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József főherceg vadászbalesete
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Amerikai trükk a budapesti Ugetőn

Végső erőfeszítés 
a békéért Paris, Berlin, Róma 

és London között
Párizs, december 27.

(Á Hétfői fi api 6 tudósítójának telefon- 
'felentéae.) A nemzetközi diplomáciának eb
ben ez érben a karácsonyi ünnep nem je
lentett szünetet Talán még soha nem volt 

példa olyan
lázas diplomáciai tevékenységre, 

mint amilyen a legutóbbi napokban Párizs, 
London, Berlin, Róma és több európai fő
város között lefolyt A eftrU diplomáciai ta
nácskozások és demarseh hátterében nagy
jelentőségű nemzetközi döntések állanak- 
Ezek közül a legfontosabb

a spanyol polgárháború felszámolására 

vonatkozik.

Franciaország és Anglia ugyanis közös erő
vel nagy erőfeszítéseket tesznek, hogy vég
leg likvidálásra kényszerítsék a spanyol 
hadviselő feleket A nemzetközi diplomácia 

köreiben

Németország döntésében látják a helyzet 
súlypontját

Nagy érdeklődéssel várják éppen ezért hogy 
milyen elhatározásra jut Hitler vezérkan- 
eellár, aki úgynevezett

vezér! tanácskozást tartott Berchtesga- 
denben,

amelyeu Blomberg tábornok, hadügyminisz
ter és Neuratb báró, külügyminiszter Is

Angol-fram
Delbos külügyminiszter, miután csütör

tökön Welczek gróf párisi német nagy
követtel hosszas megbeszélést folytatott 
fogadta Corbin londoni francia nagyköve
tet aki Párisba érkezeit, hogy kormányá
nak jelentést tegyen az angol külügyminisz
tériummal történt megbeszéléseiről.

Corbin nagykövet Londonból történt 
elutazása előtt több óra hosszat tartó 
megbeszélést folytatott Edén külügy

miniszterrel
és azért jött Párisba, hogy erről a meg
beszélésről személyesen tájékoztassa kor
mányát.

A francia külügyminiszter karácsony első 
napján

a következő diplomatákat fogadta: 
Polltls párisi görög követek az Ismert nép
szövetségi szakértőt, Kcrehove de I)an- 
terghem belga nagykövetet, Lnroche brüsz- 
azell nagykövetet és még több más diploma
tát. Hosszasan tanácskozott Bastld kereske
delmi miniszterrel Is, aki egyébként Web 
ezek gróf német nagykövettel szintén meg
beszélést folytatott
. Megerősítik Wvrtalosan Is azt a hírt, hogy 

résztvett. Állítólag Rlbbentrop londoni né
met nagykövet szintén jelen volt a bcrchtes- 
gadenl tanácskozáson. Faupel tábornok, a 
német kormány burgosi nagykövete repülő
gépen érkezett vissza állomáshelyéről Né- 
melorszUtWü és azonnal Bcrchtésgadenbe 
ment ahol jelentést telt a kancellárnak a 
spanyol helyzetről. Valószínűnek látszik, 
hogy a tábornokot szintén belevonták a ta
nácskozásokba.

A francia fővárosban a lakosság úgy ün
nepelte a karácsonyt, mint más években,

a Qual d'Orsay n és politikai, valamint 
diplomáciai körökben azonban feszült 

Izgalom uralkodott.

Mialatt a nép az utcákon ezúttal Is a maga 
szokott módján vidám hangulatban töltötte 
a szentestét és reggelig szórakozott,

a külügyi hivatalban lázas munka folyt.

A francia főváros utcái ezúttal Is a reggeli 
órákig visszhangzottak a mulatságoktól és 
Párizs a tarka, vidám karácsony éjszakáját 
mutatta. Ugyanakkor a szerkesztőségekben 
lázas izgalom uralkodott. Feszült várako
zással lesték a Qual d'Orsayról érkező híre
ket. A londoni, berlini és római telefonok 
egymásután ontották a jelentéseket az ot
tani külügyi hivatalokban folyó tevékeny
ségről.

la demars!
a francia kormány az angol kormány
nyal egyetértésben Berlinben, Rómában, 
Moszkvában és Lisszabonban diplomá
ciai lépéseket tett a spanyolországi be 
nem avatkozást egyezmény hatályo

sabbá télele érdekében.

A Qual d'Orsayn karácsony másodnapján 
hivatalosan közölték, hogy ezek a de- 
marcheok részben mér megtörténlek, rész
ben már folyamatban vannak. A francia 
kormány arra akarja rávenni a hatalmakat, 
hogy

a legszigorúbb ellenőrzéssel akadályoz
zák meg a Spanyolországba Irányuló 
hadianyagszállitásokat és önkéntesek 

invázióját
és Ily módon kényszerítsék a spanyol pol
gárháború hadviselő feleit az ellenségeske
dések beszüntetésére.

A félhivatalos Agence Radlo a folyamat
ban lévő nemzetközi tanácskozások jelentő
ségét méltatva, rámutat orra, hogy

a spanyol probléma megoldása egy 
általános európai rendezés kiinduló
pontja lehel, amely a Németországgal 

való együttműködést Is magában fog
lalná.

Németország mai helyzetében az európai 
kérdések mostani rendezésétől sok előnyt 
várbal. Párisban úgy vélik, hogy Hitler 
kancellár nem szalasztja majd el a mostan? 
kedvező alkalmat, hogy Franciaországgal és 
Angliával fel ncin becsülhető megegyezést 
kössön és tijból résztvegyen egy olyan bé
kés együttműködésben, amelybe valamennyi 
európai államot bekapcsolnák.

A félhivatalos hírszolgálati ügynökség és 
az Excelsior a karácsonyi ünnepek 
alatt megindult nemzetközi tanácskozások 
egyes fázisait n következő öl pontban fog
lalja össze:

1. A spanyol viszály Ügyében a teljes
semlegesség elérése.

2. Egy uj locarnól egyezmény meg
kötése, amely kölcsönös biztonsági ga
ranciákat nyújtana Franciaországnak,

Uj Locarno!
Valamennyi francia lap egyetért abban a 

megállapításban, hogy
Párizs, London és Berlin között a ta- 
nácskoz,úsok már túljutottak a kez

deményezés szakaszán.

A Paris Midi úgy tudja, hogy a német 
francia tárgyalások politikai oldalát Delbos 
külügyminiszter és Welczek gróf uagykil- 
vel vizsgálták meg és a gazdasági vonatko
zású kérdéseket a német nagykövet és 
Bastld kereskedelmi miniszter vitatták meg.

A lapok értesülései szerint
Edén angol külügyminiszter és Corbin 
londoni francia nagykövet nemcsak a 
spanyol kérdést beszélték meg, hanem 
a Németországgal való együttműködés 

ügyét is.

A Figaróban Romlcr azt írja, hogy a Né
metországgal folyamatban lévő tárgyalások 
Igen kényes természetűek. Nem kétséges, 
hogy elképzelhető Németország bevonása 
a többi hatalommal való békés együttmű
ködésre. Nem remélhető azonban komoly 
eredmény, ha csöppenklut nyújtanak majd 
engedményeket vagy előnyöket Németor
szágnak. Átütő erejű engedményekre van 
szükség.

A Tcmps a francia sajtó nagy részével 
ellentétben art Írja, hogy

London. Páris és Berlin között tulaj
donképpeni tárgyalásokról még nem le

het beszélni.
A helyzet nem olyan egyszerű, mint ahogy 
azt egyesek elképzcUk. A vezércikkíró ■

Angliának, Olaszországnak és Német
országnak és továbbá együttes bizton

sági garanciát Belgiumnak.
3. Biztonsági rendszer megalkotása 

Közép- és Kelet-Enrópa Számára.
4. Fegyverkezési verseny megszüntetése 
és a katonai kiadások csökkentése.
5. A valuta, pénzügyi és gazdasági kér
dések, esetleg a gyarmati kérdések ba

rátságos rendezése.
A Malin kiemeli, hogy C e r u 111 lovag, 

párizsi olasz nagykövei Delbos kül
ügyminiszterrel folytatott megbeszélése so- 
rán hangoztatta, hogy a római kormány 
élénk érdeklődéssé! kíséri a legújabb ta
nácskozások lefolyását A francia külügy
miniszter az olasz és német nagykövettel 
folytatott megbeszélései után megerősödött 
abban a meggyőződésében, hogy a spanyol 
kérdés elválaszthatatlan az általános európai 
kérdések ügyétől — írja a M a 11 n.

azonban szintén nem tartja kizártnak az 
összmcgoldást. A végleges megoldás a spa
nyol kérdésben kiinduló pontja lehet hasz
nos tárgyalásoknak, amelyek az összes 
európai j/roblémákra vonatkoznak.

Az uj nyugati locarnol paktum meg
kötése teljesen megváltoztatná az euró
pai légkört és lehetővé tenné, hogy 
minden európai problémát békülékcny 

gesztusokkal oldjanak meg.
Mindez azonban egyelőre csak reményke
dés, — írja végezetül a Temps — és a nagy 
döntés Hitler kancellártól függ. A kancel
lár elhatározása mutatja majd meg, hogy 
jogosultak-e a remények és hogy a nem
zetközi helyzetben bekövetkezik-e tartós 
enyhülés?

Delbos külügyminiszter és Ceruttl lo
vag párisi olasz nagykövet egyébként a 
Qual d'Orsavn karácsony első napján 

rgyczniényl írlak alá,

amelynek értelmében h római Farncae- 
palota, a francia nagykövetség jelenlegi pa
lotája ismét olasz tulajdonba megy út. 
1011-ben ugyanis a Farnese-palolát tulaj
donjogilag Ls átengedték a francia kor
mánynak, most azonban a tulajdonjog h 
visszaszáll! az olasz kormányra. Az olasz 
kormány az uj megállupodás értelmében 00 
évre álengedte n palota használati jogút a 
francia kormányunk. Ugyanakkor a francia 
kormány kötelezte magút arra, hogy egy 
palotát bocsát az olasz nagykövetség ren
delkezésére.
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Karácsonykor is 
öldöklő csata folyt 
a spanyol frontokon 
A kormány hadihaiói lefoglalták a Pálos 
német gO*ö»t

A Garda-tóba rohant egy 
kiránduló társaság autója

Madrid, december 37.
A védelmi tanács Jelentése szerint a nem

zeti csapatok légi hadereje és tüzérsége 
folytatja a főváros bombázását.

A telefonközpont épülete súlyosan meg
rongálódott.

Több bomba és lövedék esett le az Alcaln- 
éa Scvilla-ntra is, ahol szintén súlyos káro
kat okozlak.

A sevillai rádió jelentése szerint Cordova 
tartományban karácsony első napján a nem
zed csapatok jelentékenyen előrehaladtak. 
Három hadoszlop elfoglalta Montora és 
Villa dél Itta helységeket.

A kormánycsapatok részéről mintegy 
150 Idegen nemzetiségű katona elesett. 
Az egyik lovashndoszlop, amely résztvett 

Villa dél Kló ostromában, megfutamított 
egy nagyobb ellenséges csoportot. A vörös 
csapatok

ölvén halottat, köztük egy Őrnagyot éa 
egy századost hagytak a csatatéren. 

Nagymennyiségű hadianyag la került a nem
zetlek kezébe.

I^ganesnél, a madridi fronton a nemzeti 
csapatok lelőtték a vörösök egy nagy két- 
motoros repülőgépét.

Berlin, december 27.
Hivatalosan jelentik: Ideérkezett jelentének 

szerint az Oldenburg-Portugiesische Dampf- 
schiHartgesellschalt tulajdonát képező „Pálos"

Karácsonyfaexport:
öt embert őrizetbe vettek 
a valutaügyészségen

A karácsonyi ünnepek alatt a valutn- 
ügyészségen izgalmas kihallgatások folytak 

egy tjportil:letből támadt valutabünüggycl 
kapcsolatban. XadtfdwáMWI . 
kozó karácsonyfát exportált Magyaror
szágra. A vnlutaügyészség bizalmas utón 
orról értesült, hogy

a csehszlováklnl karácsonyfaexportörök, 
akik Budapesten bonyolították le üz
leteiket, megkárosították a Nemzeti 
Bankot s nem szolgáltatták be aa ex

portüzletből származó valutákat.
' A bizalmas értesítés alapján a valuta- 
Ügyészség dclcktivjei azonnal munkához 

kérdtek:

Darányi üdvözölte
Tildy Zoltánt, 
az uj ellenzéki képviselőt

Szeghalom, december 27.
Vasérnup reggel nyolc órakor jelentette 

ki Rúzsén/ János választási clnöjt a szeg
halmi kerület egyhangúlag megválasztott 
képviselőjének Tildy Zoltánt, a Független 
Kisgazdapárt jelöltjét A mandátum átadá
sát valóságos ünneppé avatta a környék és 
b kerület kisgazdapárti szervezeteinek lel
kesedése. A mandátum átvétele után a re
formátus templomban istentiszteletet tar- 

A Pesti Tőzsde 
karácsonyi 

kettős számának
cikkírói:

Dr. D.rinyl KiUmta mlnk.t«rinök. 
Hornrmlw. G6m lp«rl k-r-U. mlnlwl.r. 
I.ad, Kiről, pol«.rm..l-r, toribM: 
Boros. G.bor. <lr. C».tó Júno.

m.ehk. GyírS, Druckor Gén. Óbudai Heudl- 
Kor Ukvi'l, <lr Gter.AU nir.Mrrl. ilr. GjBrkv 
1 r»«. Ha«»- Ima (New Yorki. HortAlb brnó 
fíkonxui. llov.iliv KolUI dr.
Kies, Károly. Mró Kruchln. Karoly. Kun Ka
roly dr Kuta.1 Elemér, dr. Mikid. Ártanod. 
Unml Gr,.. dr. tlllakl Müllor PAI. P.l« Mik- 
ló., Cav. Plán. Orral., dr. Sándor Unió, Mua 
Sindor. SrvIrtsAnyl ZotlAn. Krót Tolrki JAnoa, 
Tl.aarkry 11-r.d. dr. Ton-lll SAndor. Turmayrr 
Gyula, dr. Wl.eMtlor Irhán. Z.llln.tkv Gábor 
A karácson'i itám árs változatlanul 40 fillér 

Főszerkesztő- Kallós János.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Budapest, VI., Anker-köz 2. szám.

Párizs, december 27.
Armenticres vidékén megkezdték az crő- 

ditményőv építését, amelyet a .\»ncia kor
mány legutóbb Gamelin tábornok, vezér
kari főnök és Daladicr hadügyminiszter ja
vaslatára elhatározott. A 110. sz. francia 
gyalogezred törzstisztjei Armenticres váro
sában a karácsonyi ünnepek alatt

megkezdték a műnk áscsnpn tok számára 
a száUáscsindlást 25 tiszt és 30 altiszt 

vezetésével
a műszaki csapatok már dolgoznak a mé
rési munkálatokon.

A francia hadügyminisztériumban cáfol
ják angol lapoknak nzt a jelentését, hogy a 
spanyol polgárháború legújabb fejlemé
nyeire való tekintettel, francia részről a 
spanyol—francia határon és Marokkóban 
különböző csapalmozdulalokat és más vé
delmi intézkedéseket hajtottak volna végre.

Cáfolják art ia, hogy ilyen Intézkedések 
végrehajtására n Gamrlln tábornak vngy

ncvQ német hajót apanyolorilógi vörös tengeri 
haderők a spanyol felségjog alatti vizeken ki
vül,

Bilbao közelében lefoglalták ée Bilbaóba 
vitték.

A gőzhajó Hamburgból Rotterdamon út spanyd 
kikötőkbe volt utón Rakománya kétségtelen 
megállapítások ezerint sem közvetett, sem köz
vetlen hadianyag nem volt.

A szükséges tépések a gőzhajó kiszabadí
tására megtörténtek.

Remélhető, hogy a vörösök mielőbb útjára bo
csátják n teljesen jogtalanul feltartóztatott 
gőzhajót és hogy sem a rakománynak, sem a 
hajón levő hórom utasnak haja nem történik.

Pária, december 28.
A Ica la Zamora volt köztársasági elnök kél 

fia megszökött Pártiból, hogy Barcelonában a 
vörös hadsereg szolgálatába lépjen.

A két fiú, akik közül az egyik még kiskorú, 
a párisi spanyol konzulátustól

hamis útlevelet kapott,
amely csak a Spanyolországba való beutazási 
engedi meg, a visszautazást azonban nem. A 
volt elnök azonnal értesítette a francia rend
őrséget, amely

• két fiat letartóztatta, 
amikor Cimogesban kiszállt a vonatból.

A franciaországi spanyol nagykövetség köz
belépésére azonban

a két fiút szabadon bocsátották, 
úgyhogy folytathatták útjukat Spanyolország 
felé.

egymásután állították elő a valuta
ügyészség IJpót köruti helyiségébe a 

vállalkozókat.

Itt dr. Xótals Miklós ügyészségi alclnök 
azonnal megkezdte kihallgatásukat, ame
lyek vasárnap is folytak.

Hétfőn dönt a valutuügyészség a kará- 
csonyfacxportból támadt valutabünügy sze
replőinek további sorsáról. A nyomozás 
eddigi megállapítása szerint

többezer pegőre rúg az az összeg, 

amellyel a gyanúba vett üzletemberek ma
nipuláltak.

toltak, majd a főtérre vonullak, ahol óriási 
tömeg jelenlétében Tildy Zolién hosszabb 
beszédet mondott.

Tiszta magyar közéletet akar mon
dotta —. mint ahogy már tisztulubb poli
tikát légkörben is élünk és ezért 

kívánatos, hogy o jóakarat szelleme 
hassa át a politikai pártokat.

Az uj képviselő óriási lelkesedéssel foga- 
rlott beszédo ulán többek közölt Berg 
Miksa báró, a lüggetlrn KirgardapM köz
pontja, Mojrc, János a képviselők cso
portja, Morca Sándor pedig a régi kisgaz
dák nevében üdvözölte a szeghalmi kerület 
uj képviselőjét.

Ezután Kun Béla állott fe) szólásra, a.l 
kijelentette, hogy a legközelebbi jövőben 

csatlakozni lóg a kisgazdapárthoz, 
do mielőtt ez a lény bekövetkezne, még két 
képviselőtársával folytat tanácskozást.

Este a A'i'páörben ezerkétszáz terítékes 
vacsora volt, amelyen felolvasták a nagy 
tömegben érkezett üdvözlő leveleket és 

táviratokat.
Aa üdvözlő levelek közütl volt Burányi 

Kálmán miniszterelnök levele Is, 

aki a következőkéi irta Tildy Zoltánnak: 
_ OrirdggyűIM lépolsetőoé udlac. 

tdsod alkalmiból fogadd forint, ere. 
renesekiiMnntnmat. Sr latig r, üdnSrlet- 
tel kforőnt híved: 

f)ardngi Kdlmiin.
Eckhardt Tibor Is táviratozott:

— Egyhangú megudtaerldrodhai ugy 
a mopom. mint a: rgfoi pdrt neféöen 

1 meleg bnrdli ninyel kOtdfim iierene". 
kivonataimat.

A vacsorán számos felkössön tőben ünne
pelték Tildy Zoltánt.

Milánó, december 27.

(A Hétfői Napló tudósítóidnak telefon
jelentése.) A Garda-tó kikötőjében, Desen- 
zano kikötőjében karácsony előestéjén bor
zalmas autószerencsétlenség történt, ame
lyet csak a következő napon fedeztek fel.

Egy autó három utasával Trevisóból va
lamelyik Garda-tó melletti üdülőhelyre 
akart eljutni, közben azonban az autó ed

Rendőrt gázolt az autó
az Erzsébet-kőruton

Vasárnap hajnalban nagy sebességgel ro
bogott végig a körúton az A. 16.029. rend
számú osztrák autó, amelynek volánjánál 
Vtrdgh József bécsi illetőségű 35 éves gyá
ros ült.

Az autót a nagy rohanásban 

fel akarta tartóztatni Pető József 27 
éves próbarendőr.

Az autóvezető ugy látszik nem vette észre a 
rendőrt, mert teljes sebességgel felé hajtott, 
úgyhogy Pető csak az utolsó pillanatban 
tudott félreugrani. Kardja azonban az autó

Gyilkos vérengzés 
a bekecsi bálon:

két halott, sok sebesült
Miskolc, december 27.

(A Hétfői Napló tudósitójának telefon
jelentése.) Véres karácsonya volt Miskolc 
közelében Bekecs községnek. A község fia
talsága táncmulatságot rendezett. A táncoló 
legények

éjfél után lánylekérés miatt összevere
kedtek.

A verekedésbe a mulatság valamennyi részt
vevője beleavatkozott. Általános verekedés 
kezdődött, amelynek során

Völgyesi Sándor festőművész 
rejtélyes kalandja 

gróf Károlyi Antal lakása előtt
A Scitovszky Aér 2. számú ház második eme

letén lakik gróf Károlyt Antal földbirtokos. A 
gróf családjával együtt az ünnepekre vidéki 
birtokára utazott. Szombaton este nyolc óra 
tájban Kardos Károly házfelügyelő arra lett 
figyelmes, hogy

két gyanús ember megy fel a második eme
letre.

Kardos sánta és ezért fivérét, Kardos Lászlót 
kérte meg, hogy szaladjon fel a második eme
letre éa kérdezze meg, hogy mit akarnak az 
Ismeretlen emberek. A házfelügyelő fivére fel
ment és négy embert talált olt, akik

éppen gróf Károlyi lakásának ajtaját fe
szegették.

Amikor észrevették Kardost, sietve elindultak 
lefele a lépcsőn. A fiatalember Ickiáltott test
vérének, aki az udvaron állt, hogy csukja be 
a kaput, meri betörök Járnak a házban. A ház
felügyelő bezárta a kaput, majd a telefonhoz 
sietett és rendőröket kért a közeli őrszobáról.

