogja könnyíteni Franciaország 
és Olaszország egymáshoz való közeledését. A 
Petit Párisién inególlapitja. hogy

Franciaország és Olaszország érdekrl nem 
ellentétesek

és a két ország egymáshoz való közeledésének 
mi sem áll útjában.

Rocque ezredes a francia tüzkercsztesek ve. 
zéró részletesen ismertette a párt programm- 
ját.

Franciaországnak meg kell szüntetnie a 
szovjettel szemben vállalt kötelezettségeket 

és fokozott mértékben kell elősegítenie az ál
talános európai béke megszilárdítását.
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A vácíutcaí korzón találta meg 
az apja Raíner Éva bécsi díákleányt, 
akit öt napja kerestek a bécsi és budapesti detektívek

Szombat délután a Vocf-utcában. A ka
rácsonyi vásárra készülő finom kis boltok 
kirnkatablakui elölt a korzó „gusztáló" se
rege hullámzik. Autók suhannak, shop- 
pingoló hölgyek járják be a boltokat, neon
csöves fényreklámok villámlanak tarkón, 
> tincsen. A korzó forgatagában egy elegáns 
fiatal lány sétálgat. Meg-megáll egy kirakat 
elölt, azután megy tovább. Egyszerre csak 
megáll, mintha földbe gyökerezett volna a 
lába. Szemközt találja magát egy jól öltö
zőit Idősebb úrral. Ez is kővémeredten áll. 
Még egy pillanat, azután boldog kiáltással 
rohannak egymás felé:

•— Meln f.iebchen .,«
•— Papai...
A fiatal leány és az Idősebb ur 
egymás nyakába borul, m kisleány sir, 
az ur csak néhány gyöngéden korholó 

szót ejt ki a száján,
egymásba karolnak és szemmelláthatóan 
boldogan sietnek tovább. A váci-utcai korzó 
sürgésforgásában alig kelt feltűnést ez n 
jelenet, pedig izgalmakban bővelkedő buda- 
pest—'bécsi kaland végére tett pontot a 
korzói találkozás.

Az idős ur Ratner Egon bécsi vállalkozó, 
az elegáns fiatal bakfis pedig Éoa nevű 
leánya. A kis bécsi gimnazístaleány decem
ber 15-én, kedden elindult hazulról azzal, 
hogy iskolába megy. Ebédre már nem jött 
haza. Hiába várták, többé nem jelentkezett.

Premier I 
a Pódiumban 

kedden, december 22-én 

BGKefll Lflszlö Konferál
Telefon: 1-M8-76

Az édesapja 
kétségbeesetten rohant a rendőrségre éa 

bejelentette az eltűnést.
.Vem tudta mire vélni, mi történhetett a 
leányával. Rövidesen azonban derengeni 
kezdett •lőtte valami. Eszébe Jutott, hogy 
nyáron a Semmeringen nyaraltak és meg
ismerkedtek egy budapesti leánnyal. A kis 
Ratner Éva megígérte uj barátnőjének, 
li ogy karácsonyra majd meglátogatja. 
Most, hogy a karácsony közeledett, kérte 
is as apját, hogv engedje Budapestre, Rei
ner, akit üzleti ügyel Bécsben tartottak,

nem akarta felügyelet nélkül elengedni 
a lányát

és lefújta az útitervet. Á bécsi bakfist

KARÁCSONYKOR RÓTTÁL:
„Az ember nincsen fából** 
a KOMÉDIÁBAN

trónban ugylátszik nagyon vonzotta Budn- 
pest, aemmiképen sem aknrt karácsonyra 
otthon mnrn<lni. Mikor az iskolába indult, 
bőröndben nipgával vitte a holmijait is.

• vonatra Ölt, Budapestre Jött éa várat* 
’ lanul betoppant Scmmerlngen szerzett 

barátnője családjához.
T’.t nagy örömmel fogadták — természete
sen nem mondotta meg. hogy szülői enge
dély nélkül jött el hazulról.

Az apu, mikor a aemmerlngi eset az 
eszébe Jutott, nyomban sejteni kezdte, 
hogy a kisleányt valahol Budapesten kell 
keresni. Azonnal

sürgönyzött Budapestre és magándetek
tíveket bízott meg a kutatással,

de addigra n bécsi rendőrlgazgntóság Is ér
tesítette az eltűnésről a budapesti főkapl-

macim színház
Ceathő Kálmán

Jefysk a karOMOnyl 
•IftadUokral* vAIthatök

t/iny súgót és igy az állam rendőrség detek* 
tivjei Is bekapcsolódtak a nyomozásba.

Budapesti és bécsi detektívek nyomoztak, 
a rendőrség még rádiókörözést is adott ki, 
de n kétségbeesett apának mindez nem volt 
elég,

maga is beállt Önkéntes detektivnek.
Szombaton Budapestre jött, megszállt egy 
dunapnrli szállóban, letette a bőröndjeit és 
nekivágott az utcáknak, hogy maid meg
keresi a leányát. Mit tesz n véletlen:

Kétszáz lépést sem ment a szállótól, 
amikor a milliós világváros kellős kö' 
cepén, a váci-utcai korzón találkozott 
a leányával, akit hiába keresett a rá

dió, hiába kerestek a detektívek!
Ralner Egon a váci-utcai korzóról haza

vitte a maga lakására a kislányt, vasárnap 
reggel pedig elment vele a főknpitánvságra, 
boldogan jelentette be, hogy megkerült a 
leány, megbocsátotta neki a budapesti ka
landot és viszi magával haza Bécsbe, a szü
lői házba.

— Édes karácsony és Makrancos királykla- 
naaaonyt Csütörtök délután 3 Arakor, gyertva- 
gyujtás előtt a Vígszínházban Lakner bácsi 
'■yermekszinháza uj műsort mutat be. Színre 
kerül Édes karácsony és Makrancos királgkts- 
assxonyl Jegyekről ajánlatos előre gondos
kodni.

megnyílik a király színházi
Karácsony mindkét napján és 27-én, vasárnap, Január 1,2,0a 3-án mindennap két előadás 

klttlnöoperettje A csűrös regiment 
Filléres helvárak! K>«»d*»ofc*e«<letet d. a1/,5, eite sarakor l II1U1O3 llQiyainn. JegypénitAr.telelom 1-448-44

VILÁGPRODUKCIÓ

HULLÓ FALEVÉL
Városi Színház
Prtmltr dictmbtr Q3-án

MOZI 0 FILM
Bemutatjuk Budapest gyönyörű, 

legmodernebb és egyetlen 
bombabiztos moziját: az uj Corsót

Hat hónapig épült a Vád-utcai Corso- 
mozi helyén az uj Corso-mozgófénykép- 
palota Castiglione Henrik, magyar királyi 
kereskedelmi tanácsos, a filmszínház igaz
gatójának vezetése mellett. Ez a mozi oly 
tökéletes, oly pazarul stép és olyan mo
dem, hogv bár még az utolsó simításokat 
végzik rajta, ax Aranyvasárnap Váci-utcai 
közönsége nem tud ellenállni a csábítás
nak és

mint nagy attrakciót, tömegesen bá
mulja ■ mozi csodálatosan szép, sárga 
tónusban tartott, kóralaku, tágas elő

csarnokát.
éa aki csak teheti, bepillant a kitárt ajtó
kon keresztül a mozi nézőterére is. Bemu
tatjuk az uj Corsót. Kellemes meglepetés a 
hatalmas, temperált levegőjű előcsarnok, 
végig piros plüssszőnyeg borításával. Újítás: 
külön ruhatár a kutyák számára és egy 
tábla, ahol minden mozilátogató Jelezheti, 
hol ül, ha elöadásközben keresnék. A né
zőtér

szinte egyedülállóan szép, modem és 
hygiénlkus.

Ez már a hangosfilm számára épült, dr. 
Möller professzor, at akusztika tanárának 
felügyelete mellett A nézőtérnek hullámos 
alapkiképzése van, úgyhogy a nézőnek, bár
melyik sörben ül, at az érzése, hogy előtte 
nincsen senki. Minden hely

külön fotőj, 

frést bársonyboritásu, ruganyos, párnázott 
üléssel, a háttámla azonban nádfonatu, 
hogy ne melegítsen. A mozi falait a legne
mesebb, legfinomabb mahagóni burkolja.

A műszaki tervezők pontosan a világ
híres philadelphiai Roxy-mozl mását terem
tették itt meg, a hűtő- és fűtőberendezésé
vel együtt A nyolcszázszemélyes nézőtér 
legfontosabb lényege az, hogy

sok levegője van, oldalpáholyok, oszlo
pok nem zavarják a nézőt 

Egyetlen hátsó erkély van csak, amely alatt

Aa táj csodálaton Jókaí-fllmi

Jókai megálmodta a ml századunk regé
nyét, de élt még akkor, amikor Lumierék 
az első fényszinpaddal, a mozgóképekkel 
kísérleteitek. De az újkor legnagyobb mese
mondója sem álmodott talán arról, hogy 
képzeletének ragyogó világa igy váljék élő 
valósággá. At Arany ember cimü filmről be
szélünk, amely a magyar filmgyártás nagy 
diadalaként vonult most be a motikba. 
Küzdenek a filmben egymással, éppúgy mint 
a regényben, az Ismert Jőkai-alakok: a fél
istenek és egész ördögök. Mögöttük pedig 
és körülöttük megteremtődik a film vásznán 
is as a csodálatos romantikus légkör, amely 
a történetet végigkíséri és amely a nagy 
mesemondó varázslatos körébe vonja a 
nézőt. A képzelet csodálatos világából le- 
szállnak at alakok a földre és husvér- 
emberekké válnak a filmen. Ez talán a leg
nagyobb érdeme Hevesi Sándornak, a dra
maturgnak és Gál Bélának, a kit ünő rende
zőnek, akik ketten együtt tökéletes munkát 
végeztek. A hajóút bemutatásával kezdődik a 
film, megismerjük Tímár Mihályt (Kiss Fe
renc), aki Brazovicsnak (Csortos Gyula), a 
gabonakereskedőnek, hajóját vetett a Du
nán. A folyam partján a vontatókőtél elé 
fogva ügetnek a lovak. A sötét hullámokon 
lassan úszik előre a hajó, gyönyörű utasá
val, a szultán birodalmából menekülő kincs
tárnoknak csodaszép leányával, Tímeával. 
A srerály elől menekül apjával a leány és 
a hajó kiköt Senki szigete mellett. Ebben a 

külön szellőző berendezések gondoskodnak 
arról, hogy az itt ülő közönség ne érezze 
azt, hogy erkély van fölötte. A mozi átépí
tése hat hónapig tartott, mert hatalmas, uj 
vastraverzeket állítottak fel. A vastraverzek 
közé pedig olyan sziklaanyagot ágyaztak, 
amely a statikus mérnökök számítása sze
rint

bombabiztossá teszi ezt a gyönyörű he
lyiséget.

Fontos: Itt nincsenek oszlopmftgötti he- 
lyek! A frészarannyal spriccelt falak a kü
lönlegesen elegáns és szép, belső világítás- 
sál párosulva,

enileg és otthonos tónust adnak ennek 
a minden izében modern színházi épü

let enteriőrjének,
amely különben tágas, levegős vonalvezeté
sével a legolcsóbb helyen is a legurlbb ké
nyelmet nyújtja.

Vasárnap este próbaképpen megszó
lalt a hang is a moziban. Leszögezzük, 
hogy

ennyire valódi emberi hangot még mo
ziban nem hallottunk.

Srines, plasztikus, tömör, életteljes és nem 
gépszerü. Azt érezzük, hogy eleven színé
szek beszélnek előttünk, mert kiküszöbölő
dött még az a halk mellékzörej is, amely a 
gép zümmögésének elmaradhatatlan követ
kezménye volt eddig. A vetítés olyan szép 
és világos, mintha valóban élő figurák ját
szanának.

Nem kétséges, hogy Budapest annyira 
kényes ízlésű közönségének egyik legked
vesebb szórakozóhelye lesz az uj Corso, 
Nem lenne teljes a beszámolónk, ha nem 
írnánk ide, hogy a kivül-belül elegáns, mo
dern, kényelmes és pazar luxussal beren
dezett, uj filmszínház ujjúteremtöi: vágve- 
csei Welllsch Andor műépítész, Falus Euek 
és Staudhammer Károly tervezőművészek, 
A ragyogó eleganciaju Corso-fllmszinház 
ékszerdoboza valóban illik a Váci-utcai kor
zóhoz ., <

ARANYEMBER
kis paradicsomban nő fel Noémi, Teréza 
mama lánya és Idekerül Tímár Mihály, at 
Aranyember is. A képek gyorsan peregnek, 
dübörögve halad előre a cselekmény, látjuk 
Brazovics Atanázt duhajkodni, Tímár Mi
hályt, amint gyermekét ringatja, Noémit, 
amint a sziget fái között várja vissza szerel
mesét. Az a jelenet, amikor Tímár Mihály 
birkózik a gazKrisztyán Tódorral (akit Uray 
Tivadar személyesít meg elsőrangúan), az* 
után pedig a halálbarohanás a Balaton jég- 
táblái közé, a film legbravurosabb részel 
közé tartozik. A szereplők között nehéz 
volna a pálmát odaítélni bárkinek is. Mind
egyik büszkesége a magyar színjátszásnak, 
Csortos Gyula volt talán a leghatalmasabb 
Brazovics szerepében. Igazi Jókal-hős: Kiss 
Ferenc, a legtökéletesebb Aranyember, Ti- 
mea szerepében pedig Kormos Márta egy* 
ségcsen elgondolt alakítása at utolsó moz
dulatig hü önmagához. Noémi—Egry Mária 
édes, tiszta arcocskáját nem fogják elfelej
teni a nézők, épp ugy mint Mezey Mária, 
Szlklay Szeréna alakítását, Fűzess Anna 
Teréza mamáját, puhaságát, anyáskodó 
mozdulatait sem. A film egész biztosan nagy 
sikert arat és ml magyarok büszkék lehe
tünk az Aranyemberre, amely újból bizony
ságot tett amellett, hogy a magyar film
művészet versenyképes ma már az egész 
világon,

SZEDERKÉNYI ANNA.

A díszbemutatón és ax azután következő 
előadásokon hatalmas sikert aratott a Hirsch 
és Tsuk vállalat által nagy áldozatokkal készí
tett fllmóriás, amely Falus István gondos és 
nagyvonalú produkcióvczetöl munkáját dicséri. 
Külön sorokat kell szentelnünk Eiben István 
világos, plasztikus, tiszta és meglepően ötletes 
fotográfiáinak és örömmel regisztráljuk, hogy 
a magyar színészeket már kiválóan tudják fes
teni és kikészíteni a film számára. A hang és a 
vetítés tökéletes.'
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Színházi hét

A hé< bemutató survzatát a Pódium kezdi 
meg, amely hétfő este tartja nyilvános főpró 
báját s kedden a premierjét A Városi Színház 
kedden Űrt főpróbát Zcrkovitz operettjéből, 
a „Hulló /a/eut7“-ből, szerdán pedig thentre 
paréeszerü premier lesz, a legmagasabb ven
dégek Ígérték meg látogatásukat, de helyet re- 
rervaltatott magának a kormány úgyszólván 
valamennyi tagja is. Megnyílik a Király Szín
ház is, amely a „Csókos regimentet" mutatja 
ba Ferenczv Marikával, László Andorral, Gál
lá y Nándorral a főszerepben. Nagy érdeklő
dés előzi mng a Kamaraszínházban a „Delly — 
Molnár produkciót**, amely Zilahy Irént pre
zentálja, „Urildny szobát keres" cimii, Rejlő 
Jenő és Kulinyi Ernő zenés vigjátékában lép 
fel a Párisból repatriált primadonna, aki im
már liaimadiknak csatlakozik a Bársony Ró
zsi—Rökk Marika által felfejlődött színházi 
sztárfronthoz. — A Komédia „Az ember nin
csen fából" cimü bohózatra készül, Rótt Sán
dorral a főszerepben.