Hot rendőr érkezett c?akhamor a Seb 
tovszky-térl házba,

és a négy embert, akik tiltakoztak az ellen,

Haíalmas erődi£ményöveí
épií Franciaország

dig még ismeretlen körülmények között 
befordult a vízbe, a kocái felfordult éa 
élén állva akadt fenn a tó tenfkén, 
ugy, hogy a kocái hétsó világitAoa még 

másnap reggel is égett.
A reggeli szürkületben a partjói észrevet
ték a fényjelet s igy fedezték fel azután a 
szörnyű szerencsétlenséget. A kocsi utasa 
már csak holtan került elő.

sárhányójához került A kocsi
n kardnál fogva elrántotta a rendőrt, 

aki véresen esett össze
az Erzsébet-körut 29 számú ház előtt az 
úttesten

Az autóvezető megállt, majd kiérkeztek 
a mentők is, akik a rendőrt a közrendészeti 
kórházba vitték.

Virágh Józsefet előállították a főkapi
tányságra, 

ahol gondatlanságból okozott súlyos testi
sértés miatt letartóztatták.

két legényt, Sárosi Imrét és Sárosi Mi
hályt agyonszurták.

Ezenkívül még rengeteg súlyos sebesültje 
van a bekecsi véres bálnak. Kertész János 
gazdálkodót késszurásokkal életveszélyesen 
sebesitették meg a verekedők közé rohanó 

feleségét is több késszurás érte.

Az ő állapota is válságos. A Kertész-házas
párt kórházba szállitották. A verekedés 
ügyében a csendőrség nyomozást indított.

mintha be akartak volna tömi, előállították * 
főkapitányságra.

Az Igazoltatásnál az egyik dr. Sárközt/ László 
35 éves fővárosi ügyvédnek mondta magát, 
inig a többiek Krltscli Gyula 28 éves kőműves. 
Balogh Károly 30 éves lakatossegéd és Ocster- 
reicher József kereskedösegéd voltak. Kiderült, 
hogy a három utóbbi többszörösen büntetett 
lietörő. Az állítólagos ügyvéd azt hangoztatta, 
hogy ö látogatóban volt a házban Cseh Lajos 
nyugalmazol tankerületi főigazgató lakásán. 
Kihallgatták CseA-éket, akik azt mondották, 
hogy az dllHólagos ügyvéd náluk nem volt lá
togatóban, ellenben

könyUradomúnyokat gyűjtött fáz egyetemi 
hallgatók Javára.

Később megállapították, hogy hamis nevet' 
használ, soha nem volt ügyvéd, ellenben

Völgyéül Sándor festőmüvéflazel azonos, 
aki ellen körözőlovél van kibocsátva csalás 
miatt.

A négy ember, akik tagadják hogy betörést 
akartak volna elkövetni, továbbra is a főkapi- 
tányedgon maradnak és hétfőn döntenek to
vábbi sorsuk felett.

Daladier hadügyminiszter Javaslatokat 
tettek volna

n francia kormánynak.

•P
Fináncok elöl Dunába biciklizett
A hédervári országút mellett húzódó töltésen 
egy gyanúsan megrakodott kerékpáros ember 
tűrt fel, aki

mikor meglátta a pénzügyőrüket, a töltés
ről biciklijével együtt bevágtatolt a Ho

nába.
A derékig érő jéghideg vízben elkezdte bicikli
jéről ledobálni éa zsebeiből kiüríteni a nála 
lévő csomugokat. A pénzügyőrök végül is ki
húzták u Dunából n férfit és klhalászták a 
csomagokat, amelyekben nagymennyiségű 
szacharint talállak. Megállapították, hogy a 
férfi Sotnorjag Géze ladomérl munkáé, Iflhb- 
ízben követett el már hasonló ürelmcket és 
ezért rendkívüli gyorsított eljárást Indítottak 
ellene: még az ünnepek alatt letárgyalttk 
ügyét és 26|0 pengő pénzbüntetésre ítélték.

Gter.AU
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ffl három Herczegh-testuér
temetésén öngyilkos tett 
hűséges házvezetőnőtök is gang 
tudok magányosan élni, én ■« oimonuuL u„Nem tudok magányosan élni, én Is elmegyek..."

A mátyásföldi Weraeg/i-villának újabb 
szomorú szenzációja van. A halálvillának — 
ahogy a környéken elnevezték a László- 
utcai urilakot — most már egyetlen lakója.

Méhes Mária negyvenéves házvezetőnő 
is öngyilkosságot követett el.

A hűséges házvezetőnő. aki tizenkét eszten
deje állott Herczcghék szolgálatában és 
egyedüli bizalmasuk volt,

pénteken gazdái temetése után bezárkó
zott szobájába és bánatában megmér

gezte magát,
szombaton délben találtak rá a szomszédok, 
eszméletlen, súlyos állapotban.

A legmegrenditőbb sorstragédiákat is fe
lülmúlja az a dráma, amely Mátyásföldön 
játszódott le a Lrfsz/ó-utca 9. alatti villá
ban. A villa tulajdonosa, Herczegh Sándor 
volt operaénekes, majd később a magyar 
királyi Operaház könyvtárosa, hétfőn éj
szaka régi szívbaja következtében meghalt. 
Az agglegény két nővérével, a hetven éves 
A déllel és a hetvenegy éves Hedviggel, va
lamint házvezetőnőjével, Méhes Máriával 
együtt lakta a villát. Négy esztendeje köl
töztek Budapestről Mátyásföldre és azóta 

a legzárkózottabb, de a legnyugodtabb, 
békés életet élték négyesben.

A szomszédokkal csak ritkán érintkeztek, 
egyedüli látogatója a villának dr. Farkas 
főorvos, a család régi jóbarátja volt.f ő ke
zelte állandóan a f/ezczcg/i-testvércket, ha 
valamelyik beteg lett közülük. Másfél évvel 
szelőit Herczegh Sándor súlyos vakbélope
ráción esett keresztül A V’erebé/p-klinikán 
történt az operáció és a két nővér éjjel
nappal ott virrasztóit nagybeteg fivérük be
tegágyánál. —

A testvéri szeretetnek valami egészen 
csodálatos, magasztos példaképét nyúj

tották a Herttegh-test vérek.
Megfogadták, hogy egymás nélkül nem él
nek, fivérük betegágyánál elhatározták, ha 
meg találna halni, mind a kelten öngyilko
sok lesznek. Az operáció sikerült és a nagy
beteg pár hét múlva felépült. A boldogság 
ismét viszaköllözött a Hercregh-villába és 
vz év tavaszáig semmi sem zavarta a test
vérek nyugalmát. Pár hónap óta azonban 
Hetczegh Sándor szívbajt kapott és a beteg
ség efi/yre jobban elhatalmasodott nála. A 
hűséges háziorvos már tudta, hogy menthe
tetlen, de nem mert szólni.

A két nővér azonban leolvasta az orvos 
arcáról a szomorú valóságot és több
ször hangoztatták előtte, hogyha fivérük 

meghal. Öngyilkosok lesznek.

Mária, a hűséges ház
temetés után hosszú 

ideig ott zokogott.
Amikor bezárták a temetőt, úgy kellett va
lósággal elhurcolni a sírtól, nem akart el
menni. Egyedül tért haza késő este az árva, 
kihalt, Lrfsz/ó-uti villába. Magóra maradt, 
bezárkózott szobájába és többé ki sem moz
dult onnan. Szombaton délelőtt feltűnt a 
szomszédoknak, hogy a házvezetőnő, aki 
rendszerint már korán reggel kinn szokott 
mutatkozni az udvarban, egész délelőtt nem 
jött ki. Ablakának a függönye le volt en
gedve. Rosszat sejtve

bezörgettek az ablakon, de nem kaptak 
választ.

Az ajtó belülről volt bezárva, ami csak 
megerősítette azt a feltevésüket, hogy oda
benn valami történhetett. Rendőr hívtak és 
azzal együtt feltörték az ajtót. Az ágyban 
halottsápadt arccal, habzó ajakkal, eszmé
letlen állapotban találták a hűséges alkal
mazottat.

Méhes Mária veronállal mérgezte, meg 
magát abból az üvegből, amelynek tartalma 
nagyrészét úrnői itták inog. Az éjjeliszekré
nyen pár sor Írást találtak:

— Nem tudok magányosan élni, én is 
elmegyek, a nagyságos ur és a nagysá
gos asszonyok után, akiket annyira 

szerettem . . .
A házvezetőnőt életveszélyes állapotban 

vitték a vármegyei mentők a Horthy Mik
ló s-kórházba.

Beszélgetés
a telefoncenzuráról 
Bornemisza Gézával

A telefonközpont hiba esetén beléphet a vonalba
— mond’a a posta albuma — Nincs telefoncenzura
— mondja a miniszter

Van-e telefonccnzura? Ki lehet-e hall
gatni a telefonbeszélgetést? Ezek a kérdé
sek ismét aktualitást kaptak karácsonykor: 
együk lap karácsonyi száma

ismerteti a magyar távbeszélő ötven
éves jubileuma alkalmából kiadott al
bum cikkét, amely szakszerűen meg
magyarázza, hogy a telefonközpont 
bármely hiba esetén beléphet a vo

nalba, kihallgathatja h beszélgetési, 
anélkül, hogy a telefonálókat megzavarná.

Ebben a sokat vitatott kérdésben a Hét
fői A’öp/ó vasárnap magához Bornem/szo 
Géza kereskedelem- és iparügyi miniszter
hez fordult és őt kérdezte meg:

van-e telefonccnzura, kihallgatható-e a

beszélgetés.
Bornemisza miniszter a következőképpen 
nyilatkozott:

— Hangsúlyozom nyomatékosan, hogy 
meghatározott telefonbeszélgetés ki
hallgatására a posta nincs berendez

kedve és nincs telefonccnzura.
A posta, ilelőleg a távbeszélő üzem fel van 
szerelve ugyan arra, hogy bármely beszél
getésbe belekapcsolódhassák. Ez azonban 
csak akkor történhetik meg — aminthogy 
arra akkor szükség is van — amikor pa
nasz érkezik be valamely állomás hibája 
miatt. Csak úgy lehet megállapítani a hi
bát, ha figyelés alá veszik azt a íelefonállo 
mást, amely ellen panasz érkezett be.

Soha még ennyit nem nevettek az emberek 
karácsonykor, mint most a

Metró Filmpalota uj műsorán

F.'őv! fkunk 
hétköznap 

ia w

Hétfőn éjszaka történt a haláleset és más
nap a két testvér veronállal megmérgezte 
magát. Hedvig halt meg előbb, pár óra 
múlva Adél is örök álomra hajtotta fejét 

Az volt nz utolsó kívánságuk, hogy kö
zös sírba temessék mindhármukat, és 
a rokonság tcllesitcltc is ezt ar. utolsó 

kívánságot
Szerda délután volt eredetileg kitűzve Her- 
czegh Sándor temetése, de elhalasztották a 
temetés időpont iát. karácsony első ünne
pere. A mátyásföldi temetőben délután há
lom órakor ember ember hátán szorongott. 

Ezrek gyűltek össze, egész Mátyásföld 
olt volt n testvérek temetésén.

Az egyházi szertartás után többen megható 
szavakkal búcsúztak a //erczeg/i-testvérek- 
től és szem nem maradt szárazon, amikor 
a három koporsót 
csira. Közös sírba 
vért és

a sírnál Méhes 
vezetői: » még u

RÁDIÓK
KÜLÖNLEGESSÉGE

Kaphatók minden Orion rádiókereskedőnél
Készségesen Demutatjn ■ 
Magy. ktr. és udv. tu 
bangszergyAr ®

UII.RáRüCZl-UiBO^
Ax orsxág 
legnagyobb 
es legszebb 
rádiólerme.

és nem Is

naponta öt- 
hogy azokat

feltették a halottas ko- 
temelték n három test-

Semmi másra nz úgynevezett ügyelő
készüléket nem liasznál,’ák 

használhatják.
Képtelenség is, hogy amikor 
hatezer kapcsolás történik, 
állandóan figyeljék.

— A manuális kapcsolási készülékek le
hetővé telték annakidején, hogy esetleg n 
telefonbeszélgetéseket minden különösebb, 
berendezkedés nélkül kihallgassák, ez azon-' 
bán az automata kapcsolásoknál képtelen-1 
súg, mert

hiszen akkor külön és nagyszámú fi
gyelő személyzetet is kellene tartani, 
akiknek nem lenne más dolgu, mint az, 

hogy hallgatózzanak.

Fenyő Miksa bátor inasa 
autós hajsza után elszánt 
betörőbandát fogott

Izgalmas betörőhajsza játszódott le A'ord-|
csony másnapján Fenyő Miksának, a Gyosz 
igazgatójának villájában, majd a villa kör
nyékén.

Fenyő Miksának Budán, a Derék-utca 10 
alatt van a villája. A környéken az utóbbi 
időben több betörés történt és ezért Fenyő 
azt az utasítást adta személyzetének. hogy 

fokozottabb mértékben vigyázzanak.
Karácsony másnapján az inas arra lett fi
gyelmes, hogy két gyaníts alak ólálkodik a 
kertben. Először azt hitte, hogy könyör- 
adománygyüjtők az illetők, akik szép szám
mal keresik fel gazdáját. Az idegenek, 
amikor megpillantották az inast, eltűntek 
de pár perc múlva ismét visszatértek a 
kertbe. Óvatosan körülnéztek, majd abban 
a hitben, hogy senki sem látja őket, az elő
szóba ajtajához Iopództak.

Álkulcsot vett az egyik elő a zsebéből 
és azzal elkezdte az ajtót feszegetni. Az 
inas, aki mindezt a függöny mögé bújva 
figyelte, már-már nem maradt tovább tétle
nül, kirohant az udvarra és rákiáltott a be
törőkre, hogy

azonnal adják meg magukat.
Azok nem voltak hajlandók eleget tenni a 
fclszóllúsnak, ellenben futva menekültek az 
utcára. Az inas utána vetette magát és per
cekig tartó izgalmas hajsza következett. A 
betörők

jó futóknak bizonyultak 
és már-már majdnem eltűntek az üldöző 
szemei elől, Szerencsére az utolsó pillanat
ban feltűnt egy taxi nz utón. Az inas kiállt 
az úttest közepére és

leállította » taxit, felült a soffűr mellé 
és az autóval üldözőbe vették a mene

külő betörőket.
Rövidesen sikerült elfogni őket és rendőr
nek adták út mindkettőjüket. Büchler Ká
roly rovotmultu Inkatossegéd és Lipták Vil
mos asztalos voltak az elfogott betörök. A 
főkapitányságon csakhamar kiderült, hogy

Fenyő Miksa éber Inasa veszedelmes 
betörőbandát juttatott a rendőrségre.

Büchler és Lipták két társával, h'éocri Ti- 
vidar kifutóval és Manigáti Rezső lakatos
segéddel hetek óta fosztogatták a budai vil
lákat.

Minden jegy elkelt

PÓDIUM 
mindkét 

szilveszteri előadására 
Az első előadás: A második előadás:

’.i

Harminc helyre törtek be
és nagy előszeretettel lopkodták össze 
értékes perzsaszőnvegeket. A lopott szőnye
geket zálogházakban zálogosították el 
mintegy_____ _ _____________________

Egyébként annakidején a képviselőházban 
kijelentenem, hogy a Ház bármely tagja 
meggyőződhetik a telefonközpontban arról, 
hogy úgy, ahogy elképzelik, a cenzúra lehe
tetlen.

A magam részéről nem Is tűrném azt, 
hogy telefonbeszélgetéseket más célból, 
mint az állomásra vonatkozó panaszok 

megjavítása céljából, kihallgassanak.
Ezeket mondotta Bornemisza Géza. A 

miniszter nyilatkozata szerint a telefon- 
beszélgetéseket nem hallgatják ki, telefon- 
cenzúra nincs. Tény azonban, hogy techni
kailag ki lehet hallgatni a telefonbeszélge
tést.

20.000 pengőt szedtek össze.
Az összeget felosztották egymáskört, de ke
vés maradt belőle, mert az egész társaság 
költekező életet élt.

i Aspirin gyorsan 
segít 
meghűlésnél, 

rheumás és mindenféle fájdal- 
! maknáL

Ügyeljen azonban a Bayer- 
keresztre, mely minden tablettán 

látható.

Bayer-kereszt nélkül nincs 
Aspirin.

Ez n hetörőbandn fosztotta ki többek kö
zölt Maász Gyula bankigazgató Trombitás' 
utcai Zlienszky István földbirtokos Hicro- 
nymi-utcai, dr. Harangiig Antal magánzó 
Nagysalló-ufca 2. alatt levő villáját. A bu
dai villák veszedelmes betörőit vasárnap le
tartóztatták és hétfőn viszik át őket az 
ügyészségre.
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Az ó-óv tanulságai
és az újév reményei
Irta: Berki Gyula

1932 őszén kezdődött az „UJ ezeredév'*,.. 
Foga fehérét rögtön nem mutatta ki. Előbb 
gyökeret vert. Jeles sajtófőnöke, mindennap 
elcserélt egy barátot, egy másikkal és más
nap mind n kettőt, egy uj harmadikkal. 
Lön 95 pont, akár csak Luther Mártonnak. 
Majd jött a gyorsvonat! sebesség. Volt itt 
annyi lírai szónoklat, Ígérőt, bankett, be- 
k<éd, vezér! zászló, Schmoll-paszta, dandár-, 
fekete könyv, aranykönyv. Telefon- és tár
saság-cenzúra; összesküvés és vezér! Induló. 
Mérhetetlen lázltás a parlament ellen, — 
mert az „Uj ezredév*4 se nem szerette, se 
nem bírta el a parlament ellenőrzését. Meg
kezdődött hazug és üres jelszavakkal egy go
nosz földalatti hadjárat, minden erkölcsi, 
szellemi, gazdasági és politikai érték ellen, 
csak azért, mert az nem tartozott hozzájuk. 
Ez volt a magyar közéletben a második 
gyöngyösi tűzvész. Elég soká tartott ahhoz, 
hogy a nemzeti társadalom csömört kapjon 
tőle, de 2 évvel előbb szűnt meg, mint végcél
jához: az államfői és kormányzati hatalom 
teljességéhez elérkezhetett volna.

— Hálás lesz egykor a nemzet azoknak a 
bátor, erősszuvu és emelkedett szellemű ve
rető politikusoknak és annak a néhány bá
tor sajtóorgánumnak, mely megállította a 
romlás utján a magyar közéletet. Nem csak 
egy pártba, de egy gazdasági és egy társa
dalmi egyesületbe akarta a Rendszer az 
egész magyarságot belepréselnl. Az egész 
magyar politikai alvilág is, együtt volt a 
Rendszerben, a Jóhiszemű emberekkel és 
amikor a Vezér behunyta szemét, — két hét 
alatt a politikai szellemi proletárokat óa él
harcosokat is elnyelte a nemzeti társadalom 
közönye és megvetése. A rend, béke és nyu
galom örve alatt űzött diktaturás kísérlet 
időben összeomlott. A Rendszer politikai, 
társadalmi és gazdasági erőszakoskodásai és 
sz 1934. I. te. akasztófaszakasra megnémi- 
tották és elkeserítették az — egész országot.

A gyűlölködés hullámai szinte egyik nap
ról a másikra megszűntek, mihelyt Darányi 
Kálmán lett a miniszterelnök. A tegnap még 
engesztelhetetlen nemzeti ellenzék és sajtó 
egyszerre elcsendesedett. Miért? Mert Dará
nyi miniszterelnökről mindenki tudta, hogy 
alkotmányosan és korrektül fog kormá
nyozni. Két hét alatt úgyszólván az egész 
ország elfeledte a Rendszert éa a NÉP élhar
cosokat és a jobb jövő reményében min
denki hajlandó volt aa elmúlt sötét Rend
szer után pontot tenni. As általános meg
békélés szüksége és érzése kutatta át az 
egész magyar köz- és társadalmi életet.

Mit vár as ország as 1937-es újévtől?
A diktátorát NÉP rendszer tetfee likvi

dálását.
Darányi mlnlssterelnök Ígérte a titkos vá

lasztójog, a kormányzói jogkör és a felső
házi jogkör törvényhozási szabályozását. 
Szándékosan nem használom ezt a szót, 
hogy „reform" — mert ar utóbbi évek té
nyei ezt teljesen lejáratták. Darányi minisz
terelnök „alkotmányjogi** kérdéseknek ne
vezi a három törvénytervezetet.

Az egész ország helyesli n fenti három 
alkotmányjogi törvény megalkotását, a tit
kos választójogi kérdés megalkotása immár 
nem is párt, de a nemzeti becsület kérdése.

Darányi miniszterelnök beszédei és nyilat
kozataiból a kiengesztelődés olajos és lágy 
szavai csengenek. Vannak is látható jelei 
ugy tárgyi, mint személyi vonatkozásban az 
uj korniányelnök cselekedeteinek, — nrrn- 
leié, hogy a közkormányzást, pártéletet, 
köz- és államigazgatást és a sajtót is vissza 
akarja vinni az alkotmányos és törvényes 
vonalra. Kétségtelenül ügyesen és előzéke
nyen kezeli az ellenzék közérdekű kívánsá
gait.

Az elmúlt 4 év sokszor sötét és a tőid 
alatt is dolgozó erői, a megszerzett gazdag 
tapasztalatok másra is intenek, az alkot
mányjogi kérdések kapcsán.

Nem feledhetjük el, hogy a magyar al
kotmányt és közszabadságokat belülről is 
érheti veszedelem. A letűnt rendszer föld
alatti munkája nem ismétlődhetik meg. Az 
alkotmány és igy a nemzet erejét növelné a 
tiszta szó és a becsületes toll szabadságának 
biztosítása.

A gyülekezési Jog nem lehet egy pártnak 
» tulajdona. Az elmúlt hatalom azért nem 
szerette a parlamentet, a gyülekezési jogot 
és a sajtót, — mert félt tőle és nem bírta el 
a kritikát

Nem lehet elfelejteni, hogy a volt sajtó
főnök nem csak gazdasági eszközökkel, de 
erkölcsi eszközökkel is megtámadta n füg
getlen sajtót. A Rendszer sajtótörvényének 
alapeszméje az volt, hogy csak olyan újság 
jelenhetik meg. mely „nemzeti érdekeket * 
szolgál; de hogy mi a nemzeti érdek, azt a 
NÉP, — végső fokon a sajtófőnök állapítja 
meg.

Vissza kell adni a független és tisztessé
ges sajtónak nem csuk gazdasági létalapját, 
de bátorságát és felelősségérzetét is.

A magyar alkotmány megerősítését szol
gálja a megyei, köz*égí és városi atonómia 
visszaállítása és megerősítése. Egy diktatu-

rás, vagy alkotmányellenes célokat szolgáló 
kormánnyal szemben az autonómiák meg
erősítése, igen hatékony védőeszköz. Végre 
is az autonómiák feladata nem merülhet ki 
abban, hogy a hatalom mindenkori barátai 
és hízelgői kocsiszám szállítsanak a válta
kozó kormányoknak bizalmi táviratokat és 
díszpolgári okleveleket. A hízelgésnek ez a 
formája olyan ma már, hogy ezzel inkább 
megbántani, mint megbecsülni lehet kor
mány fér fia kát.

De meg a titkos választójog alapján Ösz- 
szeülő parlamentnek is javára válna, ha tag
jai egy fejlett megyei, városi, községi köz
életben tanulnák meg a közügyek érdekte
len szolgálatát.

A köztisztviselői pragmatika megalkotása 
és az 1934. I. te. tatárdulásra emlékeztető 
gonosz szakaszainak törlése közszükségletet 
képeznek.

Az 1937-től várja az ország még munka
alkalmak teremtését, melyeket nemcsak az
zal biztosíthat a kormány, ha különféle gaz
dasági ágak összhangjára törekszik, hanem 
ha közmunkák, hasznos és gazdaságos köz
munkák megkezdésével eleveníti a gazdasági 
életet, fokozza a kereseti lehetőséget és erő
síti a meggyengült adóalanyokat.

Haladást jelent a földreform folytán ház
helyhez és Faksz-kölcsönhöz Juttatottak 
helyzetének enyhítése, — de az újévben 
folytatni kell a közép- és kisbirtok szaporí
tásit és az egész mezőgazdaság megerősítését, 
— adó- és hitel politikai eszközökkel is.

Van egy világjelenség. A társadalmi és 
gazdasági ellentétek káros kihatásait hamis 
jelszavakkal, — még az életkorok ellentét
jével Iparkodnak kimélyiteni. Nemcsak ke
nyérkérdés ez. Egészen elsőrendű nemzeti 
érdek ezen téves beállítás tisztázása. 
Régi dolog, hogy vannak fiatal — öregek, 
akik csak egy állami hivatali asztalnál kép-

Tizenhét millió dollárt
örököltek a Schafferek!

Hajáza a dollármilliók után Pkiladelpinától Sárbogárdi^

Dr. C«dJr Szilárd sárbogárdi közjegyzőhöz 
Filadelfláböl levél érkezett A filadelfiai hagya
téki bíróság küldötte a levelet, ebben arra kéri 
a közjegyzőt hogy

■ sárbogárdi SchUfferek családfáját és né
hai Schiller Kristóf születési bizonyítvá

nyát áronnál küldje el.
A Filadelfiából érkezett felhívás mögött fan
tasztikus örökség története áll.

Hogyan született meg 
a 17 milliós vagyon

Ez a történet szás esztendőre nyúlik vissza. 
1330-ban vándorolt ki Amerikába egy vállalkozó 
szellemű fiatalember: Scháffer Kristóf. Előbb 
telckügynökösködéssel foglalkozott, aztán kü
lönböző gyárvállalatokat képviselt. Később is
mét telekügynök lett belőle. Különböző telek
spekulációkkal Scháffer Kristóf

hatalmas vagyont szerzett maginak 
és leánya ScMffer Henrietta már dúsgazdagon 
ment férjhez Garet, Walter filadelfiai gyáros
hoz. A vagyon egyre gyarapodott, egyre nőtt 

amikor 1930-ban Garet Walterné meghalt, 
vokmllUÓ dollár fölött rendelkezett.

Férje már esztendőkkel előbb ehunyt. A há
zaspár közjegyző előtt olyan megállapodást lé
tesítőit, hogy vagyonukat annak a házastirs- 
nak a hozzátartozója Örökli, aki a másikat túl-

Széchényi 
gyógyfürdőBudapest- 

Városliget

Tökéletesen felszerelt rheumagyógyfürdő
970 m mélységből feltörő 74 0 °-os kénes 
gyógyforrás. Termálfürdők. Iszapkeze
lés Elektro- és fénytherapia. Hőlég- 
kezelés. Mesterséges szénsavas- és sós
fürdők. Gépgyógyászat (Zander).

OTBA, MÁV, MABI és Segitőalapi tagok 
gyógykezelése

zelik el életüket; vannak viszont öreg — fia
talok, kik nem csak szeretik, de bírják la a 
küzdelmet. Modem éa uj gondolatokat, a 
legújabb nemzeti szükségleteket nem csak 
fölfogják, de föl is dolgozzák ezek a fér
fiak és öregek.

A fiatal értelmiséget, a férfiakat és öreg 
korosrtálybelieket közős munkára és egy 
igazságosabb megélhetési bázison kell össze
fogni mezőgazdaságnak, iparnak, banknak, 
kereskedelemnek és államnak, megyének, 
városnak és községnek. A szellemi- és kézi
munkás fiatalság lendülete és ötletessége, a 
férfiak és öregek gazdag tapasztalata és fe
lelősségvállalása együtt alkalmazva hozhat 
csak gazdag eredményt.

Az uj esztendő küszöbén nem feledkezhe
tünk el arról, hogy a megcsonkított Magyar
ország fiainak többet kell dolgozni és tűrni, 
többet kell tanulni és tapasztalni, szorgal
masabbnak és szerényebbnek kell lennie, 
mint a történelmi Magyarország boldog 
nemzedékeinek. Sok szeretet és hűség a szív
ben és nagy óvatosság a szóban — legyenek 
1937 erényei.

Közéleti vonatkozásban pedig azt szeret
nénk, ha eltűnnének a NÉP összes kárté
kony élharcosai. Országos érdek, hogy a ve
zetésben pártkülönbség nélkül szóhoz jus
sanak mindazok, akiknek államférflu felké
szültsége, bel- és külpolitikai tekintélye, er
kölcsi színvonala, gazdag tapasztalata, fele
lősségérzete, valóban javára szolgál a köz
életnek.

A sajtónak és a közéletnek, a hatalom 
mérgétől megkábult dezentorai, tűnjenek el, 
az országos főszolgabírótól kezdve, addig az 
élharcos főnemesig, aki csak kompromit
tálja a történelmi osztályt.

Darányi Kálmán miniszterelnök egyéni 
módszere szerint első beszédeiben legalább 
tízszer emlékezett meg magasztaló szavak 
kíséretében elődjéről. Ezt érthető.

A politikában nem a szavak, de a csele
kedetek a döntők.

Bízunk benne, hogy a miniszterelnök cse
lekedetei uj és jobb közszellemet hoznak. — 
Reméljük, hogy a törvényhozás és a kor
mány a szociális szükségletekről és valódi 
népszerető törvényalkotásokról nem feled
kezik meg.

éli. Garet Walteréknak ugyanis gyermekük 
nem volt.

A filadelfiai hagyatéki bíróságok leltározták 
Garet Walterné vagyonát és megállapították, 
hogy

• hagyaték 17 millió dollárt reprezentál.
Nem sokkal később Amerika és Európa vala
mennyi nagy újságjában felhívás jelent meg: 
jelentkezzenek Garet Walterné hozzátartozói az 
örökségért. Az elhunyt doUármilllomosné tör
vényes örököseit azonban nem találták.

SárLogárdről jelentkeznek 
az örökötök

Ennek a felhívásnak a híre 
eljutott Magyarországra, eljutott Sárbogárdra, 

ahol megállapították, hogy néhai ScMffer 
Kristóf leszármazottal Itt élnek és Garet Wal
terné dollármillióira ők tarthatnak igényt. A 
sárbogárdi és környékbeli Scháffer-rokonok 
felkeresték dr. Csák Szilárd sárbogárdi közjegy
zőt és megbízták,

állítsa össze a családfát,
kutasson néhai Scháffer Kristóf leszármazottai 
után. A közjegyző a zirci apátság levéltárában 
hosszú hónapokig kutatott a igy tudta meg, 
hogy voltaképpen ki volt ScMffer Kristóf.

Az ezernyolcszázas évek elején Magyaror
szágra német juhászok érkeztek Hessen-Kassel 
hercegségből. Az egyik német Juhász: Scháffer

András áldott állapotban lévő feleségével együtt 
indult utnak. A hosszú utón az asszony fiú
gyermeknek adott életet. A gyermek szülésbe 
belehalt: gyermekágyi lázat kapott így jött • 
világra ScMffer Kristóf, de

hogy hol született, azt nem sikerült meg
állapítani

Születési bizonyítványa nem került elő.

A családfa megvan, a születési 
bizonyítvány után kutatnak

Amikor mindez kiderült, a sárbogárdi 
ScMfferek tovább kutattak, nyomoztak, nem
sokára egy fénykép került elő, amely ScMffer 
Kristófot leányával, Garet Walternéval együtt 
ábrázolja. A sárbogárdi ScMfferek most mát 
néhai Scháffer Kristóf születési bizonyítványa 
után nyomoztak.

SzáztLzcnhét hessen-kasseln! plébániának
Írtak levelet, de sehol nem találták mag 

azületéa! bizonyítványát
A hatalmas Örökség magyar várományTMl 
érintkezésbe léptek a filadelfiia hagyatéki bí
rósággal és bejelentették, hogy Igényi tartanok 
as örökségre. Ekkor derült ki, hogy a világ 
minden részéből

már ötvenezer Scháffer jelentkezett
A hagyatéki bíróság külön nyomozó hatóságot 
állított fel, hogy a törvényes örökösök után 
kutasson. Egy amerikai közjegyző a bizottság 
megbízásából Európában járt, már

több, mint ötezer dollárt költött el az örö
kölök után folytatott nyomozásra.

A sárbogárdi ScMfferek most kaptak felszó
lítást az amerikai hatóságoktól: küldjék ki a 
családfájukat és néhai Scháffer Kristóf szüle
tési bizonyítványát, valamint egyéb okmányait 
A sárbogárdi körjegyző elkészítette a család
fát,

a születési bizonyítványt azonban eddig 
nem tudták kiküldeni, mert máig sem ke

rült elő.
Közben már négyszáz sárbogárdi és környék* 
beli ScMferre szaporodtak az örökösök, akik 
a 17 mittló dolláros amerikai örökségre igényt 
tartanak. A sárbogárdi közjegyző a családfát 
elküldötte már Amerikába és a négyszáz 
ScMffer óriási Izgalommal várja most: hogyan 
és mikor Juthat hozzá a 17 millió dollárhoz.

Bzfc ütö
életmód zavarja az emésztést Gyako4 
következménye fej-és derékfájás. 
Előzze tehát meg. önnek is segít •

Izgalom a NEP-ben 
Zsindely Ferenc, 
az uj ügyvezető 
alelnök körül

A NÉP vezetőségének újjáalakítása ugy
látszik nem hozta meg teljesen a párt belső 
nyugalmát. A mostani nyugtalanság és iz
galom homlokterében

Zsindely Ferenc, az egyik uj ügyvezető 
alelnök 

személye áll, aki tulajdonképpen tagja volt 
nz úgynevezett centrumcsoporlnak, de egy
ben, mint Marton Béla személyes hívé*. 11 
tekintették a különböző csoportosulások so
rán.

Éppen ez a kétfelé való orientálódás ered
ményezte azt, hogy* most a centrumisták, de 
a marlonislák is akciót készítenek elő, az
zal n célzattal, hogy

Zsindely Ferencet kininzditadk mostani 
pozíciójából: az Ugy vetet A nldnökségböl. 

Értesülésünk szerint az nkcló még egyelőre 
előkészületi stádiumban van és mód még a 
két csoport külön szervezkedik Zsindely 
Ferenc ellen, de a cél mindkét frakciónál 
ugyanaz: más ügyvezető alelnököl akarnak 
Zsindely l'crtnc helyett,
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Zseniális amerikai trükkel 
hatezer pengőt szedtek ki 
az ügetőn a bukik zsebéből

* II t

■ •

A budapesti ügetőversenyeknek újabb 
nagy szenzációja van. Nem első eset, hogy 
az ügetőversenyeken történik valami A mos
tani események azonban egész más termé
szetűek, mint az eddigiek voltak, mert ez
úttal nem a közönség tüntetéséről vagy el
keseredett rombolásáról van szó Ezúttal a 
közönség nevet és — a bukmékerek sírnak.

Az történt ugyanis a pénteki verseny
re-'on, hogy két eddig ismeretlen fogadó 
tekintélyes összeget vágott zsebre a bukmé
kerek kárára. Nem történt semilyen csalás, 
egyszerűen arról van szó, hogy

két fogadó amerikai IzU ötlettel hat
ezer pengői varázsolt elő a bukmékerek 
táskájából, ahová a közönségnek már 

oly sok pénze vándorolt
A pénteki versenynapon a hetedik ver

senynél történt a feltűnést kellő fogadás. 
Ennek a versenynek „Nemzetközi Verseny'* 
volt a neve és összesen öt lovat neveztek 
be. Az öt ló közül kettő abszolút favorit volt 
és még azok is, akik nem tekinthetők szak
embereknek, tudták, hogy ez . a két ló, 
Kriszta vagy Ilona lesz az első vagy máso
dik A másik három 16 úgyszólván csak 
a forma kedvéért futott,

esélye egyáltalában nem volt.
A versenyt megelőző délelőtt és délben, 
egészen addig az időpontig, amig ez a ver
senyszabályok értelmében lehetséges volt, 

két fogadó sorrajárta a városi buk
mékerirodákat és tíz és huszpengőn- 
ként hatszáz pengőt helyezett el hal
mozva Krisztára és Ilonára, mint hely

fogadást.
Miután a két ló abszolút favorit volt és a 
fogadás toto-oddszra szólt, a bukméker
irodák nyugodtan elfogadták a feltett össze
geket, mért a legjobb esetben is a fogadók
nak tízre tizenegyei kellett volna kifizet
niük Arra senki sem gondolt a fogadó
irodákban .hogy ez a kifizetési arány bármi
képpen is megváltozhatnék.

Már pedig ez történt. 4 kifizetési atány 
lényegesen megváltozott Hogy miként vál
tozott meg és hogyan vált lehetségessé, 
hogy a két abszolút favoritra a bukméke
rek mégis sokkal nagvobb összegei voltak 
kénytelenek kifizetni, ez ama bizonyos 

amerikai Ízű fogadási trükk, 
amelyről szó van és amelynek lebonyolitá- 
sál az alábbiakban részletesen ismertetjük:

A két fogadó, aki a hatszáz pengőt el
helyezte, péntek délután megjelent az. 
iigétőversenyen Nyugodtan sétáltak íól 
és alá,

senkit sem avattak be terveikbe,
mint ahogy senki sem tudta, hogy ők a két 
favoritot már tekintélyes összeggel meg
fogadták a városi irodákban. Az egyes ver
senyek szabályszerűen lefolytak és *nem 
történt semmi nevezetes esemény. Követ
kezett a VII. számú verseny A lovakat ki
engedték. a szokásnak megfelelőiek köröz
tek a közönség előtt, majd elkövetkezett a 
starthoz való felállás ideje. Ez is szabály
szerűen megtörtént. Senki sem tudott 

. semmiről,
még a legbeavatottabb furfrókák sem 
se* lett ék, hogy az ügetőversenypályán 
^történelmi" események állnak kü

szöbön.
Amikor a starter elfoglalta helyét és már 

csak percek hiányozlak az indítás pillana
tától, a két fogadó hirtelen megjelent a to- 
talizatörnél. Mind a kelten felszólították a 
totalizalőrgép kezelőjét, hogy a három out
sider lóra ennyi és ennyi tikettet szolgáltas- 
sanak ki. Mindez pillanatok alatt játszódott 
le, miközben a starter azzal volt elfoglalva, 
hogy a lovakat a szabályoknak megfelelő 
pontossággal és lelkiismeretességgel el- 
10 A ^rendelkezésre álló néhány rövid perc 

alatt
a két fogadó háromszáz pengőt helye
zett el a húrom esélytelen lóra anélkül, 
hogy erről a bukmékerek értesülhettek 
volna és esetleg beavatkozhattak volna 
azzal, hogy ellensúlyozzák a meglepe- 

tésszerü fogadósokat.
Amikor a háromszáz pengőt elhelyezték a 
három outsideren, már szólt is a starter jel

zése, a mezőny elindult és az öl ló futni 
kezdett. A verseny végén a két favorit be is 
jött. A kvóta azonban, amelyet a toto-oddsz 
alapján a városi irodák a hatszáz pengőre 
kénytelenek voltak kifizetni, nem tízre tizen
egy volt, hanem ennél sokkal nagyobb, még 
pedig

akkora összeg, amely még a budapesti 
ügetőverseny nagyvárosi arányaihoz 

mérten Is feltűnést kelt.
Az történt ugyanis, hogy az ulolsó pilla

natokban a totalizatőrnél elhelyezett 
háromszáz pengő, amelyet a három out
sider-lóra helyeztek el plalzra, annyira 
megjavította a kél favorit kvótáját, hogy a 
két fogadó a városi irodákban elhelyezeti

Marinának kislánya 
született, Mary anya
királyné

London', december 27.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Karácsony első napján déli fél- 
egy órakor Marina kenti hercegné leány
gyermeknek adott életet. Egész Angliában 
gyorsan hire terjedt az örömhírnek és

a népszerű kenti hercegi párhoz a gra
tuláló táviratok ezrei érkeztek.

Az első jelentés szerint az anya és gyermeke 
a lehető legjobban érzik magukat. A kenti

Karácsonyi halottak:
1. Degré Miklósné
2. Buzáth János
3. Vadnay Tibor

Karácsony első napján tragikus hirte
lenséggel meghalt dr. Degré Miklósnak, a 
budapesti királyi Ítélőtábla elnökének fe
lesége, születelt Berliner Paula. Degré Mik
lósné halála a jogászvilágban és a táreas- 
élelben egyformán mély részvétet keltett s 
a karácsonyi ünnepek alatt igen sokan ke
resték fel részvétükkel a gyászbaborult csa
ládot.

Degré Miklósné régebben betegeskedett, 
szívbaj kínozta. Kezelőorvosai azonban biz
lak abban, hogy jobbrafordul az állapota.

Karácsony szentestéjén Degré Miklós
né hirtelen rosszul lett.

Azonnal kezelőorvosáért küldtek, aki meg
állapította, hogy agyvérzést kapott. A szent
estén Degré Miklósné eszméletlen volt és 
karácsony első napján elhunyt.

Vasárnap intézkedés törtéül a temetésről 
és

hétfőn délután három órakor helyezik 
örök nyugalomra 

a Kerepesi-temctö halottasházából Degrc 
Miklós elhunyt feleségét. Kedden a piarista 
gimnázium kápolnájában mulatják be az 
engesztelő szentmiseáldozatot.

Szombaton délben fekete zászlót tűztek 
ki a városházára és az összes hivatalos fő
városi épületekre:

meghalt Buzáth János dr.. a székesfő
város hosszú éveken át volt alpolgár

mestere.
Buzáth János évek óta betegeskedett 

már. Szívbaj kínozta. A betegség annyira 
elhatalmasodott rajta, hogy két héttel ez
előtt befeküdt a Siesta-szanatóriumbu. 
Hiába volt azonban a gondos ápolás, kará

Háromszázezer pengő értékű 
gyógyszert használtak el azOTI 

jogtalanul bejelentett tagjai 
Megdöbbentő visszaélésekről tárgyalt és sürgős 
nyomozást kért az OTI Orvosi Tanácsa

Az Országos Társadalombiztosító Intézet 
Orvosi Tanácsának legutóbbi ülésen meg
döbbentő bejelentések és felszólalások 
hangzottak cl

Bihari Arnold dr. orvos volt az első, aki 
ai úgynevezett „szívességi bejelentések" 
ügyét szóválette. Előadta, hogy az OTI 
tagnévsorában egész sereg olyan emler

hatszáz és a totalizatőrnél elhelyezett 
háromszáz pengőre összesen hatezer pengőt 
vágott zsebre. Kerestek tehát tisztán 5100 
pengőt anélkül, hogy áthágták volna a ver
seny szabályait, anélkül, hogy a büntető
törvénykönyv paragrafusaiba ütköztek 
volna. Tisztán arról van szó, hogy egy

amerikai Izü ötlettel kerestek a mai 
nehéz világban 5100 pengőt.

A bukmékerek könnyeiket a kiürült táská
jukba csöpöglctték, annál derűsebben ünne
pelt a két fogadó. Budapest lóverseny
köreiben most csak erről a két emberről 
beszélnek és azt tárgyalják, vájjon meg 
lehet-e ismételni az ötletes fogadási 
trükköt?

herceg újszülött kisleányát
Máriának fogják hívni.

A királyi család tagjai a karácsonyi ün
nepek alatt valamennyien meglátogatták a 
kenti hercegi párt. Mary özvegy anyaki
rályné azonban még nem látogathatott el 
unokájához.

Mary királyné pár nap előtt meghűlt, 
kénytelen a szobát őrizni és igv csak pár 
nap múlva keresheti fel a kenti hercegi 
párt.

csony másnapján, 66 éves korában elhunyt. 
Halálának hire gyorsan elterjedt a fővá
rosban és mindenütt igen nagy részvétel 
keltett. Buzáth János hét évvel ezelőtt vo
nult nyugalomba, az alpolgármesteri szék
ben elődje volt a tragikus körülmények 
között nemrégen elhunyt Liber Endrének, 
akit az alpolgármesteri tisztben Schiller 
Dezső követett. Nyugdíjaztatása után sem 
szűnt meg dolgozni, a Községi Takarék
pénztár elnökévé választották meg.