Nemcsak Budapest, hanem a vidék is egy 
sereg bemutatót adott karácsonyra. Szegeden 
nagy sikert aratott Dénes Gyula és Sálig Géza 
operettje, a „Marika huszárja". A közönség 
sokat tapsolt Ürmössy Magdának, Lantos Icá
nak és a függöny előtt megjelenő, tehetséges 
szerzőknek. — Debrecenben Horváth Árpád 
színháza is eredeti bemutatót adott, a „Nagy 
kaland" cimii operettet, amelynek szövegét 
Anday Ernő és Lestyén Sándor írták, zenéjét 
pedig Kiszely Gyula szerezte. A zsúfolásig 
megtelt nézőtér többszőr a függöny elé: tap
solta Ktszely Gyulát, aki a szerzőket képvi
selte * * bemutatón s akinek muzsikája rend
kívül tetszett. A rádió egyébként vasárnap 
közvetítette a darabot nagy sikerrel. — Bihari 
Mihály dr., az Ismert szlovcnszkől újságíró 
„Tisztelettel értesítjük" címmel pompás dara
bot irt, amelyet Érsekújváron mutattak be é<s 
amely most karácsonykor Pozsonyban került 
szlnra.

Karácsony szenzációja a

SZIHHAZI ÉLET
KARÁCSONYI 
EZÜSTALBUMA

Ára 1 pengő (bélyegben Is beküldhető

* Budapest sztárt fellesett fel Hollywoodnak. 
Három évvel ezelőtt a „Fils d’Ameriquo" cimii 
francia filmet forgatták a Hunniában, amikor 
beteg lett az egyik női főszereplő és Párisból 
njet hozattak helyette. Repülővel megérkezett 
agy fizenhatéves, finoman pisze, csodálkozó 
saemrt kis hakfis, akit partnere, Préjean, két
kedve fogadott és félve állt vele a felvevőgép 
elé. Ez a kislány Simonne Simon néven játszott 
életében először a pesti stúdióban és e filmje 
után fedezte fel Amerika. Több sikeres francia 
filmje után a dollár hatalma magához vonzotta 
Simonne Simonét, akire Fodor László Is jól 
emlékezett, mikor az Érettségi cimü darabját 
Hollywoodnak fllmesitésre átengedte. Fodor 
László kívánságára játszotta Simonne Simon 
darabjának női főszerepét a iöth Century Fox 
atudiójában. Egész Amerika behódolt most már 
» kis Simonne Simonnak, Hollywood uj csilla
gának. Partnerei Herberth Marshall és Roth 
Chatterton.

„Simpson"
Beauty-Box 

kombinált poedrier, arc , stálrnts D 
sdganj'tatÁrcáve'.gyömőrü kivitelben ■ lw«

dlvatékBxer boltjában
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* A világ filmesei ünnepük Zukor Adolfot. 
1937 január 7-án az intemneionális filmszakma 
világraszóló ünnepségek keretében emlékszik 
meg a Paramount megalapítójáról, ’-!-n
hazánkfiáról, Zukor Adolfról, aki

Tengernyi vidám bonyodalom egy expresszit ázmuAr 
körül

Rendezte: Martin Pál. Zene: Franr Doclle

világhírű 
____________ _____ ___ ____ . most hu
szonöt éve foglalja el vezetőhelyét a filmszak
mában. A kis magyarországi faluban, Ricsén 
született filmmágnás karrierjéről hatalmas cik
keket Írnak az amerikai lapok és „Pezsgő
keringő'' dinen a Paramount elkészítette jubi
leumi filmjét is.

* Wllly Frltsch éa Lillán Harvey újra együtt. 
>A legnépszerűbb európai filmszerclmespár, 
Lillán Harvey és Willy Frltsch újra együtt ját
szanak: most készült el uj filmjük, a Házas
ságra ttfleml Bizonyára emlékszik még a pesti 
közönség a híres „Mese a benzlnkutról" cimü 
vígjátékokra. Nos, ennek az utolérhetetlen hi
res filmnek méltó pandantját évek elmúltával 
csak most kapja meg a közönség: a Házasságra 
ítélem csupa franciás humor és halk Ura. Ka
rácsonykor lesz a premier az Urániában.

DÍSZELŐADÁS

100:1 Abrakain
Aranyvasárnap! A pesti polgár óva

tosabb és előrelátóbb része már ké
szíti a karácsonyfát, amely alá a 
pesti színházak sürgősen egymásután 
rakják le ajándékaikat. F. héten üt 
nagy színházi premier, a Jövő héten 
még bút bemutató. Nem unatkozunk 
tehát a háromnapos ünnepen.

SZIVEK MÉRKŐZÉSE két félidőben;A SZIVEK MÉRKŐZÉSE két félidőben; 
jelenti a Royal Színház szinlapja Ábrahám 
Pál uj operettjének műfaját. Pedig, hogy 
a szivek miként mérkőznek ebben a revü- 
operettben, az vajmi keveset jelent szá
munkra, hiszen a kitűnő szerzők: Szilá
ul y l László és K e 11 é r Dfzsö, valamint 
Harmath Imre, csak ügyes és vala
mennyire reális keretet akartak adni an
nak a zene- és táncorgiának, amellyet ez 
az operett 100:1 arányban győzi le mind
azt, amivel ebben a műfajban eddig pró
bálkoztak. Örömmel jelentjük Ábrahám 
Pál nagy reneszánszát. Muzsikája 
az elképzelhető legdallamosabb, hangstere- 
lése gazdag, ötletes, vicces és érzelmes, rit
musa tempós, hogy Irviny Berlin, e műfaj 
apostola sárga irigységet kaphat például 
a „Black Walk"-számtól. A Londonban hej, 
hagysád jónapot és Van egy zongorám 
számok mindegyike nemcsak Budapest, ha
nem Neiv York utcáira is termeltek. Ter
mészetesen azzal a különbséggel, hogy Nem 
Yorkban nincs Dénes Oszkár és Bársony 
Rózsi, legföljebb csak Fred Astaire és Gin- 
gers Rogers. Nekünk mindenesetre többet 
ér Oszink széles dumája és harsogó jókedve, 
Bársony Rózsi tündéri szépsége, fiatalsága 
(most előszűr érett igazi nővé a színpadon 
ez a táncos tünemény) az amerikai táncos 
fanyar humoránál és a partnernőjének 
klisészerü tehetségénél. A gazdag és nagy
szerű kiállítású rcvüoperett, amelyet Sza
bolcs Ernő rendezett gondosan és amely 
Berkovits Andor ruháinak és jelmezeinek 
nyugateurópai nagyvonalúságában brillíroz, 
diadalmasan vetette meg a Royal Színház 
uj érájának kezdetét. A szereplők közül 
Somogyi Nusí, Gárdonyi Lajos, Peti Sándor 
és Keleti László humorát, Felckg Kamill 
ragyogó táncszámát, Sulyok Mária szép 
sanzonját és Fényes Kató igyekvő fiatalsá
gát dicsérjük. Dénes György különb és na
gyobb feladatot érdemelt volna.

A
Művászszlnház 

főnyereménye 
Rökk Marika

A karácsonyt bemuta
tók sorában nagyágyú
val harcol a sikerért a 
Művészszinlidz is,
amely a gyönyörű tán
cos primadonnáját,

Rökk Marikát állította csatasorba. E m Ő (1 
Tamás ragyogóan megkonstruált,' finom 
tollal megirt daljátékot irt egy szegény pá
risi leányról, aki nyereménytárgyként sor- 
soltntja ki magát. Bár a bohózatszerii já
tékban az 5025-ös sorsjegy volt a nyerő 
szám, mi biztosan állíthatjuk, hogy ax igazi 
főnyereményt a Művészszinház húzta ki.

Kétségtelen, hogy Ernőd Tamás nagy
szerű munkája, amelyet B e n at z k y 
osztrák zeneszerző hangulatos muzsikája 
körit, megtalálja a biztos utat a közönség 
felé, bár ezt az utat simábbá lehetett volna 
tenni, ho például Rökk Marikát keveseb
bet drámáztatjg és többet táncoltatja 
Bródy István, az ötletes rendező, ha 
Gombaszögt Ellából, az utolérhetetlen, 
komikából nem szexcpil démont faragnak 
és Lat ab á r Kálmán Igen mulatságos 
alakját egy kissé szelidebhre és kevésbé 
handabandázóra formálták volna. Ez bizto
san megtörténik a további előadások során, 
amikorra a közönség akaratának, jókedvé
nek rádióhullámai a maguk kedvére ala
kítják a színészt. Ebben a hangulatban az
után igazi sikerré izzik ez a színpadi játék, 
amelynek címé “Egy leány, aki mindenkié" 
és amelyet valóban mindenki meg fog 
nézni. Szabadjon még átadni az elismerést 
Békássy István lelkes és megnyerő sze
relmes alakjának, Rózsahegyi Kál
mánnak, Mihályffy Béta bankelnök 
urnák, a mostani kis szerepében Is feltűnő 
Erdős Ilonának, Géllé rt Lajosnak. 
Dicsérjük meg nagyon Rökk Marika 

javara
mértéktartó színészt alakítását is, elragadó 
pompás ruháit és az egész gusztusos pro

dukciót, amellyel a Művészszinház szolgált.
♦

Vihar az Egyenlítőn 
a elme Edilh Ellls nevű 

Feltámadt angol hölgy darabjának,
BZ Antónia amelyet Zógon István 

nagy lelkesedéssel adap
tált a Pesti Színház 

színpadára. Eddig csak a paxarszinü és 
fantáziadus bélyegekről ismertük Costari- 
cáf, most is közelről láthatjuk, élvezhetjük 
azt a fojtó egyenlítői légkört, amelynek 
hatása alatt gyorsabban kering a vér, hama
rabb villan a kés és pillanatok atatt dördül 
a revolver. Mindez azonban nem fontos, 
mert ebben a pillanatban Fedák Sári jött 
ki a színpadra, ragyogó toalettben, platina- 
stőkén, karcsún, épp ugy, mint h a a 
V ogue c i m l a pj á r ó l v ág tá k volna 
ki, Nini, hitt ez az Antónia, Ismertük fel 
régi, kedves, felejthetetlen ismerősünket 
Fedák fiatalos nagymamájában, aki a szín
pad olyan grande dameja tud lenni, hogy 
az örökifjú Mistinguette most már szégyen
lősen vonulhat panzióba. Mindezeken felül 
Fedák Sári nagyszerű színésznő, temperált, 
nyugodt modorában uralja a színpadot, a 
cselekményt s még a trópusi esőnek is 
áll jt parancsot, ha kelt. V i v a la Fedák! 
— kiáltjuk lelkesedéssel és a közönség n 
spanyol temperamentumot Is megszégye
nítve ugrál fel helyéről és tapsolja a füg
göny elé ezt a különös, istenáldotta nagy 
színésznőt. As előadás egyébként is pom 
pás. Beregi Oszkár, Ajtay Andor, Greguss 
Zoltán remekbe készült figurák, Orsolya 
Erzsi fojtott drámaisága, Tolnay Klári 
hamvas fiatalsága és néhány őszinte hangja 
is tetszett.

Kifogásaink Dán Etelka és Somló István. I 
Ebben az esetben a szerep és a színész so
hasem találják meg egymást.

* í
— Kató vagyok, a 

női inkassráns, csicsergi 
fumiean Turay -Irháin-' • 
Kasszálom Kertész pén- 
xét-stivél, szónoklatot 
tartok a férjnek neve

zett hasznos háziállatról, mint annak Ide
jén Törzs a Házasságban, de ugyebár 
miattam csak érdemes volt még egyszer 
gramofonra rakni ezt a lemezt. Természe
tesen! — válaszol a közönség, amely öröm
mel ismeri fel R á t k a y Mártonban, a 
megcsalt férj eme színpadi prototípusában, 
régi ismerősét, az Öreg robotot férjet, aki
nek fiatal felesége van aki viszont kitartóan 
csal, de. a harmadik felvonásban mégis 
csak visszatér. Ami e. figurákat feltá- , 
matti jn az Andrássy-uti színpadára, az a 
darabiró B é k e f f y István és Stella 
Adorján ügyessége, sok kedves ötlete, ví- ' 
dám szellemessége. A vígjáték rokonszen- [ 
vés, talpraesett, Vaszary János rendezésé- , 
ben könnyeddé, perdtllővé és franciásizfívé t 
lesz. Dicsérjük meg sürgősen Borost Gé
zát, Kertész Detsőt, a szép Székely Lujzát > 
és Vpor Tibornak egy remek vajszínű uj- ( 
lipótvárosi lépcsőházdlszletét. Ezt látja , 
vágyálmában a Pest régi házaiban tengődő , 
résztetfizető és részletletagadá közönség, i

Jöjjön elsején 
és megkapja 
a tapsot I

ITELEM!

Paul Kemp és Sima Oszkár 
páratlanul ragyogó raeropekbcu

HÁZASSÁGRA

A szezon legjobb vígjátékot! 
ötletesebb, czlporkázőbb, szel lem énebb, mint n Benzinkút. 
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Tosc^nlni
Brm malter
Hárman
Casals Paölo

Gísia Cigna
BBniamino Glgil
Bemard Shaw 

H. G. Uíesis
előadáaait otthonában ázás %-'c élvezheti j 

hangszlnezettl standard 
rádiókkal.

Ktoig-sen uemutatia: * “TU™?,-"'1
ÜA’íécj’l-u". GO.

■ ebb ríd 16leiem

amely életében talán most először tapsot 
(nkasszánsnak és InkasszárisnŐnek.

*
Eszünkbe Jutnak «t

hajdani történelmi léc*  
Montecuccoll kék, amikor megtanul*
a Nemzetiben tűk, hogy Montecuc*

colli, a nagy katona, há
rom feltételt szabott a

sikeres hadjárat viseléséhez, ez pedig a
Pénz, pénz, p é n zl Barabás Pált, a 
Nemzeti Színház uj szerzőjét, aki ével szó*  
mában nyilván még közelebb áll az iskola
padhoz, bizonyára eme reminiszcenciák 
ihlették, amikor Montecucolll óvatosságá
val, de gyors napóleoni rohammal birto
kába vette Pénz, pénz, pénz jegyében a 
Nemzeti Színház színpadát. Szóval Bara
bás Pál komédiát Irt a pénz mindenható 
hatalmáról s arról, hogy a rossz emberek 
kezéből néha a jó emberek kezébe Is ke
rülhet eme bűvös fegyver. A darab hibája, 
hogy nem volt dramaturgja, aki 
kissé realisztikusabb szinten tartotta volna 
Barabás színmüvét, amelyben pedig egy 
fiatal tehetség Ígérete csillan meg. Mak
láry Zoltán élete első főszerepében brit*  
liánt, C s o r I o s Gyula tekintélyes, ke
gyetlen és zord, D a y k a Margitnak a 
végső lépése előtt megrettenő tzüzdémon 
alakítása pedig szinte biológiai remekmű.

• A Du na parti randevú cimü legújabb ma
gyar filmet, amelynek szerdán este lesz a dísz
bemutatója a Royal Apollóhan, hétfőn este kü
lön bemutatja az Irő- é» a művészvilág kllflnfl- 
ségelnek n gyártó cég, a Phöbus filmforgalmi 
részvénytársaság.