Halálál fővárosi fogalmazó fia és leánya 
gyászolja. Temetése kedden délelőtt tizen
egy órakor lesz. A tabáni római katolikus 
plébániatemplomban szentelik be a kopor
sót, azután a gyászmenet kimegy a farkas
réti temetőbe, ahol a családi sírboltban he
lyezik örök nyugalomra Buzáth Jánost.

Szombaton, éjfél után a Benczur-ulca 
87. számú lakásán szivszélhüdésben várat
lanul meghalt 67 éves korában Vadnay Ti
bor ny. belügyi államtitkár. Körülbelül egy 
héttel ezelőtt feküdt ágyba, lázas volt, azon
ban senki sem sejtette, hogy

kínzó szivgörcscl
halálosak legyenek.

Vadnay Tibor legutóbb akkor szerepelt a 
nyilvánosság elölt, amikor Borsod várme
gye közgyűlésén a nyílt ülésen unokaöccse,

Vadnay I^szló, Borsod vármegye nyu
galmazott főjegyzőjének ügyével kap

csolatban otthagyta a közgyűlést.
Az elhunytat felesége és egy évvel ezelőtt 
örökbe fogadott János fia, — aki felesége 
első házasságából származott — és nagy
számú rokonság gyászolja.

Temetése hétfőn délután három órakor 
lesz a kerepesi-uti temetőben.

szerepel, akinek nincs joga ehhez. A hely
zet ugyanis az, hogy akadnak gyárosok és 
iparosok, akik rokonaikat és ismerőseiket 
szívességből bejelentik a Társadalombizto 
silóba,

ugv szerepelnek, mint alkalmazottak, 
megfizetik n tagdíjat és ennek fejében 

igénybei csrik az OTI-orvoaokat,

»

. *• ( *
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az intézettől kapják a gyógyszert, szükség 
esetén u műtétet, kórházi ápolási és ke
zelést

Ezek a jogosulatlan tagok a leggyakoribb 
látogatói az intézet orvosainak, hiszen a leg
többen éppen azért jelentetik be magukat 
valamelyik rokonuk vagy barátjuk üzemé
ben, mert betegeskednek és

Igy akarnak olcsó kezeléshez jutni.
Az ülésen résztvevő orvosok hihetetlennek 
hangzó, sokszor groteszken haló esetekről 
beszéltek. Szóba került a többi között az is, 
hogy egyik OT/-orvoshoz kezelésre járt egy 
nő, aki mint kifutólány volt bejelentve egy 
fővárosi nagyvállalat listáján. Az orvos 
furcsának tartotta, hogy betege állandóan 
elegánsan öltözik, feltűnően finom holmikat 
visel. Egyszer utána nézett a rendelő abla
kából Vi látra "Wy-ir „Uzrj*éTfyibrsu‘ OTI- 
betegre" autó várakozik a ház előtt. Ki
derült. hogy

a „kifutólány" a vállalat főnökének 
a felesége volt, sa.’át luxusautóján járt 

rendelésre!
Az orvosok véleménye szerint a jogtala

nul bejelentett betegek, akik mint OTI- 
tagok kapnak kezelést és gyógyszert,

hozzávetőlegesen háromszázezer pengő 
ára gyógyszert fogyasztottak el.

Ezek a betegek természetesen elsősorban 
az intézetet károsítják meg, mert a tagdíj 
nincs arányban azzal a sok kedvezménnyel, 
amiben részük van, de súlyos károkat okoz
nak az orvostársadalomnak is. Elsősorban 
a munkával amúgy is túlterhelt intézeti 
orvosok idejét rabolják és miattuk sokat 
kell várni a rendes betegeknek. Másodszor 
az OTI pénztárába befizetett aránylag ki
csiny tagdíj ellenében állandóan az intézet 
orvosait veszik igénybe és végeredményben 

ezek a gazdag emberek elmarad.-;:;!;
a gondokkal küzdő magánorvosoktól.

Az Orvosi Tanács ülésén több felszólalás 
hangzott el arról hogyan lehetne a vissza
éléseket megakadályozni Végül pedig úgy 
határoztak, hogy az OTI vezérigazgatójához 
fordulnak,

sürgős nyomozást

indítványoznak.

METHOPOiE
szilveszteri
programmia:

Radó Sándoi 
Fekete Fái

■ m. kin Open-hai tagja 

Rucfolt.v Erzsi
a m. klr. OperahAz tagja

Tarnay Loncl 
Vldos Jenö-

Mlhók Annié
Szalal Irán

2 cl ár.yzenekar Vlrány-jazz 
Csóka Feri T$I1C.
hangulat reggelig i
Asztalrendelés: 1-380-50
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Uóras kfispfirbai
a karácsonyfa alatt

Kétségbeesett női sikoltás verte faj karácsony 
éjszakáján a Király utca St. számú hatalmas 
bérkaszárnya csendjét.

— Gyilkosság! Segítség! Megölik a fiamat.
özvegy Csabárl Lajosné az eg/ik negyedik

emeleti lakás bérlője állt a sötét folyosón és 
az clöslető szomszédoknak aa Izgalomtól el
akadó hangon magyarázta, hogy ml történt 
Fia: Kemenczky András nyomdász és két al
bérlője, Imre Antal és Kovács András géplaka
tosok

a karácsonyfa alatt összeverekedtek éa 
bicskával estek egymásnak.

Ezalatt a lakásban vad verekedés dúlt. A 
három Jiatalember valóságos

kéapárbajt vívott egymással
és már mind a hárman több tebhől vérértok. 
A szomszédok nem mertek a vagdslkozó ga 
rázda fiatalemberek közelébe menni. A házfel
ügyelő

taxin ment a legközelebbi rendőrőrszobába 
segítségért.

Három rendőr sietett ezután a Király-utcai 
házjsa, do most már

csak a mentőknek akadt dolguk.
A három férfi vérző sebekkel a padlón feküdt. 
A mentők súlyos i llapotban a Rókus-kórházba 
szállították mind n hármukat

Utólag tisztázódott, hogy
■ veszekedés a karácsonyi énekek miatt 

támadt
Kcmeneczky késő éjszaka hangosan énekelni 
kezdett, az albérlők rátámadtak: Éles szóváltás 
támadt és igy fulladt bicskázásba a karácsonyi 
ünnepség.

SfcZ i%pzSc>

f dllárf Meleor cslllárgyár vauiul i
Nótás kasszafurók 

a likőrgyárban 
Szombatra virradó éjszaka •• körútját végző 

•rendőr a Vay Adám-utcában, a A’ohn-féle 
likőrgyár elölt egy kopotlruhás fiatalemberre 
lett figyelmes, aki hangosan énekelt. A rendőr 
figyelmeztette a fiatalembert, hogy maradion 
csendben, hiszen késő éjszaka van éa ilyenkor 
pihenni szokás, nem énekelni. A kopottruhái 
férfi azonban nem ukart a rendőrre hallgatni, 
ellenben tovább énekelte a Ne várion engem 
*oha már... cimü dalt. A rendőr nagynehezen 
lecscndosllefte a nótái férfit, de gyanúsnak ta
lálta,, hogy az nem aknr eltávozni a hát elő!,, 
továbbra is-:oft áll. Kérdezősködni Kezdett nála, 

kit vár, miért áll a likőrgyár előtt,
mire zavaros választ adott. A beszélgetésbe 
csakhamar egy harmadik férfi Is bekapcsoló
dott, akit egy Ideig nem lehetett látni, estik n 
hangját hallották. A Ilkörgyár pincéjének mé
lyéről érdeklődött valaki, hogy

tlartá-e a levegő?
As érdeklődés a legrosszabb Időpontban tör
tént, mert a rendőr figyelmes leit a pincében 
tartózkodó férfira, folcsftngelts a gvár portását 
és aszal együtt lementek a pincébe. Ott egy 
hordó mögé lapulva találtak egy vézna fiatal
embert. A rendőr most már tisztában volt 
mindennel. A pincében tartózkodó férfi he 
akart törni az Irodáim, a pincéből falbontás 
utján aknrt feljutni n földszintre és azalatt 
társa vigyázott az utcáit

A uótassó axt jelentette, hogy rendőr kö
zeledik

és a pincében dolgozó betörőnek abba kell 
hagyni a falbontást, nehogy a. rendőr felfigyel
jen arra.

A két betörőt összekötözve előállították • 
főkapitányságra, olt először hamis nevet mond
tak be, de azután ujjlenyomataik alapján meg
állapították srrmélyazonoMágukat. Végi Sán
dor lakatossegéd és Csobány László szerelő 
mindkettőn ismert falbontó és kasszafuró belő- 
rök kerültek kórra Végi állt az utcán lesben, 
mialatt társa dolgozott

A lg pár hónapja uabadultak ki a gyűjtő
fogházból

és azóta sorozatos kassza furáinkat követtek el- 
Végt arról híres a heförővilágban, hogy ő 
szokta végrehajtani a legbravurosabb betöré- 
saket,

ertfstaügyeaaéggel máwift át egyik háztető
ről a másikra,

ereszkedik le • csatornákon és más életveszé
lyei utakon jutott be nem egyszer a kiszemelt 
betörés színhelyére. A két betörőt letartóztat
ták.

 

BAKTER: Aggylsten, Lepcses szomszéd. 
Mongya meg gyorsan, mit hozott a kará
csonyi kis Jézus.

ÖRZSI: Minden
aranydiót, mogyorót,

BAKTER: Lám, a ___„ w ____  _
fekete karácsonyuk vót.

ÖRZSI: Az ám. Főleg Madridba.
LEPCSES: A Frankó tábornok repülő

gépen kűdözte nékik a sok kiriszkindliL
BAKTER: A szenvedesit neki! Mér kői- 

lőtt egymást gyilkúni még az ünnepeken is.
LEPCSES: Nézze, hájjá, eccer karácsony 

első napján tlszteletes úr tanálkozott Csa- 
rnangó Balog Andrással, aki az üveggyárba 
dógozik. Hát Csamangó egy jókora vendég
marasztaló husángot szorongatott, a 
„Mennyből az angyal“-t énekűle s úgy 
igyekezett az egy napi járásra lévő tanyára, 
ahun e* régi haragossá lakott a akinek mán 
félesztendeje szándéküta berepeszteni a ku
páját. Mikor tiszteletcs úr meghallotta, 
hogy mibe huzgólkodik, főzándorodva csó
válta fejit: „Verekedni mén, ippen kará
csony napján?!44 — „Igen" —- aszongya 
Csamangó — „mivel most van üdőm, a 
gyárba két nap munkaszünet van a szent 
ünnep miatt"

BAKTER: A mennykő durrogatott vóna 
a bugyigójába. — Hát egyébként mi újság, 
Lepcses szomszéd?

ÖRZSI: A Fábián Béla képvisellő úrral 
esett e4 nagy katasztróka.

BAKTER: No csak. Oszt ml vót az?
LEPCSES: Elment Szegedre a bolsevisták 

ellen hadakozni, oszt a nyilasok meg-inzul- 
tálták ütet.

BAKTER: Hinnye a tátíntójáll Eztet 
nem is értem. Iszen a nyilasok nem bol
sevisták.

LEPCSES: Hájjá, tuggya, mikor a Rózsa 
Sándor bandája errefelé működött, eccer 
dédapám gyűlt haza a vásárbul s a Fityó- 
erdö mellett hörtelen körű fogta négy-öt be
kormozott képű ember. Persze dédapám 
ijetten kérdezte: „Mit akarnak tüllem?’* —- 
„Ne féjjen" — monta a kormosképflek 
vezére — „mink becsületes emberek va
gyunk és csak azér vesszük el a pózét, meg 
a ködmönlt, nehogy a Rózsa Sándor kápá- 
nyozza el!” — „Hejnye44 — monta dédapám 
csudalkozva —, „ha nem monták vóna, 
hogy böcsületes emberek, még azt hinném, 
maguk is rablók.44

ÖRZSI: A mondás alul kikopik a valóság, 
mint ebhulladék a hóbul.

BAKTER: Nono, hát hiszen! — Arrul mit 
hallottak, hogy a statasztika szerint ebbe 
az esztendőbe igen sokan bázasottak?

ÖRZSI: Az ám. Pedig az embereknek 
nincs Is pézük a családalapításra.

LEPCSES: Az a MadzngbéJű Csokány 
Antal, mikor elárverezték minden zeke- 
zukáját, béballagott özvegy Taszajtónéhox,

szépet, minden jót, 
csillagszórót, vjganót 
szegény panyoloknak

aki akkor mán bárom urát temette 
Madzagbélű odaállt az özvegy elé s pasz- 
szentosan mekkérte feleségül: — „No e* 
szép44 — örvendezett Taszajtóná —„hát 
szóval én teccedek magának!” — „Nem’44 
— monta a kérő —, „hanem hál igen el
ment kedvem az életiül, a vizihalált ú Iá lom, 
vonat alá fekünni nem akaródzok, pisztolom 
nincs, kötélen se szeretnék lógni... így hát 
a házasság úttyán óhajtok mennybe- 
szállni.44

ÖRZSI: Ami sikerűt is néki, légypapir 
állal.

BAKTER: Hát a Kuba sziget köztársasági 
elnökit mér billentették ki a helibül?

LEPCSES: Mer a többi vezetők diktatúrát 
akartak.

ÖRZSI: Monták néki: „csak feküggyön 
le, máj mi elintézünk mindent!”

BAKTER: S ű nem akart lefekünni.
ÖRZSI: Erre kinyomták.
LEPCSES: Errül eszembe jut. hogy egy 

pesti úriember eccer vidéken járt, oszt sze
retett vóna megborotválko^ni, de abba a 
kis faluba nem vót borbél. Hát hosszas 
vizslatás után akatt egy ember, aki valaha 
borbél vót, ahhoz bement. — „Csak fekíigy- 
győn le ide a hefteserre” —- mondta az 
illető —, „oszt mingyárt leszedem a sza- 
kállát.” — „Jó, jó4* — csudálkozott az 
ur —, „de mér feküggyek le?” —- „Hát 
azér” — mondta a borbél —, ,mer én úgy 
szoktam meg a pesti bonctani intézetbe, 
ahun halott-borotváló vótam.”

BAKTER: Ahhoz elkfldöm a Julcsimat, 
ondoláltatni.

ÖRZSI: Oszt mehetnénk is, aptya.
BAKTER: Hő, hő! Még aztat mongya 

meg, Lepcses szomszéd: millen lesz az 
Ujcsztcndö?

LEPCSES: Jő lesx.
BAKTER: Hunnan tuggya?
LEPCSES: Onnan, hogy nkármillen lesz, 

muszáj elfoganni úgy, ahogy adódik.
ÖRZSI: Úgy bizony.
LEPCSES: Mer ez Ippen ollan, mint 

mikor Pacalfonnyasztó Simon János sógor 
úlgyütt a határon, oszt a finánc mekkérdezte 
ütet, hogy mi van a zsákjába. — „Madár
étel44 — monta a sógor —, „kanálimadár 
céljábul.” — Aunye44 — zándorodott föl a 
finánc, mikor kinyitotta a zsákot, oszt sze
meskávét tanált benne. —, „hál maguknál 
eztet eszi a kan&li-madár??” — Eztet Igen44 
— bólintott Pacalfonnyasztó — „muszáj 
neld, nem kap mást!44

BAKTER: Szóval mit lehet tenni?
LEPCSES: Kivánnyunk egymásnak és 

minden jó magyar embernek táritoppos 
fafirhéces szűrdolmányos gilicetüskés fecskc- 
farku boros-búzás békességes egésségos 
viganjáró sokszerencsés

BOLDOG UJESZTENDÖT!

B. u. é. ki

ós jó HEZOLITE borotválkozást

Dr. HOLCZER ISTVÁN vsggSsi
Taréi-kflrut S

HIRDETÉS-

el.

KftSZEN VAGY R f i R K A R Á T 
mérték után JL> V JLB, X3k JL> X3L JL készítőnél
bECK EMIL börruhflzati üzeme. RAkóczl-ut 65, I. emelet

Letartóztatások és súlyos vádak 
Grünfeld Pál, a Susogó-kávés 
állampolgársága körül

V. Fáik Miksa-*. Ifi

•REKIAM-'PPOPAGANOA- 
IRODÁJA

T.l.r.m l IM n

T*i.: 1-vnn
U'.OPOLR CORNÉL

hints tő-trods
Vt, Teréz kömt S

Egy Andrássy-utl kávéház tulajdonosát rend
kívül kellemetlen helyseibe hozta egy titokza
tos, évtizedek óta halott nagypapa, Grünfeld 
Pál kávéhóztitlajdchos és Gője József volt 
részvénytársasági vezérigazgató letartóitatáshan 
vannak és ellenük, továbbá egy ügyvéd ellen 
vádat Is emelt nz ügyészség. Sorsuk most attól 
függ, hogy a január első hetében tartandó fő
tárgyaláson

•Ikerül-e beblzonyltnnlok n rejtélyes nagy
apa „vnlódlságát".

Az Andráasy-uti .Snsogö-kAvéhás egyik tulaj
donosának, Grünfeld Pálnak, italmérési enge
délyre volt szüksége. Ezt azonban esek az csel- 
ben kaphatta volna meg, ha bizonyltja, hogy 
legalább hint éve magyar állampolgár. Érint
kezésbe lépett Gőte József volt vezérigazgató* 
val, aki vállalta, hogy beszerzi a szükséges 
okiratokat, (lőre valóban elő is teremtette az 
okmányokat és benyújtották a hehigyminiazté- 
riumba a kérvényt. Az akták cgv belügyi titkár 
kezébe kerültek, aki azoknak Áttanulmányozása 
közben

egyes okiratok adatat között ellentéteket 
fedezett fel.

A vád szerint, amikor ez Grünfeld, Gőre, to
vábbá a kérvényt szignáló flgyvéd tudomására 
jutott.

Grünfeld meg akarta vesztegetni három

A

méter posztóval a belügyminisztériumi 
titkárt Es természetesen nem sikerült.

A gyanús okmányok ügyében vizsgálatot 
Indított a rendőrség. Grünjeldet csak mint ta
nút idézték be a főkapitányságra. Kihallgatása 
során azonban súlyos gyanuokok merültek fel* 
úgyhogy

a kávéháztulajdonost letartóztatták.
Rövidesen ezután letartóztatásba helyezték' 
Gőre Józsefet is és megindult az eljárás se 
ügyvéd ellen js.

Közben hivatalból leellenőrizték Grünfeld 
adatait és kiderült, hogy hamisak, akár 
valódiak voltait m okmányok, az italmérési 
engedély megadásának nincs komoly akadálya, 
mert a kérvényező évtizedek előtt elhunyt 

amely 
Tehát 

Igazolt

nagyapja Szatmárnémetiben született, 
akkor még Magyarországhoz tartozott 
egyszerű visszahonosítási eljárás utján 
ható, hogy

• kívéhdztnlajdoooa családja több 
busz éve Magyarországon é|.

Grünfeldnek és társainak tehát ezek 
semmi szüksége nem volt arra, hogy 

cselekményt kövessenek el.
Mind a hárman tagadják Is, hogy bűnös utón 
akarták megszerezni az Italmérési engedélyhez 
szükséges honossági bizonyítványt. As figysz- 
ség mégis súlyos vádat emelt ellenük: részben 
közokirat-, illetve intellektuális okirathsmisi- 
tással, részben megvesztegetés kísérletével, rész
ben hamis tanuzásra való rábírás vétségével 
vádolják a kávéháztulajdonost, a volt vezér
igazgatót és az ügyvédet.

mint

■zeríní 
bllii-

KÖZGAZDASÁGI HÍREK
A kozmetikai ipart szabályozd rendelet 

január elsején életbe lép. 
képesítéshez íogjz. kötni a 
gyakorlását-

As uj rendelet 
kozmetikai ipar

★
Befejezett ténynek lehetBefejezett ténynek lehet tekinteni, hogy 

1937-re le megadlak a tatarozást adókedvez
ményt. As uj tatarozást rendelet a napokban 
megjelenik és a mainál sokkal áttekinthetőbb 
lesz.

*

A német ggajuszövetbehozatalt kontingens 
felosztására már megtörtént a döntés: 1937 
éve első felére 30.000 kg-ot osztottak szét • 
kereskedők közölt. Ax angol gyajuszövet 
kontingensnél a havi 4000 kg kontingens 
fenntartása mellett a tízszázalékos emelést 
a kontingensben részesülő ágak megkapják 
a részükre megállapított kontingensen felül.

★
Az osztrák gabonakereskedelem részére biz* 

tositott 70.000 métermázsa búzát 1037 februáe 
28-ig veszik át tőlünk az osztrákok.

★
’A szappaniparban ugy a nyersanyagbeszer

zés, mint a készárueladás tekintetében egységes 
álláspont alakult ki. .4 közép- és kisipari srap- 
pangydrak egységes eladási feltételeket léptet
nek életbe, melyek betartását a nagyipari cé
gek támogatni fogiák.

★

Rövidesen elkészül a faipari fázisrendszer 
módosító rendelete, amely nemcsak az át
lagárakra, hanem bizonyos szerkezeti kér
désekre is ki fog terjedni.

★

A detallkereskedök téli letári vásárának ter
minusát január 18—98-ig terjedő időre állapí
tották meg. *

Debrecen városa megkapta az OTI-tóI a 
400.000 pengős szállodaépítési kölcsönt egy 
120 szobás modern szálló építésére. Ugyancsak 
szállodaépítési hitelt kapott Hajdúszoboszló 
gyógyfürdője is.

A Jövő esztendőben rendezendő kiállttá- 
sokat, árumintavásárokat be kell Jelenteni 
a kereskedelmi és iparkamarának. Csak « 
bejelentés alapján fogják idegenforgalmi 
szempontból is jelentőséggel biró kiállításo
kat az Országos Magyar Idegenforgalmi 
Hivatal utján az idegenforgalmi hivatalos 
naptárba felvétetni.