* Kardeaony elad napján, pénteken 11 óm
kor nevető fllmmatíhét rendez a fíődlus a gye
rekeknek. Kétórás műsorban a legszebb Miki, 
színes és burleszkülmek. Meglepetések, aján
dékok. A felnőttek is Jól fognak mulatni. Olcsó 
filléres helyárak.
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Igen enyhe idő!
A Meteorológiai Intézet jelenti vasárnap 

délben:
Hazánkban az éjjel átmenetileg élénkebb 

lett az északnyugati-északi izéi és egy-két 
helyen volt khebb átvonuló eső Is. A hő
mérséklet éjjel általában a fagypont felett 
maradt és csak az északnyugati határszélek 
mentén volt gyenge talajmenti fagy.

Budapesten vasárnap délben a hőmér
séklet 8 Celsius-fok, a tengerszintre átszá
mított légnyomás 778 milliméter, alig vál
tozik.

Várható Időjárás a következő 24 órára :
Gyenge légáramlás, kevés felhő, éjjel 
gyenge fagy, reggel helyenként köd, 

nappal Igen enyhe Idő.
Távolabbi kilátások! Néhány napig lé

nyeges változás nem valószínű.

— HEVES KÜZDELEM A MISKOLCI 
ÜGYVÉDI KAMARAI VÁLASZTÁSON. A 
miskolci Ügyvédi Kan*iu .YBs^rnaB.-Y41»“-- 
totta uj tisztikarát. Igen heves, éles válasz
tási küzdelem után dr. Holldnder Bélát 36 
szótöbbséggel elnökké választották. Elnök
helyettes dr. Molnár József, titkár dr. For
gács Dezső, ügyész dr. Tolnay Andor, pénz
táros dr. Bodnár László lett

— Gyilkosság Tolnatamási Mátráján. Kneist 
József gazdát néhány nappal ezelőtt mellén 
szúrt sebbel, vérbefagyva találták Tolnatamási 
főutcáján. Kórházba vitték, ahol egy pillanatra 
magához tért Elmondotta, hogy barátjával. 
Kovács Mihály fiatal gardával együtt a nagy
vendéglőben mulatott, hazafelé menet össze
vesztek és Kovács megkéselte. Kneiss a vallo
más után nemsokára meghalt. Kovács Mihályt 
letartóztatták.

— Zelenák Pál törvényszéki tlsststselő rejté
lyes halála. Zelenák Pál volt kalocsai törvény
széki tisztviselő, aki régebben nagy szerepet 
játszott a szélsőjobboldali mozgalmakban, teg
nap Foktő községből Kalocsa felé tartott Ka
locsai Károly pékmester lovaskocsiján. Útköz
ben az országúton hirtelen lezuhant a kocsiról. 
A pékmester bevitte a kalocsai kórházba, ahol 
Zelenák rövidesen meghalt. Nem tudják, mi 
okozta a halálát Elrendelték a holttest fölbon
colását és a nyomozást.

—- Egy pengő befektetéssel ezer pengőt 
nyerni, ezt a kockázatot mindenki szívesen 
vállalja. Ezer pengős u| rejtvénypálváxatot hir
det n Színházi Élet most megjelent Karácsonyi 
Ezüstalbuma, amelynek minden olvasója a si
ker reményével startolhat az impozáns díjért. 
Az őOO oldalas Karácsonyi Album másik nagv 
szenzációja a „Csincsilla", Guthy Böske és 
Kálmán Jenő uj regénye. A „Csincsilla" az 
asszonyok regénye és a pesti divatvilágon ke
resztül két mai asszony sorsát meséli el.

— Tnitőtolljavltáaokat, zseblron alkatrészek 
pótlását szakszerűen Intézi: Minerva, Kossuth 
Lajos-utca 20.

— Kevés ember találja el szerettei kívánsá
gát Mi legyen az ajándék, amely mutatós, 
szép, de praktikus is. íme a válasz: ajándék, 
amely mindenkinek kell éa aminek mindenki 
örül: a cipő. Hasznos ajándék, szép is, mutató 
Is. . De persze Lyoncipőnek kell lennie.

— Díszelőadás. Toscanini, Brúnó Waltar, 
Huberman, Casals Pa bio, Glna Cigna, Ben 
jamlno Gigli, Bemard Shaw, H. G. Wells elő 
adásait otthonában száz százalékig élvezheti a 
tökéletes hangszlneretű Standard rádiókkal.

Illat, egészség a habban: 

gyógy borotva szappan
igy évig tart, ha naponta használja.

Kérje j'U Ulotszartérakboa éa drogériákban

Borzalmas rablótámadás 
a szekszárdi országúton 
Fokossal szétverték a leiét és kiraboltak 
egy gazdag sertéskereskedöt és kocsisat

Szeknzárd, december 20.
<A Hétfői Napló tudósttófának telefonje- 

lent été.) Borzalmas kegyetlenséggel végre
hajtott

vérem rablótámadás
tettesei ellen folytat nyomozást teljes appa
rátussal a vasárnapra virradó éjszaka óta a 
szekszárdi rendőrség.

Szekszárd közelében vasárnap éjszaka az 
országúton vérbefagyva, eszméletlenül ta
lálták Saramó József tolnai jómódú sertés
nagykereskedőt

Koponyája borzalmasan azét volt ron
csolva, 

a sebeket — mint ezt később megállapítot
ták — valószínűleg több erős fokoscsapás
sal ejtették. Mellén a ruhája szét volt tépve 
éo nyakában üresen lógott a pénzeszacskó, 
amelyben a szombati szekszárdi vásáron 
eladott sertések árát, főbb mint ezer pengőt 
vitte magával.

Alig érkezett be a jelentés a szekszárdi 
rendőrségre, újabb értesítés jött: Passin- 
tzkg Antal szekszárdi kocsist a kocsijába 
fogott lovak ugyancsak

bevert fejjel, eszméletlenül 
hozták haza. Passinszky Antal szállította 
Saramó József sertéseit és együtt indultak 
el szombat este Tolna felé.

Passinszky Antal kórházba szállítása után 
pár percre eszméletre tért éa elmondotta, 
mire emlékezik a rablótámadásból. Már el
hagyták a város határát, amikor egy kö
zéptermetű fiatalember ugrott fel a kocsira. 
Arra kérte őket, hogy vigyék magukkal, 
aztán behúzódott az egyik sertésládába. 
Félóra telhetett el, mikor

egyszerre elveszítette eszméletét De

— Hegedűs Sándor emlékezete. Harminc 
esztendeje, hogy Hegedűs Sándor kereske
delemügyi miniszter, a tudós politikus, a 
Magyar Hírlapírók Országos Nyugdíjintéze
tének alelnöke meghalt. Áz évforduló nap
ján, december 28-án, hétfőn délben 12 óra
kor a Magyar Hírlapírók Országos Nyug
díjintézete megkoszorúzza nagy halottjának 
a kerepesi-ut melletti temelőlien lévő sírját. 
(Árkádos oszlopcsarnok jobbra a második 
kripta.) Koszorút helyez kiváló elődje sír
jára Bornemisza Géza kereskedelemügyi 
miniszter Is. A kegyeletes gyászünnepélyre 
ez Intézet ezúton hívja meg tagjai és Hege
dűs Sándor emlékének ápolóit

A párisi világkiállítás 
készülőben...

Párta, december 17.
(AH. N. tudósítójától.) Ma még sáros ta 

laj, mészgödrök, állványok, vastraverzek és 
favázak halmaza adja meg a Trocadero és 
környéke jellegét De ez egyúttal a készülő
dés Jelképe, hogy ott, ahol ma csak tervek 
körvonalai meredeznek, ott néhány hónap 
múlva

mflvéasl pavlllonok 
és különböző nemzetek egyéni fejlődéséről ta
núskodó tárgyak fognak életre kelni.

A magyar pavillon első kőletételének ak
tusa ünnepélyes formában történt. A kereske
delmi miniszter M. Basttde jelenlétében, a 
kiállítás Comissaire Générale-jt: Monsieur 
Labbé, sablonos szavakon túl, valóban

kedves beszédben tolmácsolta as örömét, 
amit a magyarok részvétele a kiállításon, a 
francia nemzetnek jelent.

Beszédére gróf Khuen-Hédertráry felelt, 
majd magyar részről, a kiállítás előkészítésé
ben aktivan szereplő gróf Teleky mondott ün
nepélyes bevezetőt. Az első kalapácsütés ce
remóniája után a- követ és felesége vendég
szerető otthonukban adtak fogadást az itteni 
magyar sajtó képviselőinek. Nagy szeretetre- 
méltósággnl maga a kegyelmes asszony ki 
nálta vendégeit, kik között a leendő pavillon 
művészi megalkotója: Györgyi Dénes profesz- 
szor is jelen volt.

— Rozgonylnál 23-lg eszközölt felvételek 
karácsonyig elkészülnek. (Kálvln-tér 5.)

— Használjunk olyan borotvaszappant, 
amely egyenletesen puhít meg minden egyes 
szőrszála* és megóvja a bőrt a vérzés okozta 
infekciótól. Használjunk gyógyborotvaszappantl

— Egészséges leint gvakran szenved a ren
detlen székletétel miatt. Előzze meg ért Darmol 
használatával akkor is, ha nincs kimondott 
székrekedése. A Dsrmol tisztítja a vért, sza i 
bályozra az eméíztést, tetszés szerint adagol 
ható és hatása tartós használat mellett sem 
csökken. f 
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hogy mitől, azt nem tudja.
Először akkor tért magához, amikor már 
lovai megfordultak és Szekszárd felé ko
cogtak. Saramó József

eszméletlenül, véres fejjel, ruhájával a 
kocsilőcsbe akadva, lógott az országút 

felett
— Ki akartam őt szabadítani — folytatta 

Passinszky, de hirtelen
kigombolódotl a kabátja és az eszmé
letlen ember ruhájából kicsúszva, az 

országúira suhant.
Ez olyan borzalmas volt, hogy ismét elvesz
tettem eszméletem.

A szekszárdi rendőrség a kihallgatás után 
azonnal helyszíni szemlét tartott az ország
úton és a város határában két mezőőri ház
ban házkutatást is tartottak.

Több tokost lefoglaltak, két férfit és 
egy asszonyt, akiket azzal gyanúsítanak, 
hogy ők követték el a kegyetlen rabló
támadást, beszállítottak a szekszárdi 

rendőrségre és letartóztatták.

A szekszárdi rendőrség vasárnap teljes 
erővel folytatta a rejtélyes rablótámadás 
eddig még fel nem derített részleteinek ki
nyomozását, sőt a szabadságon lévő rendőr
legénységet is behívták az útvonal teljes 
átkutatására. Vasárnap délután megkísérel
ték Saramó József kihallgatását is, de a 
sertésnagykereskedő eddig még nem tért 
eszméletre. Állapota teljesen reménytelen, 
mert

a súlyos fokoscsapások kiszakítottak 
egy darabot koponyacsontjából és agyát 

Is megsértették.
Passinszky Antal állapota is életveszélyes.

■ —K-
— Boros László finn kitüntetése. A finn köz

társaság elnöke Boros László dr.-nak, a Magyar 
Újságírók Egyesülete alelnök-főtitkárának, a 
Nemzetközi Újságíró Szövetség Helsinkiben tar
tott kongresszusának megrendezése körül szer 
zett érdemei elismeréséül a Fehér Rózsa-rend 
parancsnoki keresztjét adományozta. A buda 
pesti finn követség ügyvivője, Nyssönen János 
követség! tanácsos személyesen kereste fel Bo 
ros Lászlót lakásán, hogy átadja a finn köztár 
saság elnökének magas kitüntetését

— Rablótámadások a régi lóversenytéren. 
Vasárnapra virradó éjszaka Molnár Ferenc 
asztalosmester a régi lóversenytéren keresz
tül ment hazafelé. Négy Ismeretlen rátá- 
mndt, földreteperték, véresre verték, 24 
pengőt tartalmazó pénztárcáját pedig el
rabolták.

— Nytlasmozgalmak Debrecenben éa Miskol
con. Debrecenben vasárnap nyilaskeresztes 
nagygyűlés volt, amelyre zászlók alatt vonul
tak fel a résztvevők. Festetics Sándor gróf ar
ról szónokolt, hogy mielőbb meg kell valósí
tani az általános titkos választójogot — Mis
kolcon a nyilaskeresztesek vasárnap röpcédu
lákat osztogattak a Járókelők között A röp
cédulák a zsidó kereskedők ellen Izgattak. Ké
sőbb a rendőrség megakadályozta a röpcédulák 
osztogatását.

— Karácaonyfalolvajt fogtak • uagyeMrnok- 
náL Vasárnap hajnalban a Ferenc József-híd
nál a rendőrőrszem elfogta Márkus Károly 26 
éves rovottmultu kőmüvessegédet, aki éppen 
lopott karácsonyfával igyekezett a híd felé 
Előállította a főkapitányságra, ahol letartóz
tatták.

— Betörtek ai Aero Szövetség raktáréba. A 
Tomesányi-ut 5. számú házban lévő Aero Szö
vetség raktárhelyiségébe vasárnapra virradóra 
betörtek. A házfelügyelő figyelt fel a zajra, 
lármát csapott s a járókelők segítségével sike
rült elfogni Bolt Lajos László és Ifj. Zemplény 
Lajos szobafestősegédeket. Már távozni akartak 
a zsákmánnyal, amikor leleplezték őket.

— Minden múlandó, arany, esüst örök... 
Ezzel a jelszóval Indulnak az ékszerészek ez 
évben újra a karácsony elé. Kirakataik telve 
a legragyogóbbnak kinálkozó ajándékkal. A 
magyar ékszerművészetnek hagyománya van, a 
magyar ékszerész diktált már Bécsnek, Páriá
nak is divatot, a magyar ékszerész munkájá
ban csakugyan érték, szépség, kultúra van. 
Dupla ünnep, ha karácsony valódi ékszert hoz 
számunkra

— Cipőt csak ott vásároljunk, ahol minden 
párért százszázalékos garanciát kapunk. Ezt 
adja a Sugár clpőáraház: Népszínház-utca 11 
és Berlini-tér 4, ahol a legdivatosabb cipőuj- 
dtnságok, estélyi- és hócipők hihetetlen olcsón 
vásárolhatók.

— Hölgyeknek nem lesi gond a karácsonyi 
ajándék, ha felkeresik Szekeres kézimunka 

I izaküzletét, Rákóczi-ut (W, ahol függönyt, disz 
I 'árnát, térítőt, szőnyeget, finom kötöttárut és 

laris.ivát kitűnő minőségben s rendkívül jutá
nyos árban vásárolhatnak

Kémbotrány 
Párizsban

Aktákat lopott
a szovjet megbízásából eny 
külUgymlntszterl tisztviselőnő

Párizs, december 20.
A Quat tTOrsayn kínos kémkedési bot

rányt fedeztek fel. A kémkedési ügy hát
terében Szovjetorosrország áll. Kiderült 
hogy

a francia külügyi hivatal egyik tiszt
viselőnője már hónapok óta kémkedést 

folytat Szovjetoroszorazág Javára.

Rosenfeld Mihály szovjetorosz fiatalember, 
aki ukrán vagy litván származású, érintke^ 
zést keresett a Quai d'Orsay Susanne Linder 
tisztviselőnővel, aki a külügyi hivatal poii- 
tikni osztályán dolgozott, Rosenfeld 

megbízta a tisztviselőnőt, hogy szerezze 
meg számára a francia külügyi hiva
talba beérkező különböző politikai Je

lentéseket
és főleg a Spanyolországba irányuló fegy- 
vercsempéazések felfedezéséről szóló közlé
seket. Linder kisasszony azonkívül fegyver
kiviteli engedély-blankettákat juttatott el 
Rosenfeldhez.