*•
Gazdag, tanulságos tartalommal most Jelent 

meg a Gyümölcs Termelők Naptára, amelyet 
a Gyümölcs Termelők Országos Egyesülete 
adott ki. A naptár mindazokat a praktikus Is
mereteket tartalmazza, amelyeket a gyümölcs
kertésznek tudnia kell.

— Ab utolsó pillanatban jutott estébe Kovács 
úrnak, hogy karácsonyra meglepje feleségét. 
Értékes, maradandó ajándékot akart venni, 
választása tehát nem lehetett más. mint egy 
Philips rádió, amellyel tényleg a legnagyobb 
örömet szerezte nemcsak feleségének, hanem 
egész családjának.

Rudas uszoda
Nyitva 
reggel % 7—este 6-ig. 
(Vasárnap # 7—2-ig.)

a város bármely pontjáról villa
mossal vagy autóbusszal gyorsan 
és kényelmesen elérhető.



Szilveszteri melléklet

Megváltozott egy telefonszám. Titkos ál
lomás helyett rendes szám lett belőle, nyil
vános szám, akárki tárcsázhatja. .4 posta 
igy rubrikázta az uj állomást: Gömbős 
Gyula vitéz, miniszterelnök özvegye, Nagy
tétény, óhegy, Gömbös-villa: 2-697-69....

SZÓGYEN TIBORNÉ

előkelő és gazdag uridámák egymásnak ad
ták a kilincset, hogy modellt állhassanak 
neki. Fényes paloták egész sora gazdago
dott gyönyörű Mark-portrékkal.

IV.
Becsületszóra igaz történet újév küszö

bén. Hőse a politikus-nagyvállalati vezető. 
Barátunk minden újévkor nyalábszámra 
kapja az újévi jókivánságlevelcket és név
jegyeket. Persze legtöbbet az alárendeltek
től, akik pedig nem túlságosan rajonganak 
érte, lévén köztudomásúan nem csupasziv 
ember. Az alkalmazottak azonban nem 
mindig mondhatják a főnöknek azt. amit 
a szivük diktálna és igy ilyenkor újév tá
ján szépen elküldik az obi igát névkártyát: 
B. u. é. k. Amit gondolatban kívánnak — 
arról jobb nem beszélni! Illető ur okos 
ember, sejti is a dolgot és most felkészült, 
hogy gonoszul szellemes módon buékoljon 
vissza az alkalmazottainak, ötszáz darab 
névjegykártyát rendelt ezzel a szöveggel:

HASONLÓ JÓKAT KÍVÁNOK!

V.
Budapest egyik legérdekesebb karácso

nyi vendége: Kukute.ro Yamasiki, a tokiói 
iparművészeti iskola tanára. Ar iparművé
szeti múzeumot és iskolát tanulmányozta. 
Szablya János kormány főtanácsos, az Ipar
művészeti Társulat alelnöke kalauzolta.

VI.
Mielőtt Budapest a szentestére készült, a 

temetőben utolsó útjára kisérték Tamásné 
Kiss Idát, a fiatal írónőt. A gyászszertartás 
után a Magyar Zenekar hangszerein felsírt 
Grieg fájdalmasan szép dala, az Aasc halála. 
Ez volt Kiss Ida utolsó kívánsága. Peer Gynt 
búcsúztatója kísérte a sírhoz.

VII.
Villany fényreklámokat akarnak elhe

lyezni a pesti taxikban. A reklámbérlet 
nem lehet rossz üzlet se a szürketarinak, se 
a kéknek. Jól teszik, ha nyélbcüfik az űz-',

letet. De volna egy tanácsunk. I. I ! a jö
vedelemből sürgősen szereltednek villa- 
mosjelzőkct a kocsikra. Éppen elég volt 
mos jelzőket a kocsikra. Éppen elég mit 
a taxisofförők svédtornás kargyakorlatok
kal felezgessék, ha kanyarodni akarnak' 
Pár nappal ezelőtt londoni köd borult Bu
dapestre Nem ártott, volna, ha a taxik 
vrai kiállnak egy kicsit az utcákra, hogy 
lássák, mit tesz ez idegmunkában, életve
szélyben, vörösen izzó jelzőkar nélkül for
golódni a kanyarodókban.

Vili.
Az utolsó esztendő leforgása alatt szép

számmal állítottunk ki összeiróivc.kct. Adó
ív, választójogi, népszámlálási, lakásstatisz
tikai és értelmiségi összeírás következett 
egymásután. Most megint iveket kézbesíte
nek a házfelügyelők: a polgármester elren
delte a kutyák összeírását. Ezúttal nép
számlálás helyett kutyaszámlálás lesz.

IX
Sopronból írják a Kisnaplónnk. Édes 

pünkösdi királyságot rendezett magának 
Sopronban egy fiatalúr. Szobát nyittatott 
a legszebb szállódéiban, a bejelentőlap „fog
lalkozás"-rovatába ezt irta: katonai attasé, 
Münchenből. Recsegő német dialektusban 
rendelkezett, hangoskodott, uralkodott. A 
szállóportásokról köztudomású dolog, hogy 
több emberismerettel rendelkeznek, mint a 
pszichológia tanárai vagy mint a léleklátók. 
Érezték, hogy valami nincs rendben. Utá
nanéztek és csakhamar kisütötték, hogy az 
előkelő vendégnek annyi köze van a katona
diplomata foglalkozáshoz, mint nekik ti 
szobrászathoz: egyszerű bécsi hivatalnok, 
aki diplomata „álarcban" rándult át Sop
ronba egy kis pünkösdi királyágra. ,4 le
leplezést azonban nem úszta meg egészen 
simán. Rcndőrbiró elé került és jogtalan 
cimhasználat miatt egynapi dutyira ítélték'

Az én tanítóm
Elmondta, HELTAI JENÓ

Nemrégiben azt hallottam, hogy Budapesten tartózkodik ősz tanítóm, aki j<»- cgynéhány évtizeddel ezelőtt beavatott a betűvetés titkaiba. Busz éve nem láttam már, siettem hát, hogy üdvözöljem. Boldogan léptem be a csaknem kilencven esztendős öreg ur szobájába. Egy darabig csodálkozva nézett rám, egykori tanítványára, azután összecsapta a kezét és megszólalt:— Jenő, te vagy az? Bál te tnég élsz?. ..
A színházi 

konjunktúra 
Elmondta:

MOLNÁR FERENC
A színházi properitást abból lehet legbiztosabban megállapítani, ki kézimunkázik: a sugónö, vagy a pénztárosnő. Ha a sngónő, akkor nincs baj, nem kell próbálni, en suitc megy a darab. Viszont, ha a pénztárosnő, akkor nagy a baj, nincs közönség

A színigazgató szive
Elmondta:

LÁSZLÓ MIKLÓS

Foto: Laub Juci

II.
A remekbekésrült karácsonyi lapok ri

port- és interjiwersenyében verhetctlenül 
a S órai Újság Horthy-intcrjuja vitte el a 
kékszalagot. .4 kormányzó nyilatkozata 
olaszországi útjáról, mélységesen emberi 
megemlékezése Ferenc Józsefről, szívbe- 
markolóan Urai és férfias vallomása a ten
gerről -r- nem találhatott volna méltóbb 
tolmácsolásra sehol, mint ebben az inter
júban, amelyben nincs egy felesleges szó, 
így túlzottan aláhúzott vonás, mégis töké
letesen, lenyűgöző erőteljességgel varázsolja 
elénk az otrantói hős testi és lelki portré
ját. Ha egyszer megalapítanák az újságíró- 
egyetemet, ezt az interjút tanítani kellene! 
A három ünnepnapon, társaságban, kávé
házban, klubban mindenki ezt olvasta, er
ről beszélt, az interjucsinálás nagymesteri 
iskolapéldájáról. Mindenki erről beszélt és 
mindenki azt kérdezte, ki csinálta az in
terjút, amely aláírás nélkül jelent meg. .4 
szerző részéről olyan példátlanul nobilis 
szerénység ez, hogy nemcsak a szakma
belieknek tűnt fel, hanem a lapcslnálásban 
laikus olvasóközönségnek is. A Ktsnapló 
elvi okokból sohasem foglalkozik az újság
írás műhelytitkaival, de ez olyan kivétele
sen érdekes eset, hogy felmenti önmagát a 
hivatali titoktartás alól és tudtára adja 
mindenkinek, szakmabelinek és olvasónak 
egyaránt: a Horthy-interjut, amely kétség
telenül karriert fog befutni a világsajtó
ban, Bethlen András gróf csinálta, a lap 
főszerkesztője.

III.

Márk Lajos, a kiváló festőművész közel 
három hónappal ezelőtt egyik napról a má
sikra váratlanul eltűnt Budapestről. Még 
leqjobb barátai sem tudták, hová lett. 
Most azután előkerült krisztkindlinek. Ki
derült, hogu meghívásra Jugoszláviában 
járt. Műtermet rendezett be Belgrád legfi
nomabb szállodájában és a szebbnél-szebb

a Wszmház
és testuérszinházainak

szilveszteri
előa Hasal:

A Dr. Kerekes Mária próbái alatt töri tént a Terczköruti Színpadon. A szerző, aki egyben vezető színésze is a darabnak, nagyon összeveszett direktorával. A vita annyira elfajult, hogy a szerző, aki rendkívül ideges ember, fejét többizben alaposan a falhoz verte, mondva, hocy más már úgysem marad számára. Másnap a direktor kibékült szerzőjével es színészével, aki igy exkuzálta magát:— Kérem, igazgató ur, ne haragudjon rám, de tudja, miiven ideges va- gyök. Máskor ilyesmi nem fordul elő
Mire a direktor:— Ne is, mert rendkívül megviselte az én idegeimet is a dolog, higyje el, egész éjjel nem aludtam a jelenet után. Majd kisvártatva: Hiszen az idén tata- roztatlam a színházat. ..

HÁROM KARÁCSONY
Irta: Gergely Márta

Tavaly ilyenkor attól féltünk, hogy vi
lágháború lesz az abesszin kénlés miatt. 
Idén persze már más a helyzet. Idén altul 
kell félnünk, hogy vjlágnáboru lesz a kínai 
vagy a spanyol kérdés miatt. Úristen, jö\ő 
ilyenkor lesz-e még féIrelennivalónk? Lesz e 
még okunk félni, nem leszünk-e túl m r 
mindenen?

Ilt van ez a három karácsony: a tavai ?, 
az idei és az elkövetkező, amelyet előbb

Bethleniért Színház
TéWon: 1-M7-73

! Szilveszteri előadások !
Este 8 órakor:

„Csak játék"
Éjjel It órakor:

„Charley nén|e“
A világirodalom legkacagtatóbb bohózata

Elfittekabaréi Rendes helyink! Rendes helyárak!

Uígszlnház Pesti Színház Rouaiszinhaz
Telefon: 1-158-44 Telefon: 1-154-38 Telefon: 1-427-28

Fél 8 órakor

Társasjáték

Fél 8 órakor

Vihar 
az egyenlítőn

7 órakor

3:1 
a szerelem 

lavara

Fél 11 órakor 

nem adok 
hozományt 1

Fél 11 órakor !

Vihar 
az egyenlítőn

Fél 11 órakor

3:1 
a szerelem 

lai'őra

A közönséget
nem lehet

félrevezetni 
sajtót 

nem lehet

becsapni

Az első műsor
80 táblás ház

A*

uj műsor 
elindul diadal utján — Konferál: 

Békeffi Lásztó
V., Mérleg.ulea 2. Toleton : t Sf'fi.7;,

Kukute.ro
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még meg kell majd érnünk. Nem tudjuk, 
mi lesz velünk a küszöbön álló ujévben, de 
karácsonyunk lesz az ujévben is, ez bizo
nyos. A karácsony, az biztos, egyáltalán az 
összes hétköznapok és ünnepnapok is biz
tosak. Karácsony solt tavaly és jövőre is 
lesz A kereskedők minden évben megren 
dezik a karácsonyi vásárt, általában, a min
dennapi életben bízni lehet, a mindennapi 
élet tele van örömökkel, nz orvosok, a mér 
nökök, a tanárok kitünően dolgoznak, a 
föld minden évben megadja termését. Az 
idén különösen szépen megadta, a magyar 
földek és magyar fák ugyancsak kitettek 
magukért. Mindent elkövetlek, hogy a fa 
In&i gyerekeknek ne kelljen most télen me
zítláb járni.

A karácsonynak örül az ember. Mindig 
Karácsonykor szeretjük egymást, tavaly is, 
idén is, jövőre is. Karácsonykor egy kissé 
jobb véleménnyel vagyunk az életről, ugv 
látjuk, hogy alapjában az élet tele van örö
mökkel, akinek ma nincsen pénze, annak 
holnap még lehet, nz állásnélküliek előbb- 
utóbb munkához jutnak, szegényeink is vi
gyorogva kanalazzák a levest a népkony
hán, ha egyszer karácsony von.

Csak az újságok — persze, hibájukon 
kívül — csak ők kénytelenek még kará
csonykor is rossz hírekkel szolgálni. Nem, 
nein tehetnek róla. Ma egy éve az angol és 
francia vezérkar titkos tanácskozásra fiit 
össze I’árishan. A mai lapok azzal vannak 
tele, hogy bizony karácsony előtt is teljes 
erővel tombol a spanyol polgárháború és 
bizony n kínai felkelő sereg is kétszázezer 
főre szaporodott. Csodn-e, ha ilyen világ 
bán a gondos szülők Pistike karácsony
fájára egy csinos, helyes kis tünket is 
akasztanak? Miért is ne? A játék igen ak
tuális, n gyerek örül neki, a tank szikrákat 
szór, miközben nz asztalon futkos és iste
nem, a háborús veszély nem lesz nagyobb 
azzal, hogy a gyerekek tankkal játszanak.

A háborús veszély semmitől sem lesz na
gyobb, mert már egyáltalán nem is lehet 
nagyobb. A háborús veszély állandóan a 
legnagyobb. Az emberek lassan már meg
szokják ezt az állandó veszélyt, nem is fél
nek már a háborútól. Minek félni attól, 
ami elkerülhetetlen? Az újságok karácsonyi 
számát lassan már el sem fogjuk tudni kép
zelni a háborús hírek és jóslások nélkül. 
Kicsi, tüzes földünkön állandóan vész
sziréna búg, most például egyszerre két he
lyen is, keleten is, nyugaton is. Tűz, tűz, 
nem lehet eloltani, el lehet csak fojtani ta
hin, mindig újra elfojtják, aztán újra kitör. 
Senki sem akarja a háborút. Mindenki élni 
akar. Z.™__  _  ,‘.OZ_ __
Senki sem akarja a tűzet. De a tűz mégis 
felüti a fejét és igen, hát előfordul az is, 
hogy valaki gyújtogat mindig voltak
őrültek és mániások, meg aztán ott van n 
sok gondtalanság, amit az emberek lépten 
nyomon elkövetnek. Nincs menekvés a tűz 
elől.

Csak az a kérdés, hogy a tűzoltók med
dig birják még ezt a túlfeszített munkát? 
Tűz volt tavaly karácsonykor, tűz van idén 
is, már szinte megszoktuk a veszélyt és fi
gyeljük, hogy meg lehet-e gátolni a világ
égést? Remélünk, remélünk, de csak bizo
nyos határig. Ma nem égünk le, talán hol
nap se, ha szerencsénk van, még holnap
után se. De hogy egy szép napon mégis 
csak le fogunk égni...

Sok minden történt tavaly karácsony óta, 
csak éppen a háborús veszély nem válto
zott Tavnly a négus, ma Franco és Csang- 
Hszü-Liang, jövőre talán ... jobb nem gon
dolni arra, hogy mi lesz Jövőre.

És ha sokat akarunk kívánni, akkor kí
vánjuk azt, hogy jövő Ilyenkor is félhes
sünk a háborútól. Hogy félhessünk tőle és 
ne kelljen a pincébe menni a repülőgépek 
miatt, melyek • szép városunk fölött ke
ringenek és el nknrnnk pusztítani bennün
ket.

Talán éppen karácsony éjszakáján. 
Imádkozzunk, hogy még sokáig, minél 

tovább félhessünk a háborútól.

AHOGY TETSZIK
EL1SABETH BERGNER

Londonból írják: London legnagyobb szín
házi szenzációja még mindig egymagában Eli- 
sabeth Bergner. Az angolok, akiket pedig ala
posan megrázkódtatott az a szerelmi vihar, 
amely lesöpörte trónjáról Edwardot, hihetet
len érdeklődéssel fordulnak e karcsú, fiú
sán kecses, aranyvörös hajú és nyílt nagy, 
bnrnaszcmü színésznő felé, aki egymásután 
aratja a legnagyobb művészi sikereket. Amíg 
Elisabcth Bcrgnert az Ifjú Dávidban tapsolta 
egész Angiin, elkészült egy bergneri film. 
Shakespeare: Ahogy tetszik cimü vígjátékéból. 
Ebben a pillanatban

tizenhat filmszínház egyszerre 
Londonban

Németország legszebb, legkedvesebb 
hetségesebb cinigránsnőjét. Elisabcth 
életrajzokat lehet olvasni majdnem 
angol lapban. Ebből kiderül, . .
augusztus- 22-én született Bécsben, apja jó- 
nevű orvos volt, ö maga pedig tizennégyéves 
korúban játszotta első szerepét a színpadon, 
az Opheliát Zürichben. Később Max Rein- 
hardlhoz került Berlinbe és a világhírű ren-

hirdeti

és legte- 
Bergner- 
minden 

hogy 1900. 
apja

mozlban régen nem nevettünk olyan sokat és 
olyan jólzfleket, mint a

DunapartI randevú
előadásán a Royal Apollóban. A film főérdeme 
a helyzetkomikumok adta, tehát a legegészsége
sebb humor. Kulin Erzsébet és Fodor Sándor 
témájából irta a filmet Nóti Károly, akinek 
márkás neve nem hiába csillog a nemzetközi 
filmgyártás transzaparenscin. A gazdag é>s ra
vasz iparmágnás egyetlen gyönyörű kányát 
nem akarja férjhez adni az ifjú Íróhoz. Ügyes 
trükkel az Író regényének sikerétől teszi füg
gővé leánya kezét, viszont a sikernek induló 
regényt a kiadónál elsüllyeszti. Akcióba lép a 
fiatal szerelmes pár is. Addig küzdenek, ügyes
kednek — és ez a film ragyogóan megírt kel
lemes mulatságos szüzséje —, anjfg végre el
érnek a happy-end premlerplánjához. A fő
szereplő Fércéi Zita tüneményesen szép, 
hollywoodi mértékben is. egyetlen kifogásunk, 
hegy kissé passzívan, hidegen fogadja Ráday 
Imre nagy szerelmi transzát. - Ráday- különben 
kedves, szemtelen, fölényes, szóval ragyogó szí
nész. Kitűnő Berend István, Csortos Gyula, 
Köpefty Boócz Lajos, Gárdonyi Lajos, Berki 
Lili, a ml küjön Sandrockunk, Szlklay Sze
réna és Dobay Lívia egy-egy remek figurában. 
habos Gyula a szerepköre renalssanceját 
éli, humoros alakítása frappánsan ma- 
gávalragadó! Bállá Licit pedig öröm volt látni, 
bűbájos komika lett belőle a filmen, amelyet 
Székely István kitünően rendezett, Gál Ernő 
pedig Keleti Márton és Szirtes László segítsé
gével nagyvonalúan produkált.

A Metro-filmpalota a jóizfl 
mulatságot tette karácsonyfánk 
ellenállhaatlan kedves komikus

A háború mégis elkerülhetetlen.

kacagást, a 
alá. A két

vig Játékuk-
Stan íz Pánt

hozta „Drága rokonaink" cimü ... 
bán. Kettős szerepet játszik es a két angyali 
figura, mulatságunk tehát megkettőződik. 
Viharos derültség a nézőtéren minden mó
kás jelentük után. Aki el akarja felejteni 
gondját, baját, az siessen a Metró ba, ez a 
film a nevető Idegeknek készült,

A maga nemében páratlan a

Tarzan tagságban
cimü film. A harmadik Tarzan-filmnek Is 
Johny Weissműller a címszereplője. Tarzan 
már berendezkedett Jane-val a dzsungelben, és 
az Idilli boldogságot csak az zavarja, nogy ex
pedíció Indul felkutatásukra. Izgalmas drsun-
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megvédtem 
egy asszonyt

BÓKAY JÁNOS vlg'átéka
Lázár Mária, Mezey Mária, Páger Antal, Németh Romola, 
Zala Karola, Bsölhy Lydla, Baray Lajos Baróthy Jóssal, 

Básthy Lajos, Z. Molnár LászK
>

dezfl kezel alatt csakhamar megindult szédü
letes páyafutása. Paul Czinner, aki férje és 
rendezője is egyúttal, csak megkésve bírta rá 
feleségét, hogy lépjen fel a filmen is. Első 
filmje az Álmodó száj már világsikert aratott. 
Ez a film került először Londonba, ahol Ibsen 
„Vadkacsa1, színmüvével mutatkozott he a kö
zönség előtt. Kedvenc szerepe a Rosalindc 
volt Shakespeare: Ahogy tetszik cimü vígjáté
kéban, amelyet

színpadon több mnt batszázszor játszott, 
önként adódott tehát az a gondolat, hogy ked
venc szerepét filmre is átmentse és megörö
kítse. A film hatalmas méretekben el is ké
szült. partnerei Laurens Olivier, Henry Ainlay, 
Sophie Stewart. A produkció százezer angol 
fontjába került a 20lh Century For-nak.

Megemlítik az életrajzok, hogy Bergner rop
pant szereti az állatokat, kedvence az antilop, 
színe a zöld, talizmánja egy bőrmellány, 
amelyben hosszú éveken keresztül játszotta a 
Rosalindet. Az aranyat gyűlöli. De azt a sok 
tízezer fontot, amit ezért a filmért kapott, 
biztosan jól eltette —- ha papírban is.

gelkalandok egósz aorozata, vérfagyasztó Jele
netekkel, mulatságos epizódokkal, bravúrok és 
artistaprodukciók váltják egymást a kitűnő 
filmben, amelynek Igen nagy sikere van a 
City-ben és az Omnm-ban.