A leány ügyetlen viselkedése és eddigi 
szerény életmódjától eltérő költséges élet
módja főnökének gyanúját felébresztette.

A tisztviselőnő főnöke figyelni kezdte 
■ leányt

és amikor már alaposabb volt a gyanúja, 
a rendőrséget Is értesitette. Rövid megfigye
lés után j

a detektívek tettenérték a tisztviselő
nőt kémkedésen és letartóztatták.

Rosenfeld szintén a rendőrség foglya. Kidé* 
rült róla, hogy már három évvel ezelőtt ki
utasították őt Franciaországból, hamis út
levéllel sikerült neki visszacsempésznie ma
gát Párizsba.

Gyönyörű élővirágok olcsón
Dit>virágüzletben. Vili, Eszter
HlVIÜia hézy-utcai 2. Tel: .-42094

— Eckhardt Tibor Pannonhalmán. Eck- 
hardt Tibor vasárnap délelőtt Dinnyés Lajos 
és Gallasz Ágost Rudolf országgyűlési kép
viselők társaságában Pannonhalmára érke
zett, hogy látogatást tegyen Kelemen Kri- 
zosztom főapátnál. Az ebéd során Kelemen 
Krizcsztom meleg szavakkal üdvözölte Eci- 
hardt Tibort, akivel azután hosszas meg
beszélést folytatott. A délutáni órákban 
Eckhardt Tibor megtekintette a főapátságot, 
majd autóval Győrbe utazott, ahol Drobng 
Lajos látta vendjégül. Drobny Lajos lakásán 
felkeresték Eckhardt Tibort Györ-megye és 
Győr város társadalmi éa politikai életének 
vezetői.

— Méreg, szög. Ingkő, aszpirin, revolver. 
Kiss Sándorné, Podmaniczky-utca 32. száma 
házban lakó takarítónő mérget ivott. — Unt és 
József házfelügyelő a Rózsa-utca 94. ház előtt 
ugyancsak megmérgezte magát. — Balogh Ká
roly cipész a Páva-utca 41. számú vendéglőbe® 
aszpirinnel akart öngyilkos lenni. — Kirnbauer 
István cipész a Bérkocsis-utca 21. számú ház
ban szögeket nyelt Valamennyiüket a Rókus* 
kórházba szállították. — Hász Ferencné gyári
munkás felesége a tőrőkdfilői utón lugkövet 
ivott. A Margit-kórházba vitték. — Gartenfeld 
Gyula 40 éves butorszállitó munkás Jobbágy
utca 3Ő. szám alatti lakásán ismeretlen méreg* 
gél ezúttal tizennegyedszer akart öngyilkos 
lenni A mentők a Szent /sfurfn-kórházba szál
lították. — Újpesten, a Váci-ut 67. számú ház
ban agyonlőtte magát Zólyomg Ferenc 24 éves 
asztalossegéd és meghalt. Holttestét a bonctanl 
intézetbe vitték. — Tóth Mária 22 éves háztar-, 
tásl alkalmazott a Becsi-utón a 72-es irányjel
zésű villamos elé ugrott. Csak könnyebben sé
rült meg. — Buják Nándor 19 éves gyárimun
kás Kispesten, a Kossuth Lajos-utca 190. 
házban sósavat ivott. A Rókusba vitték.

BdZí estik
— A Magyar Festékkereakedők Orra. Egye

sülete 1937 Január 16-án, szombaton, K10 órai 
kezdettel a Magyar Vasúti és Hajózási Klub 
összes helyiségeiben a Festékes-Otthon és se
gélyalapja javára festékes-bált rendez, amely 
elé szakmai körökben és a kereskedői társada
lom széles rétegeiben nagy érdeklődéssel tekin
tenek. Meghívó-igénylések Kapós! László bál- 
biz. elnökhöz VI., Nagymező ucca 21 (Tel.: 
1-181-64 sz.) intézenedők.

— A Magyar Cipőkereskedők Országos Egye
sülete az Országos Cinős Otthon s eipőkertska- 
dők jótékonysági nőegylete 1937. január 9-én 
este iO órakor a Gellért-szálló összes termeiben 
cipős-bált rendez Jegyek az egeysület helyisé
gében (VI. Király ucca 82.) válthatók.

— Ml ■ legszebb, aránylag olcsó karácsonyi 
ajándék? liangrafurgól Ezzel felelnek a legki
válóbb szakmérnökök is. A bangraforgón min
den gramofonlemez csodálatosan tisztán, élet
hűen szólal meg. Uj gramofonlemezek 1 pengő 
10 fillérért kaphatók a Hangraforgók kizáróla
gos vczcrképvisclöjénél, a Rákóczi-ut 60. szám 
alatti Slernberg féle királyi, udvari hangszer
gyárban. A Hangraforgót m'adenkl megveheti; 
havi 11 pengő 50 fillér részletre is kapható, 12 
havi hitelre. Az érdeklődőknek ingyen küld 
fényképes ismertető árjegyzéket a Sternberg 
Ármin és Testvére klr. udv. han^szergyár.
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A nagybirtokok 

további 
felaprózását követeli 

Ernszt Sándor 
Veaónsap * pestasenterzsébeti keresztény 

taoc iáiig párt tiaztulitó közgyűlést tartott, 
amelyen a párt diszelnökévé Brnszt Sándort, 
a párt elnökévé pedig Tobler Jánost, a kerület 
képviselőjét választották meg.

Emut Sándor hosszabb beszédet mondott ez 
alkalommal, melyben a helyi kérdések után a 
politikai helyzettel foglalkozott. Beszélt a kor
mányról, amely — szerinte — uj Időket ho
zott Magvarorazágra Az eaemények azonban 
kissé lasaan fejlődnek.

EH a kormányt — mondotta — valóba* 
a lassúság {ellenül 

talán abból a magyar közmondásból kifolyó
lag. hogy „lattan /ár/, tovább érsz". Az orazág 
legnagyobhrésze azonban aligha teszi ezt a fel
fogást magáévá Különösen azért nem teheti 
magáévá, mert sürgős problémákat szeretne 
megoldva tudni, olvanokat.

amelyekről tud a kormány, de amelyek- 
■ek megoldását oem sietteti.

Majd beszélt as előző kormányról
— Rettenetesen megfenyegettek, a voM mi

niszterelnök ur bizonytalanságot teremtett cél
jai felől,

munkatársai a politikai életet keaerveeeá 
és lehetetlenné akarták tenni.

As egypórt uralmára való törekvést igyekeztek 
megteremteni, ami nem jelenthet mást, mint 
hogy

egy bizonyos klikk, egy bizonyos társaság 
Jusson • hatalom óhesetébe.

Ezután a kereszténypárt programját fejtegette. 
Bestéit a földreformról ée arra a konklúzióra 
Jutott,

hogy a nagybirtokokat tovább beit fel
aprózni, mert as as <éMaégce fejlődés 

útja.
Az Ifjúság problémáiról szólva hangoztatta, 

hogy nincs megelégedve a megoldás mai mód 
Iával és általános szabályként azt követeli, 
hopp akt dolgozni akar, tegyék azt számára 
lehetővé is.

Emszt Sándor beszéde után Tobler János 
beszélt helyi kérdésekről ás ezzel az ülés vó 
getért _________________

TfllTÍÍTfllI 14 kar. arany tollal fi . lULlUiULl modernBzlvószerkeretes P H.

MINERVA
— RAFFAY PÜSPÖK AZ „ÍBREO0 

MAGYAROKRÓL- ÉS AZ .ÉBRESZTŐ 
MAGYAROKBÓL”. A budit „.njéllkus 
nöegylet scegénj gyermekek acAtnftn kará
csonyi ünnepeiét rendeleti. Itt fíaffuy 
gindor püspök beszédet mondott, amelyben 
többek kört kijelentette, hogy <u ^Ibrrdö 
Biagyar" tlidiorban btrong reál magára 
gondol, /ontorabb at „tbrorrtt magyar". a 
leretitény"y „akadatlan ibrrnté". Ne 
vdlaura el e> embereket egymástól feleke 
kel, nyele, nemretlség.

— A Meaefeároel reforméul egyhárköv 
gög fAgnndnoká.d edlaeelotta Doednyl ml- 
■beterelnököt. Vasárnap a jóiselvároil re
formátus egvbátkörság körgyülésén Id. 
Stabd Aladár lelkéss megnyltóbestéde után 
Gergely István gondnok J.v.sl.lára egy
hangúlag Darányi Kálmán miniszterelnököt 
választották fögondnokká ez elhunyt Hol
tág Lejo. helyére Srabó lelkét, méllatte 
Darányi Kálmánnak é, feleségének az egy
ház érdekében kifejtett munkásságát

— Villanyárammal akart Rngyllkoa lenni. 
Wyltitor Zsigmond gyári munkás, aki a 
Béert-ut Rí ázámn házban lakik, drótköte
let dobott fel e háza elölt elhúzódó 
Beszkárt-felsővezetőkre, majd a drót alsó 
végével hurkot ékért kötni a nyakára. 
A drót hurkolása közben azonhen kezén é» 
kor/dn tulyo, tgtrl "bekel eienaedett és 
elálalt. Súlyai tglel "bekkel került a 
Rőkur-kórházba,

— Felmentette a fegyelmi vétaéggel »á- 
«oll Fekete Bertalan •zolg.blrót Fekete 
Bertalan dr. miskolci Járási ,z»lgablról hi
vatali szabálytalansággal vádolták. Fegyelmi 
vizsgálat Indult ellene, amelyet Sopron- 
pármegye fegyelmi biztosé folytatott le. 
A vizsgálat mos! fejeződött be és Fétefe 
Bertalant felmentette a fegyelmi vétség 
vádja alól. A költségekben Bonod vármegyei 
marasztalta el.

— Antósázolá. . Horthy Mfklós-kőrtéren. 
'A BO 280 rendszámú szflrketari vasárnap dél- 
•lőtt • Horthy Mlklós-körtéren elütötte Vámos 
Jenő 85 évez szakasztezetőt. Súlyoz sérfllések- 
kel as alkotás-utcai helyőrségi kórházba aaál- 
Utötták.

— Halflragáaott egy Ismeretié® férfit a vil
lám oz. Vasárnapra virradóra V<8 órakor a áí-es 
Jelzésű villamos az Üllől-ut 1Ö0. számú ház 
•lőtt egy 25 év körüli férfit elgázolt. Kórházba 
szállítás közben meghalt. Személyazonosságát 
eddig még nem sikerült megállapítani.

— A Mlefoe előadása. A Mlefoe Jogásstárse- 
•ága első előadását 21-én tartja Zsolt Béla: 
Jog éi humanizmus címmel a MOE (VI., And- 
rássy-ut 23.). Vendéget szívesen lát az egyesü
let.

— A mentők féli segélynyújtás! helyei. A
Budapesti önkéntei Mentő Egyesület a téli bal
esetek ingyenes elsősegély nyújtására 25 se
gélyhelyet állított fel* . ............. .... ...............

A húszezer pengős 
banklopás gyanúja 

alatt előállítottak
egy fiatal színészt

T«wnap nggel hét dr. tíjben két rendőr
ségi .utó robogott végig > Városligetben, 
>najd a Ligetet elhagyva, a Hungárta-kbrul 
100. számú ház előtt állt meg a két autó 
Detektívek, rendőrök szálltak ki az autók
ból és az egyemeletes, hatalmas bérkaszár
nya kapuját becsukva,

el állták ■ kapualját és megszállták u 
udvart.

A házban, ahol a hatalmas udvart részen 
és a hátsó udvarban közel kétszáz lélek la
kik, nagy riadalmat kellett a rendőrségi 
emberek megjelenése. Négy detektív az ud
var hátsó részébe sietett, ahol egy földszln 
tea kis házikó ajtaján kopogtattak be. A kis 
házban egy cipészsegéd lakik feleségével ée 
kis gyermekével Szegény ember, kevés a 
keresete és ezért állandóan ágyrajárókat 
tart. Nála lakott december eleje óta

egy htucévea fiatalember, aki azinéas- 
nek mondta magát

rei?er Jdiszeket
, —. Molnár Ferenchez eimzetl tevéiéi ta
láltak estv reltélvea halottnál. Vasárnap 
délután vérében megfagyott embert találtak 
eszméletlen állapotban Polgárát közelében, 
a balatoni országúton. Megállapították, 
hogy az iparos külsejű embert gépkocsi 
gázolta e/ • a gázolás után a kocsi tovább
hajtott. Az elgázolt embernél egy levelet 
találtak, amely Molnár Ferencnek van cl- 
mezőt. Aj elgázolt ember kilétét még nem 
sikerült megállapítani

— A külföldi sajtószindlkátua rendkívüli köz
gyűlése. A külföldi sajtószlndikátu* ma. hétfőn 
este 8 órakor a Fészek-Klub különtermében 
fontos rendkívüli közgyűlést tart, amit este 0 
órakor ugyanott társasvacsora követ

— A „Szombat* tlséves jubileuma. Dr Ké
nét Xurtánder Ede szemléje, a Szombat, fenn
állásának tizedik évét ünnepli A lap könyvtár- 
jedelmü Jubileumi száma tavasszal hagyja ei a 
sajtót.

s

Fodor Lászlő
>ok nagysikerű darabja között legkedvesebb ai

ÉRETTSÉGI
A szerelemre ébredő ifjúság filmje!

A főszerepben a világhírű francia származású amerikai primadonna:

SIMONÉ 
SIMON 
Partnere; HERBERT MARSHALL

Simoné Simon
Magaviseleté.....
Szűrne.•••• ••
Orra--..... .........
Szája................
Alakja .............
Művészete

leérettségizett: 
Aranyos 
Vértorraló 
Pikáns 
Izgalmas 
Tündért 
felejthetetlen

SIMONÉ SIMONT mindenki megnézi a

RADIUS diszmüsorában 
Biztosítsa jegyét, imöi

éj egy fiatal leány, aki régebben gyári mun- 
kásnó volt, de udvarlója, az állítólagos szí
nész kivette a gyárból és együtt laktak. Ezt 
a fiatalembert keresték a detektívek.

Azzal Állítottak be a lakásba, hogy
azonnal Jöjjön velük, mert ő követte el 
aa Angol-Magyar Banknál történt huaa- 

ezer pengős lopást
A fiatalember meglepődött *a detektívek 

szavain, de megadta magát sorsának és 
összekötözve autón a főkapitányságra vit
ték. A detektívek házkutatást tartottak, 
négy uj bőröndöt találtak, uj ruhákkal és 
selyempizsamákkal megrakva.

A leányt is magukkal vitték ■ detektí
vek. de később elengedték.

Az angyalföldi ház lakói nagy érdeklő
déssel várják, hogy tényleg a ház elegáns, 
selyem pizsamás lakója követte-e cl a húsz
ezer pengős lopást vagy sem.