A Radius ünnepi filmet hozott az ünnepre. 
Simoné Simon, a Hollywoodban világsztárrá 
érett francia színésznővel a főszerepben 
Fodor László ragyogó vígjátékét láttuk. Az

Érettségi
cimü darab színházi élménye még nem fa
kult meg bennünk a múlt szezon óta. Fo
dor László bátor tollal, elmésen éa sokszor 
realisztikus színekkel teremtette meg a 
színpadon a leányintézet növendékei és a 
férfi tanári szoba levegőjének villamosság
gal telített atmoszféráját. Bevalljuk, nem 
vártuk, hogy „made in Hollywood" visz- 
szakapjuk mindazt, ami irodalom, költé
szet és igazság volt Fodor László munkájá
ban. Szerencsére azonban a 20 th Century 
Fox kiváló rendezője, Irving Cummings na
gyobb tisztelője az irói mondanivalónak 
mint a hollywoodi rossz tradícióknak: en
nek köszönhetjük azt, hogy az Érettségi 
cimü filmben maradéktalan gyönyörűségünk 
volU Külön élményünk Simoné Simon, pi
káns orrocskájával, ártatlanul néző nagy 
kék szemeivel, puha mozdulatainak kis
leányból nagyleánnyá érett, kimondhatatla
nul vonzó szekszepiljével. Izgató és izgal
mas jelenség a filmenl Az igazgató szere
pében Herbert Marshall komoly, tartóz
kodó és utolsó szerelmében csalódott férfit 
játszott, százszázalékosan megértve az írót 
és a darab tendenciáját. Dr. Máthé Anna 
tanárnő szerepében Ruth Chatterton emlé
keztetett Makay Margitra. Vegyük ehhez 
hozzá a fényűzően nagyszerű kiállítást, a 
csodálatosan szép felvételek seregét és az 
expanzív, izgalmassá sűrített cselekményt, 
és megértjük a közönséget, amely a ,Radius 
pénztárát ostromolja az Érettségi jegyeiért.

Házasságra ítélem
elmfl UFA-filmet mutattak be az Urániában. 
Német film, amerikai történet, a könnyed fran
cia humor keveréke. Mulatságos, érdekes, 
könnyed éa kellemes film, amelynek főszere
peit a régi nagy szerelmes duó Lillán Haroey 
éa Wüly Fritsch játsszák. A műsorban nagy 
sikere van még a kozákkórusnak is, amely 
gyönyörű régi egyházi éneket énekel.

Tix évvel
MI TÖRTÉNT 1Ü26-BAN: Molnár Fe

renc és Darvas Lili házasságot kötöttek, 
ugyanakkor Fedák Sári, Molnár elvált 
felesége uj Valentinét fedezett fel és vitt 
Amerikába, a neve Mlndszenthy Tibor. 
Egy uj gycrekszcreplö mutatkozott be 
n pesti szlnuadokon és ez Eggerth Márta 
a Párizsi kirakatban. A Vígszínházban 
nagy sikerrel játszották Szenes Béla 
Alvó férj elmii darabját Gombaszögi 
Frldúval és Lukács Pállal a főszerepben. 
A nagy magyar opcrettsláger: Hétre vá
rom a Nemzetinél, a külföldiek közül 
nz amerikai Valencia hódított meg min
denkit és u francia Valentina. Flcta 
ekkor énekelte először az Ay ay ay cimü 
nagy dalát. A rádióstúdióban akkor 
szerepeltek először színészek a János 
vitéz előadásán. Az év két nagy halottja: 
Blaha Lujza és Jászai Mari. A Király 
Színházban a Marira grófnőt játszották 
háromszázszor és Bajor Gizi első énckes- 
szerepéhen, a Liliben mutatkozott be. 
Külföldi magyar karrierek sora Indult 
cl. Zukor Adolf, a Paramount akkori 
elnökének híre akkor kerüli haza hoz
zánk, a magyarok közül Hollywoodban 
Ránky Vilma, Kertész Mihály, Korda 
Mária, Várkonjl, Fejős Pál, Lugossy 
Béla, Bíró Lajos, Huszár Pufi lett nagy
hírű.

Molnárról mesélik ezl a remek tör
ténetet:

Rágalmazást perben tanúnak Idézték 
meg Molnár Ferencet Ebben az Időben 
a Zslgmond-ulcában lakott és csak dél
után kelt fék Nem ment el a tárgyalásra, 
pem az elsőre, sem a másodikra, a har
madik tárgyalásra Idézést kapott elő
vezetés terhe mellett. Molnár, 
aki mindig Irtózott az „erőszakos dol
goktól1*, pont nyolc órára magához ren
delte konflisát s egy barátját megkérte, 
hogy jöjjön hozzá éa keltse fék Fél ki
lenckor már ott kocogott velük a kon
flis a nyugati környékén. Molnár körül
nézett és látta, hogy mennyien sietnek 
behúzott nyakkal, fázósan a kora reggeli 
ködös utcán. Csodálkozva kiáltott fel 
a szokatlan reggeli kép láttára:

És ez mind tanú?...

Churchill leánya 
mégis megesküdött 

az amerikai színésszel
Az ifjú férj neve: 

Szarnék..,
New York, december 27.

Sarah Churchill, Winston Churchill, aZ 
ismert angol politikus leánya karácsony 
első napján

tartotta esküvőjét Vlc Olivér amerikai 
színésszel.

A házasságkötés New Yorkban történt. Ág 
ifjú pár nászúira Európába utaxott. 

Emlékezetes, hogy a Churchill-ciMA
milyen elkeseredetten hadakozott Sarah 

Churchill házassága ellen

és ezért nagy érdeklődéssel várják, mit szól 
majd Vinston Churchill leánya megtörtént 
házasságához. Olivér színészről egyébként 
megállapították, hogy brünni születésű, 
Bécsben élt s onnan ment ki Amerikába. 
Azelőtt Szameknek hívták.

• Színházi Mindentudó. Fekete József 
könyve tartalmazza az összes budapesti szín
házak Igazgatóságának, tagjainak pontos elm
és lakjegyzékét, nemkülönben az állandó szer-

Két Szilveszter a Vígadéban
NÉWETH MÁEiA kltírólsgo, felléptével,rannui aiwiuiagos iciiepievci, es laKjcgyzexez, nemxuionoen az Ollanao Ker

este 8 és 11 órakor. Mindkettőben a legnivó- törlésben nem lévő tagokét is. Kimerítően fog- 
sabb, legmulattatóbb, legváltozatosabb műsor.. lalkozik a magyarországi artista-, zenész- és 
Jegyek Koncertnél (IV., Váci-utca 23. Telefon: I/í/mui/dg, nemkülönben az összes érdekképvi- 
1-884-M). Iseletek, hatóságok és rendeletck ismertetésével.

A karácsonyi közönség megállapította, hogy a

legnagyobb 
opereitsiker

Hulló falevél
a

ZERKOVITZ BÉLA
diadalmas muzsikájával

VÁROSI SZÍNHÁZ
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HontJiy és Znlahy a finisben

KARÁCSONYI OPERETTDÖMPING kül
földről hazatért sztárjainak frontjához, 
amelyen Bár song Rózsi és Rökk Ma
rika már vitézül megküzdöttek a karácsonyt 
megelőző úgynevezett fekete színházi hét 
közönségével, a finisben felsorakozott Z i- 
1 a hg Irén is — számomra ama cukrozott 
habostorta reminiszcenciával, amelynek 
izét négy év után még mindig érzem. Azóta 
pedig megjárta Bécset, Párist, ahol például 
„paprika kisasszonynak” fogadta el a müveit 
nyugat, amely ebben a tejfehér, szacharin
édes szekszepilü primadonnában is hajlandó 
volt felfedezni a magyar puszták csikós vad 
romantikáját. De térjünk a tárgyra, felejt
sük el Irénke magyar színpadi múltját s ne 
nézzük meg a külföldi sikerek Pestre szóló 
paszportját. Tehát lássuk csak, ki ez a ke- 
rekarcu, mosolygós szőke hölgy, aki kedve
sen énekli a Kamaraszínházban : Urilány 
szobát keres . . . Hát csinos, kellemes, üde 
jelenség. Határozottan valami finom kőlnizi- 
szappan illatot áraszt egyénisége, jólesik 
nézni ápolt, kulturált figuráját és hallani 
nem túlságosan nagy hangját, amellyel 
azonban kitünően gazdálkodik. Hogy kissé 
affektált a modora és hogy nagyonis tudja, 
hogy itt ö a primadonna — hát Istenem, 
operettet játsziki Annyi bizonyos, hogy Zi- 
lahy ha eddig nem is hiányzott, de jó hogy 
itthon van! Az operett, amelyet játszik, mu
latságos. Kulinyi Ernő—R ejtő Sán 
dór munkája. Az előbbié a költészet, a Ura, 
tu utóbbié n kabaré, amely igy együtt $ze- 
Mnaéstn szórakoztat. Delly Ferencet 
mint álláshalmozót van szerencsénk üdvö 
sölni, producer, rendező és szinész hármas 
minőségében mutatkoilk be. Mint producer 
ügyesen gazdálkodik, mint rendező túlságo
san igyekvő, aki az első felvonás végén, ami
kor szerepe szerint rendkívül felindultan 
rohan ki a színpadról, távoztában mint ren
dező nem felejti el felgyújtani a hangulat
lámpát, leoltani a nagyvillanyt, hogy a vi
lágítás szebb effektusaival iámassza alá Zi- 
lahg elkövetkező magánszámát. Mint szinész 
jobb mint bármikor. Komoly értéke az elő
adásnak Toronyi, akire a sors a libret- 
listák alakjában azt a feladatot mérte, hogy 
őszülő haja dacára csábítsa el a primadonna 
feleségét, akit valljuk be. szívesen neki
adunk. A csikószer ü Gél lért Marikára | 
gyorsan egy kis zablát, G á l Sándor, de kü- 
• e„ r n _ J J. CArtAnr Cl r m n ♦ R/tn Vár-lönősen R adó Sándor, Ormos Béla, Vár
nai a humor képviselői.

♦

tiszta és gusztusos munkával tartóit meg 
azon a vígszínházt nívón, amely viszont 
csalhatatlanul kihívja a nagyközönség ér
deklődését, szórakoztatását és sokszor nyílt- 
színi tapsait is.

Nem adott 
hozományt, 
de darabot alig

sokra, mért nem simították át a szöveg
könyvet, amelyből könnyűszerrel lehet ki
irtani néhány pongyolaságot. Honthy Hanna 
tehetségének kaméleon színeivel versenyez 
káprázatos toalettrevüje. Fejes Teri maga 
a jókedv, a pezsgő élet, minden szava nyilt- 
szini taps. Hal mag Tibort is milyen jó 
volt tapsolnunk és meggratuláljuk Ker
tész Gábort, aki a bonviván szerepében 
közvetlen, emberi és igen tehetséges Szakács 
Zoltán, Latabár Árpád, Utassy Jenő, Raf
fay Erzsi neve kerül még a toliam alá. Bő
kezű és látványos a millió, kitűnő görlök, 
boyok, pazar ruhák, Lóránt Vilmos pom
pás, ötletes rendezése segít felállítani ho
roszkópunkat, amely tartós sikert jelent a 
Tisza Kálmán-téren.

♦
FÖLDES IMRE egyik 

színpadi szülöttje Fehér 
építész ur a Vígszínház
ban kereken kijelentette 
a leánykérő ifjúnak: 
nem adok hozományt.

Sietünk hozzátenni, hogy az iró ezúttal 
ugyanilyen szűkmarkú maradt darab dol
gában is. Az a trouvaille pedig, hogy a ho
zomány helyett az apa inkább forgótőkét 
ad a dolgozni akaró ifjúnak, akinek előbb 
mestervizsgát kell tennie az életből és csak 
azután kaphatja meg a drágább kincset, a 
leányt, valóban elmés és népszerű megol
dásnak látszik. Különösen a fiús mamák 
körében. Elmés, de naiv és bizony kicsit 
kevés is három felvonásra. A kitűnő gondo
lat keretét ugyanis Földes Imre nem igen 
tölti ki a pesti életkép ama reális, mulatsá
gos és rugalmas masszájával, amelyet pél
dául régebben Szenes Béla, újabban Bús- 
Fekete László és Fodor László gyárt meg
bízható minőségben. A szereplők élén 
Szombathelyi Blanka halad (igaz, 
hogy a legjobb szöveggel is), míg a színház 
uj felfedezettjéről, ölv e d y Zsófiáról, meg
alkotandó véleményünket fenntartjuk ké
sőbbre, ha ez a kedves, fiatal színésznő jobb 
feladathoz jut. S o ml ay Artúrt bátrak va
gyunk nagyobb lelkesedésre biztatni, Makay 
Margit kitűnő, Perényi javult, Ráday 
Imre ezúttal kissé bágyadt. T a r nay Ernő, 
a nagyszerű rendező ilyenformán majdnem 
egyedül maradt a darabbal, melyet gondos,

*
ILYESMI CSAK EGY

SZER SIKERÜLHET, 
állapították meg a pesti 
színházi tudósok, ami
kor a Pódium bemutat
kozó műsora siker- 

bombarobbanásának tanúi voltak. Örömmel 
jelentjük, a bölcsek tévedtek, a Pódium uj 
műsora ismét nagy siker. Ugylátszik, ahol 
hozzáértés, lelkesedés vezeti a színházat, ott 
a siker nem lutri, csak valószinOségszámi- 
tás dolga. Békeffy László és Kom
játhy Károly a Pódium müsoragytrösztjé- 
nek két vezetője pedig nemcsak szá
mítani, hanem írni is jól tud, ezenkívül tu
dósai is a kabaré műfajának, amely ke
zünkben renaissanceát éli. Ötlet, szellem, 
aktualitás, finom, jóízű cocktaile állandó jó
kedvet varázsol a nézőtérre. Külön megdi
csérjük a Különös paciens, a Kártyás, a 
Békeffy-kormány és a: Olhelló cimü tréfá
kat, amelyek gyöngyszemei a műfajnak. 
Örömmel fedezünk fel a kabarédeszkán egy 
remek színészt, Ung e r Istvánt, nagyon 
tetszett ismét a műsor két primadonnája, 
Kondor Ibolya és Kiss Manyi, tehetségesnek 
találjuk a kissé Rajnai Alice-izü Raffay 
Blankát, a remek K omló s Vilmost, a ki
tűnő Andai Bélát, Szenes Ernőt, említjük 
még és nagyon megdicsérjük Békeffy Lász
lót, aki a műsor rakétaszerűén villogó és 
széthulló szikráival a siker neoncsö
vét gyújtotta fel tartósan a kis színház fe
lett.