— Egy aaaaony titokzatos öngyilkossága. 
Szombat este az Astoria-szállodában szoi>át 
vett ki Varga Józsefné állítólagos szolnoki 
újságíró felesége. Mikor vasárnap délutánig 
nem Jelentkezett, behatoltak szobájába, 
ahol ágybanfekve, eszméletlenül találták. 
Az éjjeliszekrényen egy képeslevelezőlap 
feküdt a következő szöveggel: 60 Atomatont 
vettem be. Halálomért senkit sem terhel fe
lelősség. Varga Józsefné Az asszony cso
magjában talált Iratokból megállapították, 
hogy nem szolnoki, hanem Budapesten la
kik férjével együtt a Tátra-utca 6. számú 
házban Férjétől azzal búcsúzott el, hogv 
Szolnokra utazik, meglátogatni bátyjánál 
lévő Ötéves kisfiát Varga JózsefnA, akJnek 
állapota súlyos, Idegbajban szenved és va
lószínűnek tartják, hogy emiatt akart meg
halni.

I
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Furcsa incidensek 
Rassay Károly 
szeretetadományainak 
szétosztásánál

togtd. ÓMsmbsr M
fA Hétfői Napló tudósítóidnak teleftnjelete, 

tése.) Haitag Károly, Szeged orszlggyülésf kép* 
viselője tíz esztendő óla képviselői fizetését • 
azegedkőrnyéki tanyák oyoinorbajutott népé
nek ajándékozza. Ezidén ia karácaony előtt 

több mint ötezer pengő értékű szeretet- 
adomány érkezeti RaMwy Károly tői Sze
gedre ée • tanyai Iskolák Imn aaétnaztották 

•a adományokat.
Ruhát, cipőt, fehérneműt kaptak • nyomorgó 

tanyaiak éa gyermekeik.
Ai adománykiosztást 

furcsa Incldenaek zavarták meg.
Szentmihálytelken Tuskó János iskoláig**. 

gstó összehívta a gyerekeket a miután *s adó 
mányt szétosztotta, ezt mondotta:

— A izeretetadományt köszönjük as tsmereé- 
len adakozónak.

Dr. Kin Károly tanfelügyelő evőmbe* tűt*- 
kozott az Iskolaigazgató firces kőszönőszaval 
ellen.

— As adakozó nem Ismeretlen. Mindnyájan 
tud/uk, hogy Rónay Károlv országgyűlést kép
viselő tíz esztende/s küldi Ide adományait, 
amelyekért hálával tartozik neki a tanyák népe.

Tegnap folytatták a azeretetcsomagok kiosz
tását De két Iskolában váratlanul ujahb Inci
dens támadt.

A két lak óla tanítója nem tóvta Baaao • 
gyermekeket ia Igv a saerrtetesoniagoksl 

■re tudták szétosztani.
Klet Károly tanfelügyelő nyomban Intézke

dett hogy sut sdománvokat szétoszthassák Fe
lelősségre vonta a tanítókat, akik kijelentették, 
hogy nem kaptak értesítést az adományok ér
kezéséről s ezért nem hívták egybe a gyerme
keket. A tanfelügyelő Intézkedésére

hétfőn ezekben aa Iskolákban h megkapják 
Rassay Károly aacretetedományatt 

as tskolásgyermekek.

— FABINYI TIHAMÉR PÉNZÜGY
MINISZTER A SEMMEHINGEN. Fabinyi 
Tihamér pénzügyminiszter ma elutazott a 
Sentmeringre és csak a karácsonyi ünuopek 
után tér vissza Budapestre.

— Elfogták a Belváros kirakatainak fnezto- 
Katóját Vasárnap hajnalban a Kecskeméti- 
utcában szolgálatot teljesítő rendőrőrszem 
gyanús férfit látott ólálkodni egyik üzlet 
kirakata előtt. Igazolásra akarta szólítani, 
a férfl azonban futni kezdett. Hosszas haj
sza után sikerült elfogni Lafek Mihály nap
számost. A rendőrségen bevallotta, hogy a 
Belvárosban az utóbbi időben mintegy har
minc kirakatot fosztott ki. Letartóztatták.

— Előadás as angol királyról. English Circle 
(Andrássy-ut 2., I. em) Mister Charles Dávid 
Bolster angol Iró előadást tnrt „Az angol trónról 
és az uj angol királyi családról" Az előadás 
hétfőn este 0 órakor kezdődik.

— „FellebberMsel élekl* Ily elmen irt Nádor 
Jenő, at OMKE titkára Igen hasznos, áttekint* 
hető, könnyen kezelhető kézikönyvet az adó- 
felszólamláti bizottságokkal kapcsolatos tudni
valókról, a bizottsági elnökök ét tagok /ogatról 
ét kötelességeiről s bizottságokhoz fellebbezők 
tudnivalóiról A rendkívül ügyesen összeállított, 
hézagpótló könyv főelőnye, hogy minden egyes 
pontnál közit a vonatkozó törvény, vagy ren
delet, Illetve a vonatkozó szakasz számát ugy, 
hogy az azokra való hivatkozást a hatóságok 
elölt elfogadhatóvá teszi. A könyv bolti ára 
1 P 50 fillér. Megrendelhető a Hétfői Napló 
kiadóhivatala utján is.

— HOlgyfodrásr.ok féeülő-versenye. A Hölgy, 
fodrászsegédek Országos Egyesülete 1937 Január 
10-én, délután 4 órai kezdettel rendezi 4 ik 
nemzetközi és országos fésülő-versenyét a Bu
dai Vigadó összes helyiségeiben szakmai áru
kiállítással és bállal egybekötve Ugyancsak 
ezen a napon d e. *410 órai kezdettel rendezi 
n Hölgyfodrászok Országos Egyesülete „1931*' 
fennállásának 5 ik évi Jubileumi díszközgyűlé
sét, Budapest IX, Ráday ucca 5. szám alatt/ 
egyesületi dísztermében

— Reugratták a mentőket. Vasárnap este 
egymásután kétszer hívták ki hiálm a mentő
ket lelkiismeretlen tréfarslnálók. Első Ízben a 
Vilma királynő ut 20. számú házba hívták őket 
azzal, hogy kellői szerelmi dráma történt, pár 
perc múlva pedig azt telefonálták a mentőknek, 
hogy az Aréna ut és Podmaniczky-utca sarkán 
két villamos és egy 20-as autóbusz összefllkö* 
zött és rengeteg sebesült van. Sem a Vilma 
királynő utón, sem pedig nz Aréná ul sarkán 
nem történt Semmi. Az Ízléstelen, rosszindulatú 
tréfarslnálók kézrekeritésére megindult a nyo
mozás.

— Hubay Kálmán előadása az Ifjúság problé
máiról. A pécsi egyelem! ifjúság meghívására 
Hubay Kálmán főszerkesztő vasárnap nagy
sikerű előadást tartolt a pécsi egyetem előadó
termében az ifjuság problémáiról. Többek kö
zölt az egyetemeken, főiskolákon jól kiépített 
diákjóléti intézményekre, progresszív tandij-l 
rendszerre é» a szeg nysorsti ifjuság részéj^|] 
egyetemi költségek leszállítására vau
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Szenzációs határozatot hozol! az ffllSz elnöksége:
diktaiori logkürrei ruházták tel 
ur. maiz Károly futDaiiHmiitanvi

Az angol meccs, n melyet tömören freg<<li- 
mérlötés névvel jellemezhetünk, köt táborra 
osztotta a sportembereket. Az egyik párt az 
eredmény ellenére is sikerként könyvelte el a 
2.6 ol, a másik párt tnjtékozva vetette magát 
n tényleges és költött hibák hadállásai ellen 
Amikor fogytán volt nz eszmei lőpor, n kapi
tányt vették elő és a titkos falragaszoktól 
kezdve a nyílt levélig minden fegyverrel 
támadták.

Érdekes, hogy még mielőtt megindult volna 
n pergőtűz a futbnilfront kapitánya ellen, 
csaknem

teljesen titokban feltűnően érdekes hatá
rozatot

hozott nz MLSz elnöksége.
Diefz kapitány londoni jelentése kapcsán 

vita indult meg, ami páratlanul álló határo
zattal végződött. Ilöviden;ox elnökség teljesen' 
szabad kezet adott a kapitány nők arra, hogy a 
londoni tapasztalatok alapján a válogatott 
csapattal azt tehet, anyit jónak lát.

Ez sem többet, sem kevesebbet nem je
lent, mint annyit, hogy a kapitány diklá- 

torl hatáskört kapott
A szövetség elnöksége szívesen látná, ha n 

kapitány előbb nz egyesületek vezetőivel és 
trénereivel tárgyalná meg a játékosok fogya
tékosságainak eltüntetésére irányuló elveket. 
Hn látja, hogy a megbeszélés eredményes és 
n kapitány követelményeinek az egyesületek 
mindenben megfelelnek, akkor a célt máris 
elérte. Ha azonban ez rövid időn belül nem 
hoz eredményt, okkor

jön az erős-kéz politikája.
A kapitány Állandó válogatott keretet állít 

fel és ha szükséges, a szövetség teljes súlyú
ink Inlbnvclésévcl követelheti, hogy a kisze
melt futballisták minden hiten egyszer közös 
tréningre gyülekezzenek össze. Még szövetségi 
tréner szerződtetését is kívánhatja a kapitány 
n felhatalmazás alapján.

Olyan szenzáció ez, amire évtizedek óta 
hiába vártunk. Most végre teljesen a kapitá
nyon múlik, hogy mivé fejlődik a válogatott 
csapat.

Félre a feitéhenységgoi:
a balnoksag másodrendű

Ez a határozat bizonyára váratlanul éri n 
sportköröket, bár hetekkel előbb az angol 
meccs nyomán a Hétfői Napló már jelezte 
nz uj Idők bekövetkezését. Megírtuk akkor, 
hogy valószínűen szövetségi tréner szerződ
tetését határozza el a szövetség. Nagyon he
lyesen az MLSz elnöksége nem foglalt cl ka- 
tegórikus álláspontot és nyitvahagyta az 
ajtót a megegyezéses javítás céljaira. Első
sorban pedig nem kötötte meg a kezét n 
kapitánynak, ami eleve kizárja azt, hogy 
erőszakos lépésekre legyen szükség.

Sajnos, a nagycgycsUlclek legnagyobb 
része, tehát éppen azok a körük, ame
lyek n válogatott csapat játékosait szál
lítják. Indokolatlanul azon az állás
ponton voltak, hogy a játékost semmi
esetre sem szabad egyesületi trénerének 
keze alól kivonni és ad hoc esetekre 

Idegen kezekre bízni.
lla ez a szövetségi tréningrendszer csak 
szórványosan fordulna elő, csupán egy-egy 
válogatott mérkőzés előjátékaként zajlana 
le, altban az esetben még hajlandóak vol
nánk igazat is adni a nngyegycsülcli veze
tőknek. /(A7 azonban, hogy a tréningek, a 
válogatott csapat fejlesztése szisztematikus 
és sorozatos akciókra szélesedik, nem oszt
hatjuk többé a nagy egyesületek vezérkará- 
nagy féltékeny aggodalmait. Mindennél fon
tosabb a válogatott csapat egysége s ezt leg
jobban talán éppen a bécsi futball, a legen
dás „Wundcrmannschaft" bizonyította be.
l.a  tehát a kapitány élni akar az adott fel
hatalmazással és úgy látja, hogy a heten
kénti közös tréning feltétlenül szükséges, 
akkor habozás nélkül csakis az MLSz és a 
kapitány pártjára állhat minden józan sport
ember.

Erre már csak nzért is szükség van. mert 
az ével óta tarló fiilballdckadenciánk meg
állítására csupán ez nz egyetlen mód nlknl- 
tuns. Ki kell mondanunk az alaptételt*

a bajnoki küzdelmek másodranguak 
n válogatott csapat érdekei mellett. Nem 
csupán nemzeti szempontból, de a futball 
gazdasági alapjai tekintetében is. Ha ugyanis 
tovább tart az az aggasztó leromlás, amely

Nagy Marcell: a Dielz-otalurai
az ffllSz anyagilag is fedezi!

A szenzációs döntés csak halványan érin
tette az uj rendszer anyagi oldalát. A játé
kosok hetenkénti együtt tartása és az eset
leges szövetségi tréner szerződtetése, jól tud
juk, pénz kérdése. Mit sem érne tehát az 
elvi állásfoglalás, ha ugyanakkor nem gon
doskodnak a tervek keresztülviteléhez szük
séges anyagi fedezetről. Éppen ezért nagy 
érdeklődésre tart számot az a jelentős és 
nagy következményekkel járó interjú, ame
lyet az MLSz pénzügyminiszterével,

Nagy Marcell 
főpénztárossal folytattunk. Elmondottuk az 
elnökség döntésével kapcsolatos és mind
máig érthetetlenül titokban maradt pikanté
riákat, amire Nagy Marcell az alábbiakban 
felelt:

— Kezdettől fogva az volt az álláspontom. 
Imgy ii válogatott csapatba fektetett minden 
krajcár sokszorosan megtérülő befektetés. 
Előre kell bocsájtanoiu, hogy akik elnö
künknek, Usctly Bélának vonalvezetését Is
merik, azok nagyon jól tudják, hogy amíg 
ő áll az élen, anyagiakon sohasem múlhat 
semmiféle okos terv, amely a magyar labda
rúgás nívóját n legcsekélyebb módon Is

Újabb baljós kísérlet terve 
fenyegeti a női atlétikát

Amilyen osztatlan örömet keltett sportkö
rökben a sportcsarnok közeli felépítésének 
terve, annyira zavnrbn hozhatta ez az atlétika 
hői bizottságát. Sorozatos cikkekben ismertet
tük a női atlétikai vezérkar passzív szerepét, 
amit a szakkörök kitörő lelkesedéssel 
fogadlak.

Tatár István, a MASz ambiciózus és nagy tu
dású vezére éppen

a Hétfői Napló adatai alapján ígért vizs
gálatot és orvoslást, amire most már sür

gős szüksége sím n nő| sportnak.
Az eddigi vonalvezetés mellett ugyanis még 

nz. atlétika főszezónjában sem juthattak kellő 
foglalkoztatáshoz hölgyversenyzőink. Néhány 
izig-vérig sportembernek köszönhető, hogy a 
nőj ntlétizáiás nem fulladt n teljes közönybe. 
Most, hogy a sportcsarnok fene a megvalósu
lás előtt nll, természetszerűen aktuális lett a 
hölgyek léli ntletizálása és versenye is. Mint
hogy eddig még a főszezonban is mozdulatlan 
maradt a nőj bizottság, alapos okkal tartha
tunk tőle, hogy a téli versenylehetőségek is 

IUÚKURAK
(nz. Erzsébet.Ilid budai hídfőjénél)

a Hungária, Attila, juuenlus források ulzéuel

Hungária, Attila források:
gyomor-, bélhurutok, epe, máj, vesemedence- és 
nólyagbántalmak stb. gyógyítására

Juventus rádiumtól rás:
testi és szellemi kimerültség, korai elöregedés, ma
gas vérnyomás ellen.

Részletes tájékoztatót küld Budapest Székesfőváros
Gyógyfürdőinek igazgatósága, XI., Kelenhegyi-ut 4.

a bajnoki ntét kőzések közönséglétszámát 
hélről-hétre csökkenti, akkor könnyű elkép
zelni, hogy rövidesen elkövetkezik az idő, 
amikor u magyar futballt anyagilag is a vá
logatott csapatnak kell éleiben tartani.

emelni tudja. így tehát a feltett kérdésre 
már meg is adtam a választ. Dietz dr. úgy
nevezett diktáiorságát a szövetség anyagilag 
is fedezi. Ha ő úgy látja, hogy szükséges a 
szövetségi tréner szerződtetése, akkor tekin
tet nélkül az ezzel járó kiadásokra, a trénert 
rendelkezésére fogjuk bocsájtani. Semmit 
meg nem vonunk a válogatott csupattól. 
amire szüksége van. Ugyanakkor természe
tesen megfelelően díjazzuk is a tréner mun
káját, mert az MLSz ingyen senkitől sem
mit nem kiván. Egyénileg, bár pénztáros 
vagyok és igy érthető okokból igyekszem a 
kiadásokat minél Joliban csökkenteni, ez
úttal mégis örömmel szavazom meg a kiüt- 
ségeket, mert ez a befektetés nem veszhet 
kárba. Sőt kettős haszna van. Nemcsak 
anyagiakban hoz többet egy erős s az egész 
világ által elismert nemzeti válogatott csa
pat. hanem erkölcsiekben is.