A Pódium 
rálicitált 
az első műsorra

Magyar Színház

Minden este

Csathó Kálmán 
nagysikerű, rendkívül 
mulatságos 
zenés komédiája

★

CSAK JÁTÉK — fe 
lenti ki a nagy szinész- 

~~~ nő egyik heves flörtje
uj szerző után a darabban és saj

nos, mi sem vehetjük 
tulkomolyan Balogh 

László a Bethlen-téri színpadon debütáló 
szerző rokonszenves igyekvő munkáját. 
Nagy fantáziájú fiatalságának tudjuk be a 
Marlene Dietrich-izü démoni, szeszélyes szí
nésznő figuráját, aki érzékiséget reggelizik 
kávé helyett és nyárspolgár asszonykáját, 
akinek a takarításon és főzésen kivül semmi 
sem ju testébe. T ar nó c zy Annát, akinek 
szép jövőt jósolunk, a rendező Honth Fe
renc kissé szelidebbre formálhatta volna. 
Hollós Melitta nagyon kedves, Lend
vay Márta, aki az, Andrássy-yt/ól emigrált, 
ide, elsőrangú. A közönségnek nagyon tet
szik ez a játék, amit azonban mi nem tehe
tünk a mindenki karácsonyfája alá.

Egu fiatal

Ragyogó 
magyarszinházi 
előadás

ÉVFORDULÓ, a magyar film fordulója
Szilveszterkor 2 előadás
Az első előadás fél 8-kor, 
a második 11-kor kezdődik

A vérbeli 
operett: 
Hulló falevél

korosztályunk 
ELSŐ SZERELMÉNEK 
dalol dajkólója, itt- 
k oviit Béla, alapo
san rdnkljesctett. Jubi
leumi operettet Irt ab

ból az alkatomból, hogu huszonöt fűvel ez
előtt született meq a békeidők verhetetlen 
slrlgere, a Hulló falevít. Jubileum — öreg
ség. Pedig ml fiatal sriuvel dudáljuk Han
tim Hannával a nagg slágert és Zerkovitz 
fiatalos Invencióval legalább míg nlgg-ót 
uj friss és Igazi slágert ajándékoz a mai 
kor serdültebb Hiúságának. írjuk le gyor
san azt Is, hogy nincs még egy színésznő, 
akt ennyi sziwet, lélekkel, hanggal és mű
vészettel hozta volna vissza a régmúltból ezt 
a dalt. Hanthg olyan volt, mint egg hárfa- 
szóló Az operett maga vérbeli, Igazi nagy
operett. abból a fajtából, amelyet mór alig- 
alig találunk. Annyira ügyes, épkézláb 
munka, hogy szigorúan megrójjuk a szer
zőket (Szilágyi László, Kellér Andor) mért 
nem fordítottak nagyabb gondot a dlatógu-

A siker:

Egy lány 
nKl mindenkié 

emod-benatzky zenés játéka

Rökk Marika 
latabár Kálmán, oombaszöoi ella, békássy

TELEFON: 1-110-44.

Magyarul beszél a film, mégis európai 
képet kapunk és ez mégsem paradoxon. 
Ez az első érzésünk az uj Corso nézőterén. 
Azután szidobogva figyeljük a pergő ké
peket és szorongva drukkolunk: rajta, ne 
engedj! csak ne halkulna el a tempó, ne 
futna valami ostoba banalitásba a cselek
mény, megmaradna ez a különös, érdekes 
tónus, a képek továbbra is ilyen plaszti
kusan nagyszerűen festenék alá a hangu
latot, amilyent eddig csak a párisi im
portból ismertünk. Rajta, rajta, biztatjuk, 
mint az outsiderlovat a mezőny közön
sége ... És sóhajtva lesz könnyebb a 
szivünk, amikor a befejező kép után a 
vászonra rajzolódik a felírás: Vége.

Bravól tapsolunk a nézőtér közönségé
vel együtt, amely szinte ünnepi áhítatban 
hagyja el a nézőteret, mert nagy esemény
nél volt jelen. Megvan, megtörtént!... 
Felnőtt az eddig gyerekcipőben járó 
magyar film s ennek a különös, de ré
gen várt mutációnak fordulója: az Évfor
duló.

hó irta: Vitéz Miklós (Földes Imré
vel együtt), tehát gondolatokat fényképe
zett Élben István, akinek képei immár 
versenyképesek a világon mindenütt. Az 
iró halk, csiszolt, sima mondatai szinte 
aliy-alig zavarják a képek eggmásbafolgó 
tökéletes harmóniáját, ilyen kevés beszé
det magyar filmen ma alig hallottunk, a 
film mégis a legtöbbet mond. Rendezője 
Gál Béla, akinek ismét a mellére tűzzük 
az elismerés signum laudisunkat, csak 
ugy, mint a művészi vezetőnek, G e rt - 
l e r Viktornak, akinek nyugati kultúrája 
alaposan kiér zik ebből a filmből. Dr. 
Vitéz Miklósáé, a gyártás vezetője, a 
dáma nagyvonalúságával szolgálta a film 
belső struktúráját és a díszletek pazar 
előkelősége dolgában biztosan nagy segít
ségére volt Vincit Mártonnak, a ki
váló tervezőnek.

P áger ax é I en! Ha történetesen 
franciának születik, nemzeti büszkeségül: 
lett volna, ha amerikai, akkor most dollár
milliomos Hollywoodban. De mert ma
gyar, csak színész és verhetetlen all round- 
atlétája a magyar színpadnak és filmnek. 
Mégis mostohán bánt vele eddig a ma
gyar filmgyártás. A filmen csak kisebb
értékű komikus szerepeket bizlak rá, aki 
a drámának legszélesebb skáláján játszik 
olyan művészettel, hogy szinte személyes 
szuggesxtió alatt tartja a film nézőterét, 
amely eddig nem igen találta meg a köz
vetlen kontaktust a celluloidszalag hősei
vel. Rajnai Gábor, aki im intrikus lett 
a filmen, mégis szimpatikus lehalkított 
tónusával, Ráday Imre pedig soha ilyen 
emberi és közvetlen nem volt, mint most 
egy agilis újságíró szerepében. Gordon 
Zita rendkívül érdekes arcú, Iclkesszcmü 
színésznő, nagyszerűen illett az együt
tesbe, ahol Komát Júlia friss butiságd- 
val, Toronyi Imre márványba mintá
zott figurájával, Szaplonczay Éva, Justh 
Gyula, Vidor Feri egy-egy jelenetével is 
érték tudott lenni.

Állapítsuk meg. soha színház és film 
nem találkozott ilyen szerencsésen, mint 
az Évforduló az uj Corsoban, amelynek 
válogatott közönsége már nemcsak a 
pergő képeket, ostoba slágereket, hanem 
művészi élményt keres a moziban.

&■*■)

flodrássy-iiti Színház

Kirobbanó sikerű 
vígjáték

Szilveszterkor 2 előadás
Az e I só előadás fél 8 ko 
arrásodik 11-kor kezdődik
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A válogatott tréning eredményei: I. Alpár 
—Décsi—Cohen 281 lh; II. Ferenczy—Ser- 
vicki 275; III. Darvas—Vándor 253; TV. 
Klór 2i7; VI. Hudooernig—Szalag 242; Vll. 
Kótczián—Tóth 24/ ét Vili. Szomjas— 
Gallé—Teodorooits 230 ponttal. Nagy meg- 
lepelét a Klór—Keleti pár ötödik helyre 
való szorulása, amit a páros versenyek 
amúgyis ismeretes szerencse-momentumai
nak tulajdonítunk. Természetesen elképzel
hetetlen, hogy a kétségkívül irreális ered
mény alapján a Ke’eti-Klór párt, — 
amelynek a magyar bridge a reprezentatív 
csapat többi tagjaival együtt legszebb nem
zetközi diadalait köszönheti — kihagyják a 
válogatott csapatból. Annál is inkább, mert 
leül földi szaktekintélyek véleménye szerint 
is a reprezentatív Fészek-team igazi erejét 
az összeszokott együttes képviseli. Rendkí
vül szomorú következményekre vezethetne 
a magyar bridgekultura szempontjából, ha 
most egy véletlen indlszpozlció és szeren
csétlen szereplés miatt megbontanák a „nagy 
csapat" egységét. *

A mai modern licitrendszerek mellett ■ mes- 
terjátékoaok elölt a precíz Ildi maflától adódik 
és Ifly a trchrlkal teljesítmények maximumára 
törekednek. Efly Ilyen karácsonyi csemegét 
mutatunk Itt be.

♦ AK
9 B
0 A KD7
* AKD65S

ÉSZAK

DÉL

4 10 072
9 AK10
0 10 862
4 42

A licit:
Észak
2 treff 
íl szán

Kelet
passz 
pasai

Dél
3 szán 
paaaz

Nyugat 
pasas 
kontra

Nyugat a treff bubival Indított, Észak ütött az 
ásszal. Kelet kis kört dobolt Kellemetleji meg
lepetés! A treff szín, mint bázis, nem használ
ható. Nézzük hát, ml van káróban. Káró ász. 
Nyugat kis pikket dob. A kör dáma a kontra 
alapján valószínűleg Nyugatnál van, ugy hogy 
a felvevő egyelőre mindössze tíz ütést lát Hogy 
lesz ebből tizeaikcttö? Még a pikk szín nyújt 
egy kis reményt Hátha a bubi dáma blank. 
Tehát pikk ász. Kelet a nyolcast adja. Ez blank 
figurát sejtett, tehát pikk királyt Kelettől a 
dáiua esik, itekonstruálhatjuk az elmondottak 
alapján Kelet lapjait:
♦ I) ö 9 XXXXXX 0 B 0 5 4 3 —
Az egész kiosztás tisztázódott, tudhatjuk, hogy 
Nyugatnál ml van a pikk bubi, a kör dáma és 
treff fogás. Három szín védelme van nála, tehát 
kényszerdobásba hozható, csak a tempó nem 
stimmel, ezért egy káró ütést kiadunk Keletnek 
és ezzel nyerjük a tempót Igen ám, de ha előbb 
lej..tszottuk mindhárom kárómajort, amikor 
kiadjuk káróval az ülést. Kelet még egy kárót 
le tud hívni • ezzel már a felvétel elbukott. A 
felvevő mindezt átgondolva, lehívta a káró kl- 
rálvl — a dámát nem — majd kis kárót hívott 
Kcjct ütött a bubival és kört hívott. Most lát
szólag baj van. Káróval nz asztalra szorul a 
felvevő és a treffeket ki kell adnia. No azért 
nem olyan nagy a veszély. A kör ász után fel
vevő még a kör királyt is lehívta, erre az asz
talról a káró dámát dobta el. Most lehívta kéz
ben a kóró tízest és Nyugat elkészült mert 4 
lapban 3 treffet, egy kört és egy plldket kellene 
tartania. Háromszoroskényszerdobds 
Nyugatnál és a felvevő teljesít!

♦
Unió L. T. C. hagyományos jelmezbálját 

február 6 án a Fészekben rendezi meg.

♦
A tradicionális tátrai bridge tora át feb

ruár 28-tól március 4-lg rendezi meg a 
csehszlovák brldgcszövetség. Nevezést elfo
gad a Hétfői Napló kiadóhivatala.

♦
A karácsony a bridge-szerelem terén is 

meghozta a szenzációt: a gyönyörű, szőke 
elvált asszony, akit a jól informáltak már 
a csillogó szemű kitűnő bajnokunk arája
ként emlegettek, mennyasszony, de nem a 
bajnokunk menyasszonya, hanem egy volt 
újságíróé, aki jelenleg egy jól jövedelmező 
nagyüzem tulajdonosa és, aki u előző vőle- 
gínyjelöitre való tekintette] — hallani sem 
szeret — brldgeröl.

------------------------------------------------------ -
Nagyságos

NAGY JANOSNÉ 
úrasszonynak

BUDAPEST, 
Návay Lajos-u. 96.

Semmerlng, 1936 karácsony.
Édes Klárikám!
Mond édes, nem vagyok jó barátnád? Egy egész hétre jöttem ide és máris írok Neked egy hosszú, mindenről beszámoló 

levelet.Bevallom neked, remekül érzem magam! Soha ilyen telet! Álomvilágban élek reggeltől estig és másnap minden újra kezdődik. Nem gondolok az otthoni bajokra: férjre, gyerekre, háztartásra, rossz bridgelicitre, szabónőre, semmire. Apage satanas! Most a legelső vagyok magamnak és csak magammal törő
döm.De ne higyjed, hogy nagy társaságom van és egész nap kártyázom. Csak egy emberrel vagyok, de azzal állandóan, tudod kedves, két ember — társaság, három már tömeg. Pattinak hívják a társaságom és bécsi bankfiu. Édes pofa. Reggel hógolyót dob az ablakomra, ugy ébreszt. Magamra kapkodom a siruhá- mát és lécekkel együtt rohanok a hallba, ahol már vár reám. Tc,képzeld! Valóban sietek! Ezt se hittem volna, amikor a si- ruhámat csináltattam... Isteni együtt repülni a remek fehér síkságon és utána farkasétvággyal nekilátni az ebédnek. És most fogódz meg. Drágám! Alig várom as ebédet, mert délre csuda éhes vagyok és — üszem... Mi az, hogy eszem? Falok. Dekák, grammok, vonalak nem érdekelnek most. ízlik, tehát eszem és remekül érzem magamat.Nagyon örülök, hogy annyi ruhát hoztam magammal. Paul megcsodál mindent. A legjobban az a kis kék gyapjú csipke délutáni ruhám tetszik neki a piros övvel és nyakkal. A kék a kedvenc színe. És mivel nekem csak ez az egyetlen kékem van, elrohantam itt egy szabónőhöz és rendellenz^gy.halványkék nagy estélyiruhát és egy sötétkék kis szövetet. Gondoltam, kárba nem fog veszni, csak még azt nem tudom, hogyan adom be az uramnak, ha arra a jogos kérdésére kell felelnem, hogy 9 ruha nem volt-e elég egy hétre. De most erre se akarok gondolni. Légy oly drága, gon-

Karácsonyi occaslóból visszamaradt 

női szövet *- selyem 

sugár, maradékok
rendkívüli olcsón ■

öltözködne
a

A ml külön Pofret mesterünk, a nép
szerű és kitűnő Berkovits Bandi, aki úgy
szólván az összes pesti sztároknak kreá
tora, árulja el a színésznők öltözködési 
titkait.

— Hogyan öltöztetem a pesti színésznőket? 
A felelet a legegyszerűbb. A pesti színésznőket 
esak nagyon Jól lehet öltöztetni. A pesti szín
padnak ax egész világon híre van, a színésznők 
ruháinak még nagyobb. A közönség pedig nem 
is tudja, hogy egy jól sikerült ruha mennyi 
fejtörés, gond, fáradság eredménye. Nem elég, 
hogy a darabot elolvasom, hogy tudjam n 
figura jellemét, a darab helyét s külön stúdium 
a díszlettervező színeit összehangolni a színész
nő ruhájával, hogy ezek ne legyenek rikító 
ellentétek éa számolni kell a színésznő figurá
jának legkülönbözőbb fogyatékosságaival is 
Mikor mindez megvan, megbeszéljük nz egyes 
ruhák szineil. formált s amikor a hnzifőpró 
bóra elkészültek a ruhák, akkor jón a rendező, 
aki egy-két ruhát egyszerűen leparancsolt a 
színpadról. Nincs más mit tenni, mint délclöt- 
lől másnap reggelig újat csinálni, hogy a nyil
vános főpróbán, vagy a premieren minden tip- 
top legyen.

dőlj Te ki valamit. Neked most van otthon időd hozzá elég.Délután 6 óra felé a kaszinóba megyünk. Csak kis alapon játszom, mert — mit tagadjam nem tudom, hogy a két uj ruha nem fogja-e hazautazásom „utánvételezését'1 eredményezni.És jön az este. Te is fiam, szétmennél mini én az első este a méregtől, annyi itt a csinos és elegáns no. Az összes otthoni nagy koncertek és premierek elbújhatnak az itteni elegancia mellett. Pesten azt hittem, én leszek itt a legelegánsabb asszonyok egyike. Felvettem a fehér, fémmel átszőtt nagy estimet, második este a fekete muszlinbársonyomat. Mit mondjak? Számba se jöhettem. Azért ez az uj halványkék a piros muszlin-
• •

On a bál királynőié,
HA SZILVESZTERRE EKSZERED 
az ízléséről közismert

divat ékszer- 
ívXyJ-u. 4-Ö 

szent be

keppel, csípőig érő dekoltázzsal kicsit lendített rajtam. És hogy mennyit táncolok Klárikám, az kész öröm! Itt még akkor is felkérnek, ha kettesben ül az ember egy férfivel. (Hogy Pesten ezt miért nem vezetik be? Akkor még a férjeinkkel is nyugodtan elmehetnénk kettesben, nem kellene táncosokról gondoskodnunk).Na, de szervusz drágám. Paul türelmetlen. És most én utánam ő a legelső ember a világon.Csókol mindnyájatokat Sári.U. i.: Légy szives menj fel a szabó- nőmhöz és mond meg, hogy hétfőre csinálja meg első próbára a zöld ruhámat, mert mégis csak kell valami uj ruha is az uj esztendőben. Nem igaz? Csók. (Dr. Dévainé Erdős Böske.)

pesti színésznők?
ALPÁR GITTA szereti a nagystílű ruhákat, 

a tollakat, remekül öltözteti a nagy dekoltázs. 
Ahol lehet, módot keresünk rá, hogy nagy- 
ruhában láthassa a publikum.

BÁRSONY RÓZSIRÓL csak azt lehet mon
dani. hogy ..angyal*4, a szabók öröme. Jókedvű, 
aranyos, aki mindig tudja, mit akar s éppen 
ezért megjelenése a srinpadon mindig a mo
solygó tavasz.

DARVAS LILINÉL senki se hordja lobban a 
korhű jelmezeket, Erzsébet, az elérhetetlen 
asszony ban viselt jelmezeiről készült felvéte
leket avilóg majdnem minden képeslapja 
hozta. Nemcsak hordja a jelmezeket, de az el
készítésnél technikai fogásokat éppen ugy tudja, 
mint a legjobb jelmezszabó.

DAYKA MARGIT ma már tudja, hogy mit 
kell viselnie a színpadon. Évekig nem érde
kelte a színpadi ruha, ma már nagy súlyt he
lyez ni. A Nemzeti Színház uj darabjában 
abszolút jól öltözött.

FEDÁK SÁRI külön fejezet, ö az, akinek 
köszönhető a ragyogóan öltözött pesti színpad. 
Abszolút határozott, nagyszerű érzéki asszony 
ruha dolgában is. ö volt az első jól öltözött 
primadonna a pesti színpadokon! Ezt a tulaj- 
donságot szerencsésen tartotta meg magának 
később is és az, amit most a Pesti Színház uj 

darabjában ruhában hoz és ahogy a ruhákat 
hordja, külön tanulmány.

HONTHY HANNA valóságos revüsztár. Min- 
dent a legjobban tud megmutatni, amit kell, 
nagyestélyit éppen ugy. mint kisruhát. Minden 
premierje divatesemény:

KOSÁRY EMMY ragyogó alakú, száz száza- 
lékig Jól öltözött színésznő, akivel napokig kelt 
megtárgyalni egy-egy színpadi ruhát.

MAKAY MARGIT minden fellépését izgalom
mal várják a nők. A legjobb szemű, Ízlésű pesti 
színésznők egyike, akinél senki jobban nem 
hozza ki a ruha szépségét. Mindig újat és a lég- 
újabbat hozza. Szabó legyen a talpán, aki dol
gozni tud neki, precíz, pontos, milliméterekre

MURÁT! LILI született tervezőzseni, akinek 
viszont semmisem elég uj. Senki ugy nem is
meri alakját, mint ő. öltözködésében iskolát 
cslnjlt

BULLA ELMA csuk a nagyon egyszerű dol
gokat szereti. A ruha nem a szivszerelmc, 
szinte nem is törődik vele, de azért a színpa
don mindig jól öltözött.

SOMOGYI NUSI imádja az. excentrikust, a 
humoros, szellemes ruhát. Kernek szinérzéke 
van a sz.inpadi ruhákhoz.

FEJES TERI ruhái mindig szellemesek, mint 
ö maga. Mindig van ötlete, tippje. A Vágúénál 
megélne, mint divatkreátor!

PERCZEL ZITA a legjobb alakú nő a pesti 
színpadon, önteni lehet rá a ruhát, passzió 
vele dolgozni.

Sokan vannak, akiknek a neve kimaradt 
mind apostolai a pesti divatfrontnak, akiknek 
köszönhető, hogy a pesti színésznő, de általá
ban a pesG nő, mindig remekül öltözött.

Az uj Hunnia Európa 
legmodernebb műterme
Néhány nappal ezelőtt készült el és a Mária 

nővér cimü filmmel kapcsolatban került üzembe 
a Hunnia filmgyár területén épült hatalmas 
uj műterem. A munkálatokat padányi Gulyás 
Jenő műépítész tervei szerint Bingerth János, 
a Hunnia kiváló igazgatója folytatta le. A mű
terem tervezésénél figyelembevették mindazo
kat a technikai újításokat, amelyek a nagy 
európai és amerikai stúdiókban már beváltak, 
igy nem túlzás, ha azt állítjuk, hogy az uj 
Hunnia Európa egyik legmodernebb műterme 
lett. A hatalmas épület

két nagy műteremből áll,
amely eltolható válaszfal segítségével, egy 
óriási műteremmé alakítható át. Az uj műte
rem három méter magas beépítési lehetőséget. 
nyújt, tehát az úgynevezett belámpázás lehet
séges a legmagasabb díszleteknél is. A vilógi- 
tást hatalmas függöhidszerkezet segítségével 
szolgáltatják. A Hunnia műterme Európában 
egyedülállóan

klímaberendezéssel
dicsekedhetik. Percek alatt lehet változtatni n 
műterem temperaturáját, amely hangfelvétel 
szempontjából is nagy lehetőségeket nyújt Az 
uj műterembe már hatalmas betonme.dencét 
építettek uszoda számára, állandó melegvíz- 
szolgáltatással. Európai stilusu, nagyvonalú a 
műteremépületben elhelyezett kitünően beren
dezett sztáröltözők, statisztaöltözők és produk
ciósirodák egész sora. Kitűnő újítás az úgyne
vezett lehallgató box is, amely kiugró torony
ként a műterem középfalóból emelkedik ki, 
ahonnan a hangszabályozó mérnök a felvéte
lek minden periódusát láthatja. Az uj műterem 
egész biztosan éltető hatással lesz a magyar 
filmgyártás további jövőjére.

Ha látunk
elegáns hölgyeket...

kérdezzük csak meg tőlük szép kosz
tümjük ruhájuk anyagát valamint 
gyönyörű fehérneműiket minden 
valószínűség szerint

Klem Antal
dIvatnagyáruházábán vásárolták 
Vil- Király-u. 49 (a Teréz templomnál)

Színházi hét
Vasárnap bemutatót adott a Komédia. Pá

risi bohózatirók háromfelvonásos zenés új
donságát mutatta be. Címe: Az ember nincsen 
fából. A rendkívül mulatságos bohózat zené
jét Seress Rezső irta, aki a Szomorú vasárnap
pal tette nevét világszerte ismertté.. A közön
ség véglgkacagta a darabot, amelynek főszere
peit Orosz Vilma. Szilágyi Marosa, Rótt Sán
dor, Sziklai és Megyeri Ferenc játszották. 
Manchesterből jelentik hogy az ottani opera- 
ház elsőrek mutatta be a nagy Cochran-revüt. 
amelyben Alpár Gitta ragyogó hangjának és 
Brodszky Miklós kitűnő szerzeményeinek adóz
tak elismeréssel az angol .kritikusok. — Kará
csony utón megkezdődnek a Magvar Filmiro
dában Hunyady Sándor színdarabjából irt 
..Lovagias Ogy“ cimü film felvételei. A filmet 
Gál Ernő produkálja, zenét Márkus Alfréd ír. 
rendezi Székely István. Főszerepeit Perczel 
Zita. Ráday, Kabos, Szlklay Szeréna, Z. Molnár. 
Mály Gerő, Berend István játsszák.

Tomboló siker, táblás házak

Szilveszter este UlMcor AZ EMBER NINCSEN FÁBÓL
Szilveszter éjszaka V42-kor Szilveszter! malac szenzációs kabarérevU

a K o m é d i á b a n
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— EZ A CSILLAG 
MÉRT NEM RAGYOG 
ODAFENT AZ EGEIM ?

MERT A SIDOL 
MOST FOGYOTT KI, 
EZ AZ OKA KÉREM

Éjszaka: fagy, 
nappal: köd

A Meteorológiai Intézet Jelenti vasárnap 
délben:

Európaszcrtc csendesebbé vált az időjá
rás. Hazánkban az északi szél clgyengült, 
az éjjeli hőmérséklet a talajmenti rétegek
ben mínusz 5—mínusz 8 Cclsius-fokig 
•■szállt le. A hó vastagsága vasárnap reggel: 
Svábhegy 5, Jánoshegy 5, Hármasba tár hegy 
10, Csucshcgy-Vírányosnycrcg 10, Nagyszé
nás 6, Dobogókő 15, Vjsegrád-Nagvvillám 
6, Kisinóc 7 centiméter, A Kékesnek csak 
az északi oldalán 10 centiméter. A hó sok 
helyen jeges felületű. A hegyeken tegnap 
nem volt olvadás. Vasárnap délelőtt mínusz 
ö fok körül volt a hőmérséklet. Budapesten 