Ezzel Nagy Marcell befejezte nyilatkoza
tát, amely teljessé teszi most már az MLSz 
nagyvonalú kezdeményezését és csak ismé
telhetjük: ezután kizáróan minden a kapi
tány intuícióján és az adott eszközöknek 
helyes alkalmazásán múlik.

Horváth Zoltán

füstbe mennek, ha továbbra Is a Jelenlegi 
gárda intézi az ügyeket.

Csaknem érthetetlen, hogy 
miért mellőzik a többi közölt Dohlcr

Antalt,
akiről pedig a szövetség vezetői is elismerik 
a hozzáértést és páiatlan nmbiciót. Ez annál 
különösebb, mert hiszen éppen a Hétfői 
Napló sorozatos leleplezései indították meg a 
szövetségi bürokrácia kerekeit. A mozgás 
azonban merőben téves utakra tés'edt. Nem 
titkolt aggodalommal s ugyanakkor érthető 
gúnnyal tárgyalják ugyanis a MASz nak leg
újabb tervét. A női bizottság krónikus álom
kórját friss taggal akarják ellensúlyozni s 
ezért a bizottságot egy olyan taggal szándé
koznak kiegészíteni, aki

júliusban még számos (amijeiét adta ón
nak, hogy azt se tudja, ml a női atlétika.
Reméljük, a terv még n kivitele előtt meg- 

zápul és a bizottság átszervezése kizáróan n 
szakértelem és az. eddigi eredmények alapján 
történik meg.

A tűraszázalék komikuma
Egy idő óta a szikkadt sport-statisztika 

uj anyaggal bővült: a túrázó csapataink 
teljesítményéről százalékos kimutatást kö
zölnek, ami alkalmas arra, hogy félre
értéseket és mosolyt keltsen a sportkö- 
zönség soraiban. A mérkőzések gólarányá
nak alapján számítják a százalékot s cn- 
nek nyomán állítják fel a ranglistát. Ez 
a gyermeteg játék persze minden reális 
alapot nélkülöz, mert hiszen nincs tekin
tettel arra, hogy a legyőzött csapat mi- 
Íven ellenfél volt a győztes valódi tudásá
hoz mérten. Így állhat elö az a kémikus 
— s a statisztika szűklátókörű vésnökeire 
jellemző — helyzet, hogy amíg az Újpest, 
a Hungária vagy u Ferencváros verejtékei’ 
munkával győzi le a kontinens legveszé
lyesebb csapatait, addig például egy kis 
középegyesületiink a francia amatőrökkel 
vívott tréningmeccseinek alapján megelőz
heti a nagyokat.

Sportkörökben élénk derültséggel f0. 
gadják az ilyen statisztikát és nem tulaj- 
donitanak ezeknek nagyobb jelentőséget 
mint amivel például az országos mulatsá
got okozó játékososzlályozás rendelkezik.

Sajnos, a külföldet ez az unalom dik
tálta játék mégis befolyásolhatja, igy te- 
hát helyesebb lenne a statisztika közlésé- 
nek megszüntetése.

Itthon sem kell olyan kapus, akit nem 
vihetünk külföldre! Ezt az érdekes határú 
zatot hozta ma a BEE hokkiszakosztálya. 
Halász Istvánt, a BKE kapusát, eltiltotta 
egyesülete a mérkőzéseken való szerepléstől, 
azzal az indokolással, hogy bukaresti furá
jára nem engedte el a főiskola. így tehát 
Halász befejezte pályafutását!?

★

Mindenki a fedélzetre, hacsak nem komo< 
Ipán beteg! — ez volt ma a BKE jelszava. 
Aport, a kitűnő kapust, influenzásán telefo
nálták ki az ágyból és taxival repítették a 
nemzetközi meccsre. Hiába mondta, hogy 
„gyönge vagyok, mint a hormat", védekc* 
zése sem segített, szerepelnie kellett a tor* 
nán. De a beteg Miklós, Róna és Margó sem 
kerülhette el sorsát.

♦
Hűvös István, az FTC jéghokkicsapat bí

rája, letelte a nemzetközi bírói vizsgát. V 
jégnek ezt a közismert és kedvelt biráját 
különös módon avatták fel Bukarestben: 
kis alakjához képest rettentő tömegű hó
golyót helyezett a fejére a bukaresti közön
ség havas humorral.

★

A bajnokság első két helyezettje nem kö
teles indulni n házi műkorcsolyázó verse
nyen, — döntötte cl a BKE vezetősége, így 
maradt magára a nagyok közül Erdős Klári 
a vasárnapi versenyen. Nem tudni, hogy a 
kitűnő konkurrenstől féltették-c a bajnoko
kat, vegy pedig a tréninglehelőséget sokai- 
Iák. Tény az, hogy Erdős Klári ragyogó for
mában van és saját állítása szerint betörésre 
készül a bajnokságon.

*

Újra működik a „gyorskorcsolyázó sze
rűig" z ezt a nevet nyerte cl az ifjoncavató 
gyorskorcsolyázó bizottság. Ugyanis vezető
jük, Bogschütz, a rossz nyelvek szerint ha
sonlít egy török effendire és az ö tiszteletére 
„törökösilctlék" a bizottságot. Lindner Ge
deon és Bclházy viseli a liőhéri címet, a 
kaja-főbiztosi címet viszont Vida hódította 
cl magának. Meglestünk egy szertartást. Az 
ifjonc köteles gondoskodni az egybegyűltek 
„kajaadayjáról" és végül a „hóhérok" a 
gyorskorcsolyavédővcl versenyzővé ütik.

♦
A Manno MHtládesz gyorskorcsolyázó em

lékverseny került lebonyolításra vasárnap 
reggel féínyolckor n BKE műjégpályán. A 
kiváló szobrász-fcstő-sporloló emlékversenyo 
nz 1500 méteres és 500 méteres futásra ta
gozódott, hogy azután nz összesített ered
mény döntse el az elsőséget. Az 1500 méte
ren elsőnek Bogschütz ért be n célba 2 p 
30.6 mp-es Idővel. Lindner Gedeon lett a 
második 2 p 35.2 tnp. Mind a két idő felül
múlja Eötvös Zoltán rekordját. 3. Wintner 
Hidvéghy előli. Az öregek is starthoz álltak: 
Vida és Blazscjovszky. Egyiket a há’nsság, 
másikat az Ice-bnr vezetése tartotta Iával a 
jégtől. Az 500 méteren első lett Lindner Ge
deon 45.8 mp-cs idővel Futását megismé
telte, mert első indításakor esett. 2. Bog- 
schülz 45.9 tnp. összesített pontozásban L 
Bogschütz. 2. Lindner Gedeon. 3. Wintner. 
4. Hidvéghy. Itt is beigazolódott: nz uj 
seprő jól seper. Ugyanis Bogschülz egy bele 
kaptii meg uj korcsolyáját az egyesülettől,
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A. lovagias magyar bírók 
és a kanadai csodacsatár 

segítségével győztek a prágaiak

Dinamit-paragrafus
a LESŐK-egyezményben

Sparta AC—BKE 5:4 (2:0, 5:3, 0:1)

A tavaiéi napsugár kétezer főnyi tömeget 
vonzott a városligeti műjégpályára. hogy 
végig Izgulja a BKE és Spurin AC mérkőzé
sét. A meccs valóban izgalmas lett és tagad
hatatlanul mindazt nyújtotta a közönségnek, 
amit egy futballderbl adhat. Már akkor a 
levegőben lehetett érezni a feszültséget, ami
kor a Sparta játékosai a magyarok kedvenc 
színébe, a pirosba öltözve kifutottak a 
jegre A magas prágai fiuk megjelenésükkel 
is igazolták, hogy a tömzsi, kékruhás ma
gyaroknak komoly harcot kell folytatniok, 
hogy megállják a helyüket. Nem is ebben 
volt a hiba. Nem ők tehettek az eredmény
ről.

A lovaglás magyar bíróknak tudható 
be, hogy a prágai klub vitte haza a győ- 

aelmi pálmát.
Ugyanis két magyar gólt sehogy sem akar
tak meglátni és megítélni Régen hallott 
ilyen hangzavart Vajdahunyad öreg fala. A 
pfujtól a huj! hujl hajráig és a biztatás min
den megnyilvánulásáig együtt élt és érzett 
a csapattal a publikum.

Hűvös István és Mlnder Sándor bíró 
füttyjelére indult útnak a korong. A sok bot 
útvesztőjében Teeple, a Sparta kanadai csa
tára, a jégen még nem ismert, futballhoz 
méltó driblivel Jut át a magyar csapaton és 
máris ott hever a korong a magyar kapu
ban. 1:0. A vendégek s váratlan diadala 
csak másodpercekre fojtja torkára a nézők
nek a hangot és máris felcsattan a magyar 
támadókat biztató taktusos csatakiáltás. Am 
a korong mindenre rácáfol, mert a kivetődő 
Apor mellett percekig táncol a gólvonalon, 
mig onnen kimenti Róna, hogy azután 
Teeple ütőjétől hálóba szálljon a második 
gól. 2.0. Vége a harmadnak. De senki sem 
mozdul el a helyéről Máris kifutnak a fiuk, 
belefekszik mind a két fél, cikkáznak a kor
csolyák, egymást érik a szerelések, Róna, 
majd Jeney szolgál rá a nézők tapsaira. Az
tán repül a korong és Róna ütése besiklik 
a Sparta-kapuha. Mikes Tibor, a közkedvelt 
ifi hokkista, diadalmasan rázza gólt jelző 
piros zászlaját, ám mindez hiába. Mindet 
nem látott semmit Most tör csak ki igazán 
a hangorkán. A pályái szegélyező fakorlátok 
szinte leroskadnak az odatódulók és ráne- 
hezedők tömegétől és hangzik a méltatlan
kodó kiáltás:

— Szemüveget a bírónak/ Szemüveget a 
bírónak!

Folyik a játék. A magyarok rákapcsolnak, 
„erősen" játszanak Halmag fedező teste 
mögött szinte el-eltfinik egy-egy játékos, 
aztán végre eredményt hoz a sok biztatás, 
dr. Margó gólját már nem lehet elvitatni. 
2:1.

Újra kezdenek. A fütty után Margó dr 
gyengén kitör és középről félmagas lövést 
küld a kapura. Am a kapus sehol. És igv 
megszületik a második magyar gól. 2:2 A 
Sparta játékosai udvariasan önként jelzik a 
gólt, de a magyar közönség véleménye meg
oszlik, hogy bent állt-e a kezdéskor a ka
puban a kapus, jogos-e a gól, vagy sem. A 
Jamentálás ellenére is Mlnder jól áll sarkai 
val a jégen: marad az eredmény. A felizga
tott kedélyek még el sem csittnlhatnak, ami
kor Bliszner keze Indít el egy szép akciót, 
melyet be Is fejez és beszáll a harmadik 
magyar gól. 2:3. Hogy ml történt, azt szinte 
ki sem lehet venni. Halmay Teeplevel, Je
ney Róthtal terül el a jégen, mindenki fek
szik, megítélik a gólt, csak

aa egyik Sparta csatár marad mozdulat
lanul fekve a srin téren.

ö saját maga bukott fel és valakinek a kor
csolyájára esett és így Jyrtotta /.-et ki kell 
vinni a pályáról.

Csúnya véres folt

Jelzi helyét a jégen. Hogy a gól érvényes-e, 
vagy sem, azt sem lehet tudni, mert csak 
hosszú percek múlva kerül föl az eredmény 
a kapu fölé. Bizony, most már nagyon vadul 
megy a játék. Hja, ha az ember kezében bot 
van, nagyobb hatása van a temperamentum
nak. Teeple nem hazudtolja meg hagyomá
nyos hírét, könnyedén, segítő társak nélkül 
egyenlít ki. 3:3. Szinte állandóvá válik a 
vendégek támadása, hiába Apor minden 
kitűnő védése, Rótt és Jyrtotta ti. egy-egy 

Szent Imre Gyógyfürdő
'Rácfürdő) Budapest, l„ Hadnagy-utca 8-10

Igen mérsékelt dm I. d» IT. rwztályn nőt gőz- és kédfördök. Hédin- 
a’tlv eyógyforrás a legkiválóbb eredménnyel gyógyítja a csuzos es 
kö.zvényes Hatalmakat. Központi fekvésénél fogva a váró, min
den részéből kényelmesen megközelíthető.

góljával 5:3 as eredmény. Még egy utolsó 
izgalmat hoz a harmad. Bliszner ütését a 
kapus kezével akarja védeni, azonban a ko
rong a hálóba pattan, de hiába minden, 
Hűvös offszájdot lát és bár

majdnem mcgllneaeli
a gólt remélő közönség, ítéletét mégis fenn
tartja. A harmadik harmad más kevésbé iz
galmas. Egyetlen szép akció: Miklós, a jég 
Sárosijának gólja, amellyel beállítja a vég
eredményt, 3:4. A derekasan küzdött ma
gyar csapatot és a vendégeket udvarias 
tapssal bucsuztatja a közönség, ezzel is el
ismerve, hogy egyenrangú ellenfelek álltak 
egymással szemben.

A Ferencváros túra-gólgyára 
munkátBázelben megkezdte a

FERENCVÁROS—FC BASEL 4:2 (1:2) 

Basel, december 20. 
(A Hétfői Napló tudósítójának jelentése.) 
Ferencváros csapata vasárnap délután

elaőosztályu 
sétagaloppot 

könnyelműen 
alaposan rá 
győzelmesen

A ...._____ ______ r ______
Svájcban játszotta első turamérkőzését. A 
meccs színhelye Baseiben volt, ahol a 
Fradi ellenfele, az FC Basel csapata, várat
lanul nagyon erős ellenfélnek bizonyult. 
A zöld-fehérek, tekinti tiel arra, hogy ellen
felük, az FC Basel a svájci 
bajnokság utolsó helyezettje, 
tervezlek ellene, azonban egy 
vett félidő után a Fradinak 
kellett kapcsolni, hogy végül 
kerüljön ki a mérkőzésből.

Csik a vert mezőnyben!
Lengyel legyőzte a fÁradt világbajnokot 
a 1OO méteres hAtnszAsban — Győrfly Irén 
pompás rekordot

A MUE Baráthy-vándordijas versenyére 
csaknem megtelt a Nemzeti Sportuszoda 
nézőtere.

A nagyszáma közönséget azonban kel
lemetlen csalódás érte, mert Calk Ferenc 
olimpiai bajnok startja a 100 méteres 

gyorsvazásban elmaradt.

A magyar uszósport büszkesége csak a hát- 
uszásban indult el, de itt alulmaradt klub
társával, Lengyellel szemben, ami nem Is 
csoda, mert még szombaton este Szckszár 
dón versenyzett az olimpiai bajnok és egye
nesen a vonatról szállt a vízbe. Részletes 
eredmények a következők: 100 méteres női 
vyorsuszás: 1. Harkányi Vera BSE 1 p 10.8 
mp. 2. Ács BSE 1 p 14.4 mp. 8. Maros# 
FTC 1 p 20 mp. Érdekes küzdelmet vivőit 
a húrom hölgyuszó. Az első kél hosszban 
fej-fel mellett haladt a két éllovas, de a har
madik hosszban Harsányt elhúz és biztos 
fölénnyel gvőz. 100 méteres hátuszús. 1. 
Lengyel Árpid BEAC 1 p 11.8 mp. 2 Csík 
Ferenc BEAC 1 p 16.8 mp. 3. Somagyi l TI, 
t p 19.8 mp. A fóradlnak látszó olimpia: 
hojnok ellen Lengyel biztosan és fölényesen 
győz. 200 méteres mellúszás: 1. Fábián 
MAC 2 p M.2 mp. 2. tlosrlol BEAC 3 p. 3. 
Szerdahelyi FTC 3 p 04.2 mp. 100 mHerra 
gyorsiiszás: Csik távolmaradása folytán 1. 
Zólyomi BBTE 1 p 02.6 mp. 2. Körözi UTE 
1 p 03.2 mp. 3. Kiss BEAC 1 p 04 mp. A 
kél első helyezett hatalmas és erős küzdel
met vivőit egymással és a második helye 
zett Ideiét az Időméről; alaposan elmérték. 
100 méteres női hátnszás: 1. Cyörfly Irén 
KISOK 1 p 27 mp. 2. Ács BSE 1 p 33.8 mp. 
3 Fenpö III kerület 1 p 34 mp.

Gvörtty tovább oszolt 200 méterre 
rekoriíjarllás céljából. A rrkordjavltá, 

fényesen sikerült

és o kililnll hölgyversenysó 3 P mp-el 
uj magyar rekordot állított fel. Régi rekord 
3 p 08 2 mp.

Nagyjelentőségű javaslattal foglalkozott a 
futball „tttkos tanácsa", amely elé most került 
a hires LESOK egyermény tervezete. Ai isko- 
lánkivüll testnevelés hivatalos szerve ugyanis 
minden sportág képviseletével külön-külön 
köt egyezményt s ennek keretében Igyekszik 
megteremteni a békés együttműködés nélkü
lözhetetlen kellékét így került tárgyalás alá 
most a futballban az egyezmény szövege. Az 
elnökség mindenben helyesnek és okosnak is
merte el a célkitűzéseket, három pontban 
azonban

aggályosnak tartotta azt
és érért njabb felvilágosításért, sőt ha szüksé
ges, ujahb átszövéseiéiért fog a LESOK veze
tőihez fordulni.

A LESOK azt követeli, hogy tagjai a társa
dalmi egyesületekben csakis az ö hozzájáru
lásuk esetén szerepelhetnek. A szövetség srra

jil........ ’TT" i—-**

Az első félidőben rendkívül erősen roha
mozott a svájci csapat és egymásután lőtt 
két góljával szemben, a Fradi csak egyet 
tudott lőni, a Igy a félidőben a Basel vese- 
lelt 1:2 arányban.

Szünet után a Ferencváros precíz csatdr- 
játékkal állandó fölénybe került 8 teljesen 
felőrölte a különben kitűnő és masszív bá
beli közvetlen védelmet. A kiegyenlítés alán 
már nem volt vitás a meccs sorsa és tény
leg újabb két szép góllal sikerült a Fradi
nak bebiztosítania a győzelmet.

A nyolcezer főnyi közönség gyakori me
leg tapssal honorálta a Ferencváros szép 
játékát, amely bemutatta a magyar technikai

úszott
100 m-ea Ifjúsági gyorsuszási 1. Békházy 

(BBTE) 1 p 06.6 mp. 2. Sólyom (MTK) 
1 p 06.6 mp. 8. Tibor (MTK) 1 p. 07 mp.

400 m-ea hölgygyorsuszást 1. Harsányt 
Vera (BSE) 6 p 03.4 mp, őrs rágós rekord!
2. Ács (BSE) 6 p 57 mp. 8. Molnár (UTE). 
Harsányi rendkívül frissen úszott és már 
200 méter után a szakértők biztosan számí
tottak az uj országos rekordra. A régi re
kord 6 p 06.4 mp volt.

8X100 m-ea vegyes staféta: 1. BEAC A) 
csapata 3 p 38 mp. 2. BEAC B) csapata 
3 " “ * —p 39 mp. 3. FTC 8 p 51.2 mp.

ÖLDÖKLŐ KÜZDELEMBEN AZ UTE 
LETT A KUPAGYŐZTES

UTE—MAC 4:8 (2:2)

várta a közönség. Nyomban nz UTE
K kupadöntő nagy harcát óriási Irgalom

mal várta a közönség. Nyomban az UTE 
lép fel támadólag és Halasi)—Németh össz- 
játékból a magyar gólzsák erős gólt ragaszt 
a hálóba. 1:0. Gól után felélénkül a MAC 
és Tarics egyéni akcióból kiegyenlit Az 
UTE fölényben van és mindenki ujahb 
UTE-gólt vár, de Tarics hirtelen leúszik és 
gólt dob. A MAC vezet 2:1-re. Az UTE el
keseredetten harcol a kiegyenlítésért és a 
félidő végefelé Halasy egyedül úszik végig 
a pályán és hatalmas lövéssel kiegyenlit. 
2:2. Továbbra is az UTE marad frontban, 
de ujahb eredményt elérni nem tud.

Szünet után Schlenker hlró kiállította 
Szigetit és ekkor a MAC nagyobb fölényt 
tudott a maga számára kiharcolni. Somóczy 
góljával vezetéshez is jutott (3:2), röviddel 
később azonban Németh kiegyenlített. 8:3. 
Öldöklő harc indult meg ezután a győztes 
gólért, az UTE rettentő erejű rohamozásai 
összeroppantották a MAC-ot s végül Németh- 
nek sikerült a győzelmet jelentő gólt is a 
kéksárgák kapujába dobni. 4:3.

AZ UTE-bóJ Ilalasy és Németh, a MAC- 
ból Tolnay nagyszerű játéka tűnt ki. 
Schlenker biró kiválóan vezette a mérkő- 
zést, amely végül Is a nagyobb tudású UTE 
megérdemeli győzelmét hozta.

GÁL MAGDA BUDAPEST ASZTALI 
TENNISZBAJNOKA.

Budapest asztali tenniszbajnokságainnk 
küzdelmeit vasárnap is folytatták. A férd 
egyes elődöntőben Sós (UTE) 3:1-re győzött 
győzött Házy (DSC) ellen, Lovrtszy (MPSC) 
ugyancsak 3:1 -re verte Földi II.-t (DSC). 
A női egyes döntőjében Gál Magda (DSC) 
3:1 arányban győzött Ferencit (FTC) ellen. 
A harmadik helyért Mednyánvky (MTK) 
és Sípos Annus (MPSL) fognak küzdeni.

Lapzártakor a verseny még tart. 

kiváncsi, hogy est az engedélyt taxatíve fel* 
sorolva, milyen esetekben tagadják meg. A 
másik vitás pont az, hogy ■ LESOK a labda* 
rugókhoz leigazolt játékosokat a saját verse* 
nyeiken is foglalkoztatni akarják. A szövetség 
nem gördít akadályokat ez elé, de — csak ab
ban az esetben, ha a játékost ez bajnoki mér* 
közöseiben semmivel sem hátráltatja. Végül • 
LESOK ajánlatában van egy különösen ható 
tétel, amely azt kívánja, hogy az egyszer mór 
kiadott játékost a LESOK bármikor vissza
hívhatja. A szövetség ebben az esetben is a 
kíváncsiság álláspontjára helyezkedett és mód
felett szeretné tudni, hogy ez a visszahívás 
milyen esetekben történhet meg.

Aki tad a sorok között olvasni, as rájön, 
hogy es a három pont olyan körülménye
ket rejt magában, ami adott esetben 
egész futballrend-szer összeomlására 

zethet

ax
ve-

Iskolázottság minden rafflnérláját A gy3» 
retem aránya — ha aa első félidőt a zöld* 
fehérek komolyabban vették volna — n** 
gyobb la lehetne. ,

AX ADMIRA KÉTSZÁMJEGYŰ GYŐZELME ) 
EGYIPTOMBAN ’

Alexandrából jelentik: Adolfra fBée«)—« 
Alexandria város válogatott csapata 10:2 12:2),
KIKAPOTT A RAPID MALTA SZIGETÉN

Máltából jelentik: A bécsi Rapid vasár
nap a Sllema Wanderers csapatával mér
kőzött és nagy küzdelem után 8:2 arány
ban kikapott A félidő 1:1 volt

KABOS ENDRE ÉS ELEK ILONA 
KECSKEMÉTEN

Kecskemétről jelentik: A szekszárdi vívó 
akadémia után Kabos Endre ás Elek Ilon ' 
olimpiai bajnokaink azonnal utrakeltek é> 
vasárnap Kecskeméten vendégszerepelte’ 
Kecskemét társadalma la nagy szeretett'-' 
fogadta a két illusztris sportvendéget. A vú 
ros nevében Harkay Béla dr. főjegyző fl- 
vözölte Kabos Endrét és Elek Ilonát é- 
babérkoszorút és plakettet nyújtott át nekik 
A református gimnázium nngy tomaterm- 
hen ifjuság! vivóversenyt tartottak, amely« 
a két olimpiai bajnok is megjelent. Itt a 
ifjuság nevében ifjú Sárközy Béla Elek Ib- 
nának pompás virágcsokrot adott. Az ü 
népiét Kabos Endre köszönte meg. Az ifj 
ságiak vivóversenyét különben a kecskenv 
református gimnázium csapata nyerte 
hódmezővásárhelyi református gimnázium 
a budapesti evangélikus gimnázium csap
taival szemben, mindkettőt 9:6 aránybr 
győzte le.

Este a Katona Jőzsef-azinházban a Ha: 
burgi menyasszonyt nézték meg a vendége 
majd díszes bankettet rendeztek a tisztel

KMAC matinéjánakA
’zámu. előkelő közönség 
siker Jegyében folyt le

nagy siker*. Nap 
•lőtt a lagteijese 

___  ___ . vasárnap ax Úrái. 
ültnazinházban a Királyi Magyar Automo 
Club nagy érdeklődéssel várt fllmmatlné 
A nagy érdeklődésre Jellemző, hogy tőbbsxáz 
jegy nélkül távoztak a pénztáraktól és egy e 
Jegyért valóságos közelharc tombolt a protek* 
ravasz fegyverével. A műsor első réwrét éri 
kés híradók, kultur- és színes filmek töltött 
ki. Szünet után dr Landauer Eduárd Ismerte 
a lepergettre kerülő autófllm célját, mely 
magyar autósközönség nevelését Igyeksz 
szolgálni. Az autósfllm időrendben pergette 
az 193fi-os év nagyobb autó- és motorosver’ 
nyelt és a közönség fel - félutasén! egy-r 
halálos balesetnél, néma megdöbbenéssel ad" 
va az autósport mártlrhöseinek bravúros telje 
sltményelért. Hír szerint a nngy sikerre va 
tekintettel a matinét a közeljövőben meg foh 
jók Ismételni

SPORTHÍREK EGY MONDATBAN

Ax Amszterdnm —Hamburg városok köz’ 
tennlszmérkőzóat n holland főváros csapat < 
nyerte 14 6 arányban.

Az oxfordi egyetem jéghokki csapata Kr 
feldben vendégszerepelt, ahol a Germ< 
Canadia csapatától 13:0 arányban kikap-

1
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BüL ájos kolgyparádé karddal, 
vastapssal és csinpeléssel

Szombaton estére züszlódiszbe öltözött a 
főposta nagyterme. Kipirult, izgalomtól ián 
goló ifjú hölgyek és a hozzátartozók népes 
csoportja várja a vivóntánpótlús bemutatko
zását. Elek Csibi világbajnoksága óta uj
• ki virult ki a planson és tucatjával nőttek 
ki a villogó kardok és a tehetséges hölgy- 
sivók a Vivószövctség nem csekély örömére. 
.1 hölgybemulató, amint az várható is volt, 
frenetikus sikert aratott Ez a siker nem
csak a közönség felé, hanem a szakemberek 
felé is szólt, mert fül a társadalmi elismeré- 
s« n. egy egész sereg tehetség kibontakozását 
tette lehetővé.

Titkolhatatlan örömmel nézi a nagy pa
rádét Szilaveczky Lajos, a Vivószövetség uj
• Inökc s mikor megkérdezzük, hogv mi a 
véleménye a liölgyufánpóllásról, akkor mo
solyogva mondja:

- Véleményt a: uraknak kell mondani, 
jobban mondva írni. Én azt hiszem, hogy a 
szövetség munkája nem vész kárba és rövi
desen meg fogjuk találni Elek Csibi néhány 
kitűnő utódját.

A teremben óriási nz izgalom és n sors 
különös iróniája, hogv a szereplő hölgyek 
mamái mind egy csoportba kerüllek. Per
sze mindenki a saját lányáért drukkol s ezt 
még az sem tudja lecsillapítani, hogy szor
galmasan interjúvolják és dicsérik egymás 
leányait. A nézőközönség soraiban nagy 
meglepetésre felfedezzük dr. Dictz Károly 
I ulballkapltányt is. Feltűnő ez a látogatás, 
mert a szereplő hölgyek között sem Sárost t, 
sem Vinczét, sem a többi futballistát nem 
lehet megtalálni. Nevelve mondja Dielz, 
hogy nem válogatási célzattal jött, bár ez a 
terület sokkal hálásabb feladatot róna rá: 
csupán drukkerként jelent meg kis kereszt
lányának, a tizenkétéves Körmöczy Zsuzs- 
kának bemutatkozására.

Mintegy százhúsz főnyi keret vonult föl a 
közönség elé. Kitűnő hatást telt a tiszta fe
ketébe öltözött Mester-utcai hölgycsoport. 
Az első kirobbanó sikert a magyar jég- 
lórálynő, Bolond Éva aratta. Ez n fiatal kis
lány, ugylátszik, minden sportágban tehetsé
ges és ha igy fejlődik tovább, nemcsak a 
téli, de a nyári tokiói olimpián is olt lesz. 
Nagy érdeklődés várta n Spárta-csoportot, 
nmelyet nz öreg Santelli mester készített elő. 
Be is váltották a hozzájuk fűzött várakozást 
és (eljcsilményükrc csak egy szó van: pazar! 
Különösen n fiatal Erdős Verát kell kiemel
nünk, aki rövid kétheti munka ellenére is < 
n csoporl egyik kimagasló legjobbja volt. A 
bemutatott iskolnvivás után n közönség cso
dálkozva állapította meg, hogy máris egy 
nagy tehetség ugróit ki n sorból, akinek 1 
elsöoszlálvu versenyen is esélye lenne: 
1,ászló Éva. Leülünk dr. Dictz Károly mellé, 
aki most már n legnagyobb izgalommal 
várja keresztlánya szereplését. Csak Lón- 1 
(Ionban lehetett enné) izgatoltabb a kapi
tány Ut fordított nz eredmény, mert Kör
möczy Zsuzska jobban szerepelt, mint n ma- , 
gyár csapat Londonban. Minden mozdulatán 
látszik a tudós, nem csoda, ha akcióit vas- ‘ 
taps kíséri. Nagy sikere után boldogan sza
lad keresztapjához és lihegve felel kérdő- ' 
seinkre:

— Csak három éve vivők, de tigy akarok
iiiiiiiiiiiinnaiimiiiiiiiiinwiiiHiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiHiiiiiiiiiiniiiimiiiiiniiiiiiiiiiiiiiíniiiiiiiiiiiiimiinnnitiiiniiinininiitiiiiiniiiiniijniiiiiiiiii 
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mini ahogy „Csibi néni" tud. Feltét- 
nft akarok lenni Tokióban! 

nyilatkozatból is látni, hogy Zsuzskát 
kapitány tartotta keresztvíz alá ...

vinni, 
lenül

A 
egy

2»

Éles támadás 
magyar futballvezérek ellen 

a ,,Demaine“ hasábjain
a

Ahogy már évekkel ezelőtt jeleztük, a fran 
cin futball hatalmas léptekkel eredt Európa 
márkás futhallnemzctei nyomába és óriási 
anyagi áldozatok árán valóban figyelemre, sőt 
megbecsülésre méltó eredményeket ért el 
Amig nz olasz futball elérve teljesítménye csú
csát, megállapodott, addig a francia futball 
még csak ezután fogja kibontani tehetsége szí
nes palástját Európa álmélkodó szeme elé. Ezt 
bizonyítja a sorozatos nemzetközi siker is, 
aminek a többi között Bécs, Budapest és Prága 
csapata is keserű emlékekkel telitett 
volt.

Nyilván ez okozza azt is, hogy az 
időben

a fiatal francia labdarúgás kritikusai 
rész éllel róják a sorokat papírra a

gyár futball egyesületi vezérel ellen.
Egyre-másra jelennek meg a cikkek, ame

lyek nem hízelgők. A Demaine neves párisi 
lap hasábjain most például

elea támadás jelent meg a magyar futball- 
vezérek ellen.

ij többi

Hif
iim-

Sorbaveszi az általa nehezményezett balfo
gásokat és kiadós szemrehányás „köretjéve!" 
tálalja azokat. Elsősorban is a Müller ügyet 
nehezményezi és tiltakozik az ellen, hogy a 
finneia futball nemzetközi találkozóit játékos
eladás mdlékzsöngéjéve! sértsék meg. Kifogá
solja a budapesti csapat párisi szereplését is. 
miközben Toldit alaposan megleckézlcti. Vé
gül pedig kategórikusan kijelenti, hogy a ma
gyar egyesületi vezetők működése olyan túra- 
hajszába csapott, amely már erősen eltávolo
dott a sportszerű kentektől.

Mondanunk sem kell, hogy a Demaine tá
madása ha nem is minden alapot nélkülöz, 
mégis messze eltávolodik a kötelező tárgyila
gosságtól. Hogy Müller szerepelt a párisi csa
tában, az nem tagadható, de hogy eladási cél
zattal került volna oda, az egyáltalában nem 
bizonyítható. A Toldi elleni támadás sem több 
a szokás hatalmánál. Kétségtelen, hogy Toldi 
nem nz a csatár, akiről valaha is szobrot min
tázna bárki a szendeség és az angyali naivitás 
megtestesítéséül. Toldi a férfias keménység 
harcos típusa és — elvégre a mérkőzéseken a 
biró dönti el, hogy ki lépi túl a szabály kere
teit. Ami pedig a magyar vezetők „kilengé
seit" illeti, nz valóban sérelmes lehet, külö-

December 25-én és 27-én d. u. US-kor
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név. 10. Ut. 20. Mn- 
dárlak. 22. Ji 
egvik fin. 23. K 
25. összefoglaló 
métlés 26. Hadak. 
27. Német összetett 
bclű. 20. Több kos. 
30. Ábra Id. rftv. 32. 
1 gviploml istenség. 
14. Zizegő hang. 
Közkatona. 36. 
jit 38. Afrikni 
.10 Van ilyen 
40. Rokon. 41.

FÜGGŐLEGES:
1. Szomorú ny 

látvány. 2. Amerikai 
milliomos. 8. Hint. 4. 
l'al. 5. Fejlesztés. 6. 
Bel ellentéte. 7. Szí- 
gcllakó nép 3. Ke- 
icsztülrug. 9. Bánya- 
>áros 12. Csokoládé. 
14. F.lemzéstnn. 
Kivéd, elhárít. 
Röviden kiold. 
Fest mén vek 21. 
Méldakás. 24. No’ 
téli jáidn. 28. Hőmérsékleti

A sikeres estet nagy közelharc fejezi be: 
ki öltözzön előbb a hölgyek közül? Végül is 
a Spárta-csoporl győz és bebizonyítja, hogv 
nemcsak vívni, de csiripelni is jobban tud 
ellenfeleinél. A látottak uián azzal a kelle
mes érzéssel hagyja el a közönség az est 
színhelyét, hogv a Vivószövctség kitűnő 
munkáját siker koronázza és Tokióban sem 
kell félteni a magyar kard nimbuszát höl
gyeink kezétől.

Takács István

nősen ha a Hungária és Újpest nagyarányú 
győzelmei miatt keserűen kell gólokat szá
molni, amelyeket francia egyesületek hálójába 
küldött a magyar csatártünemény.

Nem mondjuk, vannak megróható gesztusok, 
amelyek joggal adnak tápot a kritikára, eze
ken azonban éppen most szándékozik segiteni 
a józan magyar menedzseri kar.

Bajnokokat avattad 
a súlyemelők 

Vasárnap délután tartották meg nz UTE 
rendezésében a magyar súlyemelő versenye
ket az UTE kulturházábnn. Az érdekes ver
senyek meglehetősen nagy közönséget von
zottak. A sportbeli siker sem maradt el, 
mert Grünfeld UTE könnyűsúlyú súlyemelő 
nyomásban megjavította 90 kilós teljesít
ményével az országos rekordot. (Régi rekord
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Rózsi nyerte
Reális eredmények, különösebb esemény nél

kül, ez a vasárnapi versenyek rezüméje. A fő
versenyt az első esélyű Rózsi nyerte fölénye
sen. Á favoritok különben is jól viselkedtek, 
mert közülük Rózsin kivül: Daisy, Elvira, 
Borka és Kundry is megnyerték versenyeiket. 
A nap egyetlen komolyabb meglepetése Spilka 
győzelme, melyet ezuttal szokatlanul elhanya
goltak n fogadásokban. A nap két legszebb 
finisét a két utolsó verseny eredményezte, 
melyekben Estike, illetve Tanoda, csak a leg
ádázabb küzdelem után jutottak a díjhoz.

A hajlók közül Feiser négy versenyt nyert. 
Részletes eredmények:
I. Vágvöigyi dij. 1. Zsófi (5) Zwillinger T.

2. Céda (4) Marschall. 3. Szendrö (6) Hauser. 
F. m.: Margit (3) Feiser, Ibolya (2) Benkő. 
Balbo (4) Fischer, Zengő (pari) Maszár F. 
Küzdelem. 10:86, 18, 17, 22. Olasz: 10:61. Be
futó: 10:892. Idő: 39.3.

II. Háromévesek versenye. 1. Benedek (2S) 
Feiser. 2. Capua (4) Maszár J. 3. Bajadére (6) 
Kovács J. F. m.: Ipoly F. (6) Kovács J., Rába 
(8) Toplichnr, Pusztakürtös (2J-4) Mann, Zsazsa 
(8) Zwillinger, Buzakalász (1J4) Jónás, F.pilog 
(8) Baik. Könnyen. 10:38, 16, 21, 26. 
10:67. Befutó: 10:141, 139. Idő: 34.1.

III. Orgonád!]. 1. Daisy (pari) Feiser. 2. 
Egcria (2) Ravmer. 3. Varázsfuvola (5) Kovács 
II. F. m.: Irénke (4) Marschall, Caid II. (3) 
Kallinka, Tallér (8) Jónás, Varázsló (20) Tó- 
mann. Könnvcn. 10:27, 16, 16, 19. Olasz: 10:40. 
Befutó: 10:105. Idő: 21.

IV. Mechanikus handicap, 1. Elvira (5:10) Fei
ser. 2. Szeszélyes (8) Maszár I. 3. Lord of Pamuk 
(3) Simkó. F. m.: Penny (8) Jónás, Ragyogó

Olasz:

(2) Vorst. Biztosan. 10:10, 12, 14. Olasz: 10:12. 
Befutó 10:75. Idő: 30.5.

V. Amntőrhajtás, 1. Burka ipari) dr. Mon- 
lagh. 2. Bobéin (6) Soldos. 3. Marlcne B (2) 
Baik. F m.: Nemes (6) Farkas, Ursula (4) Var- 
sány. Toli (5) Földi, Fifi (0) Gállá, Könnyen. 
10:28, 11. 15, 11. Olasz: 10:04. Befutó: 10:195. 
Idő: 35.0.

VI. Meehnnikns handicap. 1. Spilka (6)
s. 2. Osztalék (IS) Strinitz. 3. Vadorzó 
iesner. F. m : Lasta (3) Fityó, Vajda 

Feiser, Hopper (8) Ravmer. K. L. (1141 Simkó, 
Tigris (5) Síró, Leó (5) Maszár 1.. Prímás (10) 
Kovács Zivatar (20) Zwillinger. Biztosan. 
10.209. 31, 15, 18. Olasz: 10:43. Befutó: 10.708 
544. Idő: 34.1.

VII. Nemzetközi verseny. 1. Rózsi (pari) Fei
ser. 2 Érleli 1’. (5) Kovács II. 3. Moilnári (2J-ÍI 
Marscliall F. in.: Tatinna (2) Fityó. Ilona (8i 
Kovács I.. Opál (81 .Jónás, Magvas (8) Zwillin- 
gór. Könnvcn. 10:20 12, 14, 12. Olasz: 10:59. 
Befutó: 10:170. Idő: 29.1.

VIII Carmen-dlj. I Kundry (8:10) Zwillin 
gcr. 2 Lntrány (81 Jónás. 3. Edőmcr (10) Ma
szár I. F m.. Jolmv J F. (4) Feiser. Adóm 
(8) Kovács ,1.. Triumf (2) Kovács II., Gyarmati 
18) Vorst. Bicskás (.3) Tornáim. Könnvcn. 10:17. 
13. 20. 37. Olasz: 10:80. Befutó: 10:75, Ili i 
Idő- 34.8

87’/, kg.) Részletek eredmények. Pehelysúly, 
bajnok: Kati MAC 245 kiló, könnyüsuly, 
bajnok: Grünfeld UTE 287’4 kg, középsulv, 
bajnok. Csinger MTK 290 kg, kisnehézsulv, 
bajnok: Bakonyi FTC 295 kg, nehézsúly, 
bajnok: Sós RAK 327’/j kg.

Tornázik a BVSC
Bp. Vasutas SC—Turul TE 8:1 (2:0), 

BVSC Grosz és Lőrinczy kitűnő játékának 
köszönheti a győzelmet Góllövök: Grosz 
(3), liléivé Tanzin. A győzelemmel n BVSC 
a Testvériséget és az URAK-ut megelőzve a 
kilencedik helyre tornászta fel magát.

Szekszárd városa nagy 
ünneplésben részesítette 
az olimpiai bajnokokat

Szekszárd, december 20.
(A Hétfői Napló telefonjelentése. A Szek

szárdi LE meghívására szombaton este 
Szekszárdra érkezett Csik Ferenc, Habos 
Endre, Elek Ilona, Zombory Ödön, Lőrinci 
Márlon és Gerevlcli Aladár. Az olimpiai baj
nokokat Szekszárd városa nagy lelkesedés
sel fogadta. Az egész város lobogódiszben 
úszott és az ünnepelt világbajnokok tisztele
tére a város főterén olimpiai tüzet gyújtot
tak. Az ünneplésből ugy Szekszárd városa, 
mint Tolna vármegye is hivatalosan kivette 
a részét. Vitéz Thuránszky László, Tolna
megye főispánja, látta vendégül világhíres 
sportolóinkat, majd telt ház mellett vívó- és 
birkózó-akadémiát tartottak. Az olimpiai 
bajnokokon kivül a sportbemutatókon részt- 
vett Bogáti Erna, Elek Maca és Frigyes is. 
A vivóakadémiát Jekelfalussy-Piller György, 
a birkózóakadémiát pedig Papp László dr. 
Európabajnokunk vezette.

a főversenyt
IX. Handicap. 1. Estike (5) Baik. 2. Vág (.3)’ 

Feiser. 3. Árvalegény (10) Zwillinger. F. m.t 
Paris (8) Marschall R., Lúgos (10) Maszár I., 
Minor (8) Simkó, Apacs (1J4) Jónás. Guard. 
Todd (2) Kovács I.. Ágnes (6) Kovács J., 
Quasimodo (5) Marschall. Küzd. 10:153, 28, 25, 
40. Olasz: 10:41, Befutók: 10:021 és 2352. Idő; 
33.4.

X. Kolozsvári díj. 1. Tanoda (4) Ravmer.
2. Pajtás (1J-4) Kovács II. 3. Varázs (6) Bede- 
kovics. F. m.: Ugyanis (4) Feiser, Búzavirág 
(161 Jónás J., Sterling (16) Jónós, Oculi (1J-4) 
Zwillinger, Gladiátor (3) Fityó. ................ ...
20, 14, 21. ~................... ..... ‘ '•
Idő: 31.2.

i virág 
(1K)

........ Küzd. 10:88,
Olasz: 10:38. Befutók: 10:147 és 459,

A téli ügető évad eseményo lesz a kiváló 
osztrák iigetőnek: Ábelnek vendégszereplése. 
Az első klasszisu iigetőt a sokszoros osztrák 
championhajtó: Aichinger hajtja versenyeiben, 
aki ezideig még nem szerepelt magyar pályán.

A MLE titkárságához december 18-lg kel
lett benyújtani kérvényüket azoknak, akik 
bookmakerengedélyt kérnek a jövő Mezőn ra.
l.j  pályázó egy sem akadt, az Idei kilenc kö
zül azonban ................................ ..
Ezek: Abonyi, 
György, Karay

nyolc Ismét beadta kérvényét. 
Bauer, Brand. Czinte, Flscehr 
és Terray.

♦
mectingct, a galoppszezón egyet*

akkor <z

A st.-morltzi mectingct, a galoppszezón egyet* 
len téli eseményét évről-évre nagyobb érdeklő* 
dés előzi meg Tőlünk Bonaparte megy ki a 
nagy díjra, melyet már tavaly is meg szeretett 
volna nyerni. A versenyek azonban 
nagy olvadás miatt elmaradtak.

♦
Newmarketbcn összesen 10 kancát 

a kilences Bizottmány és Seilcrn K. 
A legújabb kanca-import n hét elején 
is érkezik Alagra.

vásárolt 
H. gróf, 
már meg

VI.

HÉTFŐI NAPLÓ
Szerkesztik:

Dr. ELEK HUGÓ ÉS MANN HUGÓ
FelelAe ezerkesztA é» kiadót

l)r. ELEK HUGÓ
Srerke«itósé8 és kiadóhivatalt

Budapest. VII. ker., Erzsébct-körut 28. szánk
iHétkóznap és vaaArnnp déli 12 óráig: 

Telefon: 1-308-96.
Vnsáinai* délután I ó-Atól:

ker.. Arndl-utra 8. az. (Glohus-nyomda). 
Telefon: 1-100-43 és 1-245-81.

Vasárnap délután tél f> órától kezdve lapzértíia: 
relefon: 1-100-42 t-100-43, t-100-44 és I-245-8L

AZ ELŐFIZETÉS AHA
Érv ívre S penuó Eu.vej szóm ára Magyarorsró* 
g(*n in fillér. Ausztriában 20 Ur<>seheu. FranrinoraMtS 
bán i frank. Jugosz'jviabau 2..M1 dinrti KémefiTs/áiZ- 
Imii) ló l‘L. Olflsrnrszáebnn I líra, Hmiirtniftban ó lek 
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