vasárnap délben a hőmérséklet plusz í Cél- 
sius-fok, a tengerszintre átszámított lég
nyomás 775 milliméter, alig változik.

Várható időjárás n következő 24 órára:
Mérsékelt nyugati, később délnyugati 
szél, erős éjjeli fagy. Nappal fagypont
körüli hőmérséklet, sok helyen köd

képződés. Csapadék nem lesz.

— Papén vasárnap csle Budapestre ér- 
lcexett. Papén volt német kancellár jelenleg 
Németország bécsi követe, vasárnap este 
báró Hennet Lipót társaságában Budapestre 
érkezett. A volt kancellárt a kormányzó 
meghívta, hogy vegyen részt a gödöllői va
dászaton.

— Agyonlőtte bátyját egy fiatal gazda. 
Vasárnap délelőtt az egyik Szeged melletti 
tanyán Dékány Gergely 26 éves gazdálkodó 
Összeveszett bátyjával, Dékány Józseffel. 
A veszekedés hevében Dékány Gergely elő
rántotta revolverét és kétszer rálott báty* 
jára, aki azonnal meghalt. Dékány Gergelyt 
letartóztatták.

— Belgiumban tilos a toborzás a spanyol 
vöröshadsereg részére. A belga kamara a 
karácsonyi ünnepek alntt is ülést tartott és 
megszavazott egy törvényjavaslatot, amely
nek értelmében Belgiumban ezentúl 
önkéntesek toborzása a spanyol vörös 
cia részére.

tilos 
mili-

Megszökött a rab 
juhász, mert látni 
akarta a báránykáit

Debrecen, december 27.
(A Hétfői Napló tudósitójától.) Mikszáth- 

novella ébredt életre karácsony napján a deb
receni ügyészség fogházában. A büntetőintézet 
egyik lakója, Paszternák Ádám hajdúsági szám
adó juhász, akit lopás miatt öt hónapra ítél
tek cl, megszökött. Megtettek minden intézke
dést kézrckcrilcsérc ,dc még cl sem kezdték u 
nyomozási

■ megszökött rab Ismét felvételre jelent
kezett! a fogház Irodájában.

A fogh.izigazgató maga hallgatta ki és kíván
csian érdeklődött tőle, hogy ha már megszö
kött, miért jött vissza önként és miért nem 
töltötte legalább az ünnepeket odahaza. A rab 
számadó juhász igy válaszolt:

— A juhalmat mentem haza megnézni, 
eaak azokra voltam klvánc«|

éa mikor láttam, hogy minden rendben van, 
nyomban visszajöttem és tisztelettel jelentke
zem büntetésem hátralékának kitöltésére, mert 
tudom, hogy oz a törvény és ez a rend.

A pápáért
az eaész 

katolikus világ
Vatikánváros, december 27.

A római pápa, miután elmondta kará
csonyesti szózatát, karácsony éjjelén háló
szobájában végighallgatta a hórom hagyo
mányos szentmisét, amelyet titkos kama
rása, Monsignore Capfalonicri celebrált. A 
karácsonyi napokat imádkozással töltötte a 
Szentatya. ~ Vasárnap ismét gyengélkedett, 
lábában különösen éles fájdalmat érzett.

Orvosai azt tanácsolták neki, hogy ismét 
feküdjön ágyba és igy

kénytelen volt lemondani arról a ter
véről, hogy rétszvegyen a szentmisén, 

annál Is inkább, mert lába egyre fokozódó 
mértékben megdagadt. Magánlakoszlályában

József főherceg
vadászbalesete

Nemes Libtló

1-5 I. kategóriában

Vasárnap délután az Uránia mozi elő
adását nézte végig Auguszta főhercegnő 
Luchich Károly cllentengcrnagy-főudvar- 
mester kíséretében. Előadás közben egy
szerre bekopogtattak a főhercegasszony 
páholyába azzal, hogy

Őfenségét sürgősen telefonhoz kéri a 
várbeli palotája.

Auguszta főhercegasszony a főudvarmes- 
tér kíséretében izgatottan sietett a telefon
hoz és rövid beszélgetés után remegő han
gon személyesen hívta fel telefonon dr. 
Hültl Humér egyetemi tanárt, a kiváló 
sebészt és arra kérte, hogy azonnal üljön 
autóba és robogjon a filmszínházhoz.

Percek múlva megérkezett az Uránia elé 
Hültl professzor autója,

bt egyetemi tanár beszállt a főherceg! 
gépkocsiba és a főhercegnővel és 

udvarmesterével együtt elrobogott.

Csakhamar kiderült, hogy azért kérették 
Hültlt, mert

József főherceget baleset érte Gödöllő 
mellett, ahol háromnapos szarvasvadá-

A pezsgő már a jégen hül...
Négy nap múlva itt a Szilveszter, a buda

pesti kávé.hózak felkészültek a nagy ün
nepre,

A Símplon-kávéház kitűnő Igazgatója, 
Boboz Ernő, aki éppen most, kapott ezer 
vendég aláírásával díszoklevelet, külön fel
szolgálókat szerződtetett, hogy a kávéház
ban a torlódást elkerüljek. A kávéház mű
sorral is kedveskedik, uz Angol Park 1936. 
évi revüjét adják elő Szilveszter éjszakáján. 
Már eddig annyi az asztalelőjegyzés, hogy 
éjfélutánra lehet csak szabad helyet kapni.

A DcriA-kávéházban Horváth Dudás Jóska 
cigányzeneknra muzsikál és teremt hangula
tos estét az Újév beköszöntőjén. A kávéház- 
tulajdonos vendégeinek ezernyi ötletes meg
lepetéssel fog kedveskedni.

Az újonnan megnyílt Brisfol-kiívéhár. is 
kitesz magáért. Nagy jnzz-zenekar muzsikál, 
Sólyom Janka énekel. De nemcsak zenét és 
éneket kapnak a vendégek, mert a Bristol 
a régi hagyományokhoz hiven a szilveszteri 
vendégeket értékes ajándékokkal lepi meg. 
A hölgyeknek öröme: három eredeti pórisi 
estélyi ruhamodrllt sorsolnak ki. Ezenkívül 
még ötszáz különböző értékes ajándékot 
kapnak a vendégek. Akik tiz óráig érkeznek, 
azok mind kapnak ajándékszclvényt. (Asz
tal rend el és 1-899-25.)

A Szeí/fcrt-kávéházhan kabaréclőadás 
lesz. A legjobb fővárosi művészeket szer
ződtették le. Ez egymaga a siker legnagyobb 
biztosítéka. Természetesen zepo is lesz, 
amelyet Székely Dezső jazz-, szalon- és 
cigányzenekara szolgáltat, igy semmi sem 
hiányzik az igazi budai hangulathoz.

Kedves meglepetést tartogat nz Abbázia- 
kávéház vezetősége látogatóinak: három 
parketten folyik reggelig a tánc és a mulat
ság az ujévbeköszöntöre 
kávéházban. A közismert 
Alpár jazz mókázik az est

lokállá nlakitott 
és közkedvelt 

folyamán.

Zsigmondné, volt
87 éves

— Halálozás. öív. Báron 
bérkocsitulujdonos neje szombaton, 
koróban elhunyt. Temetése hétfőn, f. hó 28-ón 
d. u. %3-kor lesz az óbudai oj izr. temető 
halotlasbázából.

. NE8RESC0.PRinCE.. WAIES BARRAIf 
ragyogó Szilvesztcr-eatjén

Fellegi Terry, Mlrtle Watkfn«. I’ethes Sándor és Dénes Gvtírffy 
Somogyi Lunv mulatt revaasur Szabó Iea Ferenczl-Trió
Alács-Varsányl Bánd .Hollywoodi revu'.jokkei

Fzáliitlák a vidámságot és a Jó hangulatot

F’rlncn c.f Walesben g Reggel 6 úriig TÁNC

XI. Pius csak Pacclli államtitkárt és kezelő
orvosát fogadta.

Az egész keresztény világ aggódva figyeli 
a Szentatya betegágya mellől jövő híreket. 
A karácsonyi ünnepek alatt a világ vala
mennyi katolikus templomában az istentisz
teletek végén a pápa életbenmaradásáért 
imádkoztak a hívők. A magyarországi 
templomokban

Serédi Juszt in Ián hercegprímás pásztor- 
levelére

mind a három ünnepnap valamennyi misé
jén megismétlődött a könyörgő ima n pápa 
felgyógyulásáért.

r-

valami- 
'földön.
hogy bab

egyetemi la-

fizaton vett részt.
A főherceg három szarvast lőtt és dél

után négy óra tájban a vadásztársaság tag- 
jai arra lettek figyelmesek, hogy 
ben megbotlik és elvágódik a

Olyan szerencsétlenül esett, 
bokáját törte.

Dr. Matolay György rendkívüli 
nór, aki a vadásztársaság tagjai közölt volt, 
sietett elsőnek segítségére. Két hajló segít
ségével felemlték a földről József főherce
ge, akit

két ember vállaira támaszkodva, nagy 
fájdalmak között vittek cl autójáig.

Matolay a gödöllői kórházhoz hajtatott, ott 
megröntgenezték József főherceg lábát, 
majd gipszbe tették.

Hültl professzor intézkedésére
a Verebély klinikára vitték a főherce
get. ahol újból megröntgenezték és 
utána várbeli palotájába szállították.

Előreláthatóan hat-nyolc hetet vesz igénybe 
felgyógyulása .

— ZORO ÉS HCRU BUDAPESTEN. Ér- 
dekes vendégek érkeztek vasárnap a ma
gyar fővárosba: Zoro és Iluru, a világhíres 
íilmkomikitspár. Az egyik körüli szállodá
ban vettek maguknak lakást. Hosszabb 
időt szándékoznak itt tölteni* Legújabb 
filmjük felvételeit ugyanis Budapesten ké
szítik cl. Már hétfőn reggel a Hunnia mű
termében meg is kezdik a legújabb Zoro— 
Huru-film jeleneteiéinek fotografálását.

— Fejébe tiirt bicskával vittek kórházba egy 
verekedő legényt. A györmegyei Écs község
ben karácsony éjszakáján a legények között 
véres háborúság tört ki. amelynek áldozata 
Kereken Dániel 28 éves gazda lelt. Haldokolva 
vitték a győri kórházba. Állapota reménytelen, 
mert fejbeszurtók és a bicska pengéje felibe 
bclctört.

A karácsonyi kinevezések között különös 
érdeklődésre tarthat számot Dorner Aurél 
miniszteri tanácsos előléptetése, aki immár 
hosszú idő óla teljesít fontos szolgálatot a 
pénzügyminisztériumban és akit most mi
niszteri osztályfőnökké neveztek ki. Ugyan
csak általános szimpátiát kellett politikai 
körökben is Vajay Károly belügyminiszteri 
osztálytanácsosnak miniszteri tanácsossá 
történt előléptetése. Vajay Károly hosszú 
idő óla személyi titkára n mindenkori bel- 
íigyminlszternek és jelenleg Kozma Miklós 
mellett teljesít értékes szolgálatot. A mi
niszterelnökségen Troeger Ernő miniszteri 
tanácsost osztályfőnökké léptették elő. 
Traegcr Ernő mint a gyorsírás kormónybíz- 
tosn szerzett különös érdemeket és igy elő
léptetése szélesebb körökben kelteti meg- 

‘elégcdésl, aminthogy ugyancsak a miniszter
elnökségen Ferry Tibor miniszteri titkár 
osztálytanácsossá való előléptetésé értékes 
szolgálatainak elismerését jelenti.

Darányi Kálmán miniszterelnök szomba
ton délután a háromórás gyorsvonattal 
feleségével és húrom lánykájával Ausztriába 
utazott. A miniszterelnök és családja ja
nuár 10 óig murád Ausztriában.

Magyar 

túrakocsi 
bajnokság! 

1936
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Eladás: IV, Václ-u. 1 Servicéi VI, Aréoa-at Cl
1-828-48 2-088-20

— VÓMOnyl János tett n Központi Demo
krata Kör elnöke. A Központi Demokrata Kör 
vasárnap tartotta évi közgyűlését, amelyen 
megválasztották a tisztikart. Elnök dr. Vdr«** 
nyi János, ügyvezető elnök Hcisz Sándor tör* 
vényhatósági bizottsági tng, társelnökök Zala 
Zslgmond és Klszely Gyula ny. miniszteri ta
nácsos, cs. és kir. kamarás

— Báli hírek. A Budapesti Napilapok Rend, 
őri Rovatvezetőinek Szindikátusa néhány nap 
múlva megtartja gálaestjét, ami az Idei sze
zon legragyogóbb eseménye lesz. A gálarst 
január 5-én n Badius filmszínházban diszelö* 
adással kezdődik, mujd pedig folytatódik • 
Newyork kávéház összes helységeiben.

> A Mnpijar t'ipökereskrdők Országot F-gyesil* 
Irts nz Országos Cipőn Otthon javára Bornem
isza Géza iparügví miniszter diszvídnökségó* 
vei január 0-én o (teliért szállóban „clpősháll’ 
rendez. — A Vívó és Atlétikai Club (VÁC) jn- 
nuór 9-ikl hálja iránt óriási nz érdeklődés. Ai 
idei VAC-bél fényben, sziliben, gazdagságban 
felül fogja múlni még nz eddigieket Is. Min
dennemű felvilágosítás és meghívó igénylés v 
VÁG központi irodájában, Wcsselcnyi-u. 41. 
Telefon 144—083.

— Elragadó sikert arat estenként Bánó H»;dy 
a Dunakorzó-kávéliázban.

Gyönyörű élővirágok olcsón
Piuintra virágüzletben. Vili, Eester*

háxy-utca 2. Tel: .-420-94

— A kubai köztársaság uj elnöke letette ac 
cskUt. Lafedo Bru. a kubai köztársaság uj el
nöke, letette az esküt nz alkotmányra a leg
felsőbb törvényszék előtt. 1933. augusztusa óta 
az uj elnök a kubai köztársaság hetedik el
nöke. Általánosan feltűnt, hogy a kubai köz
társaság „koronázatlan ura'', nz őrmesterből 
lett Battista ezredes, vezérkari főnök, az eskü
tételnél nem volt jelen.

Sport, tánc, flört alatt Is fontos: 
Ne tegyen a haj bozontos!

BRYLCREEM
-• 
í

nz angol gentleman gumlmentes 
haj rögzítő le éa ha fényeritője.

— Elfogtak cgv veszedelmei „hllózií!.' 
Hosszú idők óta érkeznek följelentések tra
fikokból és postaíiókokból a f<'kapitúnyiá(pi 
egy férfi ellen, aki valami apróságot vásárol, 
majd n viwznadás során kisebh-nagyobh ősz- 
■•zegckkrl károsítja meg a pénzkezelőt. A He- 
mélyleiráa alapján egy detektív elfogta a 
'»á’ó| Bilim Ignác ügynököt, aki már többször 
volt hasonló csalásért büntetve. Beismerő val
lomása után letartóztatták.

— Saéltépfr egy fiatal leány mindkét ke 
zét a robbanópor. A qyőri Apdtor-ulcn 
számit ház egyik lakásában a ttitljátékoi 
készítésére használt rohbnnópor fel/obbav 
ét széttéplc .Megyeri Mária 19 éves léén* 
mindkét kezét. A ílnti‘1 leányt súlyos álla 
pótban vitték kórházba. Vizsgálat indul 
annak megállapítására, hogy kit terhel fe 
lelösség a szerencsétlenségért.

— Robbanta egy amerikai tüzJJátékraktár- 
hon. Washingtont jelentés szerint Ashroiltehest 
egv tPziiátékrakfár felrobbant és földig le 
égett. A ét ember meghalt, harminc súlyos, 
megsebesüli.
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Kinevezések
a fővárosnál

Budapest székesfővárosnál karácsonyra
640 állást töltlitlek be

pályázat utj'n és 3200 pályázó közül válasz
tották ki azokat, akik clőléptelésbcn s klneve- 
ród:cn részesültek.

A polgármester főjegyzővé nevezte ki Pót- 
tornyait Sándor, Matoloy Viktor, Lukács József, 
Prmcle Viktor, Rózsavölgyi István. Delta Donna 
Mihály, vitéz Horváth László, Haviin Károly, 
Flaxnuiycr József tanácsjcgyzőkel. Főügyész
helyettes lelt Felylcr Károly, műszaki főtaná
csos Demeter Dezső, Rózsás Pál, Dörre Endre. 
Fővegyész Sarló Károly, főkönyvtáros Herényi 
Béla és Wiltmann Gyula, múzeumi osztályigaz
gató Horváth Henrik és Hagy Lajos állatkerti 
főfelügyelő Szabó Ferenc, idegenforgalmi igaz
gató Zllahy Dezső, aligazgató Markos Béla, adó
hivatali főtanácsos Ftfischrr Tihamér ós Mó
ricz József. A főpolgármester kinevezte szám- 
yevőségi főtanácsossá Herein Károlyt és Bonla 
Pált. A kinevezőitek az elmúlt héten már le is 
tették az esküt Lamotte Károly dr. alpolgár
mester kezébe.

— PROHÁSZKA OTTOKÁR EMLÉKÉT 
ÜNNEPELTÉK PÁRISBAN. A párisi Insli- 
tut Catholique felolvasó ülésén Calvet ka
nonok bölcsészeikor! dékán megemlékezett 
azokról az egyházi kapcsolatokról, amelyek 
Franciaországot és Magyarországot ezer 
éven ót egymáshoz fűzték. Ezután Louis 
Chaigne, a neves francia esztétikus, egy
órás előadást tartott Prohászka Ottokár 
életéről, müveiről és szelleméről. Moroay 
kanonok Prohászka püspök elmélkedései
nek francia fordításából olvasott fel részle
teket.

— Zátonyra futott egy angol óceánjáró. 
Londoni jelentés szerint a Pretoria nevű 
15.500 tonnás tengerjáró, amely csütörtö
kön este indult el Southamptonból Fok
város felé, éjszaka Calshot és Hurst Castle 
között, Calshottól hat mérföldnyire nyu
gatra, zátonyra futott.

— Egyetemi hallgatók szerzői estje a Zene- 
akadémián. A Joghallgatók Segítő és Tudomá
nyos Egyesülete vasárnap este a Zeneakadémia 
nagytermében sikerült szerzői estet rendezett. 
A szerzői esten előkelő fővárosi művészek elő- 
^UsálwJl a (öisk.Qlái. Imllgatók müvei kerül
tek bemutatásra. ,

— Kérelem a magyar társadalomhoz. A Ma
gyar Nemzeti Szövetség a szegénysorsu ma
gyar tanulóifjúság segélyezésére gyűjtést ren
dez. Az a kérése n szövetségnek, hogy az új
évi üdvözlésekre szánt összegeket fordítsa jó
tékony célra. Az adományokat a Magyar Nem
zeti Szövetség címére (Budapest, V., Géza-u. 
4.) kérik.

— Tréfás heugrafó játékok emelik a Szil- 
Vesztcr-est hangulatát. Legnagyobb választék: 
MINERVA, Kossuth Lajos-utca 20.

— Tizeikét részeg embert állítottuk elő a 
karácsonyi ünnepeken. Tizenkét részeg embert 
kellett karácsony két napján a perifériákról 
előállítani, hogy részegségükben saját maguk
ban kárt ne okozzanak. Amikor mámorukat 
kialudták, valamennyinket elbocsátották a 
rendőrségről.

— Hirtelen halál a Hungária sörözőben és 
n Royal-kúvéhózba>>. Schmartz Simon 50 éves 
ruktárnok a Royaf-kAvéhAzban összeesett és 
meghalt. Ugyancsak hirtelen halt meg Elkcd 
lórset 56 éves szállodai szobafőnök a Hunyó- 
rfa-sörözőben vacsora közben. A két halottat 
s bonctani intézetbe vitték.

— E'űlött n villamos egy Beszkárt-alkulma- 
loltat. Az Eötvös-lév előtt húzódó villamos
síneken kiskocsit húzott Vargha VI. István 
Beszkárt pályaműnk ás. Szembejött egy 16-os 
villamos, amelynek életmentő "deszkája bele
akadt a kézikocsi kerekébe. A kocsi rudja 
mellhcvúgla Varghát, akit a mentők súlyos 
sérülésekkel kórházba szállitották.

A gáznaplárt minden gázfogyasztó a pénz- 
beszedő utján kézhez kapja.

Házasságszédelgés miatt 
letartóztatták ifj. Fmesz Györgyöt, 

a híres detektív fiát
Elegáns fiatalembert kísért be két detektív 

a napokban a főkapitányság Zrínyi-utcai ka
puján. A második emeletre kísérték, ahol töb
ben nem kis meglepetésre

u békeidők híres detektivjének, Emesz 
Györgynek a fiát ismerték fel at előállított 

férfiben,
aki pár esztendővel ezelőtt még maga Is a 
detektivtestület tagja volt.

Ifj. Emesz Györgynek bizonyos szabály
talanságok miatt kellett otthagyni a detektív- 
pályát és azóta különféle vállalkozásokba kez
dett. Legutóbb egv fővárosi tisztviselőnővel 
volt kellemetlen átférje.-Egy társaságban is
merkedett meg a tisztviselőnővel, akinek meg
tetszett a jómegjelenésü, elegáns fiatalember. 
Egyre többször találkoztak és látszólag komoly 
ismeretség fejlődött ki köztük.

A fiatal Emesz házasságot ígért a fővárosi 
tisztviselőnőnek

és már tervezgették is az egybekelés időpont
ját. Egy szép napon azután azzal állott elő jö
vendőbeli apósánál, hogy a házasság előtt 
szeretné kifejleszteni vidéken lévő, jól jövedel

— öngyilkosságok sorozata karácsony 
ünnepén. Karácsonykor, n szeretet ünnepén 
az öngyilkosságok egész sorozata történt. 
Miholina Olga diakonissza nővér a Bcthesda 
kórházban mérget vett Le és meghalt.' — 
Tóth Mária 20 éves cseléd az Andrássy- 
utón, Pataky János kőművesmester felesége 
a Dob-utcában, Pozsgay József postaaltiszt 
felesége a Bokréta-utcában, Tisc.hler Mária 
mindenes n Jókai-utcában, Simkovics Már
ton újságárus a Bakát s-tvren megmérgezte 
magát. Ezeket kórházba vitték. — Rausz 
Pál napszámos a rákosi rendczöpályaudva- 
ron a vonat elé ugrott. — Ballag Péter al
kalmi munkás a Dunába akart ugrani, de 
kimentették. — Strall Mihály kőműves 
ugyancsak n Dunába ugrott és kimentet
ték. — Kovács Etel varrónő a Szövetség- 
• Icában nyolc télikabálgombot nyelt le 
ölet is kórházban ápolják. — Kalmár Já
nos Ratko községbeli lakos rnegmérgezte 
magát. Budapestre hozták és kórházban 
helyezték el, de nem segíthettek rajta, rö
videsen meghalt.

— Tanoncok karácsonyi késes harca. A rá- 
kosszentmihályí Gábor Áron-utca 3. számú 
ház udvarón szombaton délben tanoncok 
játszadoztak. A játékból verekedés lett, amely
nek hevében többen kést rártottak. Valaki ol- 
dnlbaszurln Kiss Gyula tizenhatéves inasgye- 
rcket, akit a mentők igen súlyos állapotban 
szállítottak a gróf Károlyi kórházba.

— A mentők szilveszteri gyűjtése. A Buda
pesti önkéntes Mcntőegycsülct január elsején 
ünnepli ötven éves évfordulóját. A jubileum 
alkalmával a társadalomhoz fordul az egyesü
let támogatásért: szilveszteri gyűjtési akciót 
iudit.

— Ncwyork karácsonyt statisztikája: 400 
halott. Newyorkban a karácsonyi ünnepek 
alatt 400 ember vesztette el életét erőszakos 
utón. Ezeket legnagyobbrészt gépkocsik gázol
tok el. 79 rablógyilkosság, 27 öngyilkosság és 
2 repülőbaleset áldozata.

— A jugoszláv és román miniszterelnö
kök találkozója Temesváron. Sztojadinon 
jugoszláv miniszterelnök kabinetfőnöke kí
séretében Temesvárra érkezett. Bukarestből 
ugyanakkor érkezett Temesvárra Tatarescu 
miniszterelnök, Anfonescu külügyminiszter, 
Badulescu külügyi államtitkárral. A mi
niszterelnökök szalónkocsin Resicára utaz
tuk, ahol Sztojadinovics tiszteletére vasárnap 
nngy vadászatot rendeztek. A miniszterek 
útközben megbeszélést folytattak, amely 
hir szerint összefüggésben áll Antoncscu 
párisi utjával.

— SCHMOLL-PASTA UJJA VARÁZSOLJA 
A BŐRT!

— Zenével kezdjük az új évet, hogy vidá
mak lehessünk az egész évben. Ezt a tanácsot 
mindenki megfogadhatja, mert valóban könnyű 
mostan modern hangszerhez jutni. Hiszen 
ezért is növekszik állandóan, feltartóztathatat
lanul a zenét otthonukban művelők és a zene
kedvelők hatalmas tábora. Gyermekek, leá
nyok és fiúk együtt játszanak a nagyokkal, 
valóságos kis házi zenekart alakítva. A gyer
mekek egyik rendkívül népszerű hangszere a 
zcnehnllást képző Scalaccord Xyloplion. Ez a 
hangszer csupán 1 P 60 fillérbe kerül, két- 
oktávos, kétsoros, zongoraszerű összeállításban 
2 P 80 fillér. Felnőttek és gyermekek egy
aránt nagy örömmel játszanak hegedűn. Miért? 
Nemcsak mutatós egv hangszer a hegedű, de 
újnbban nagyon olcsón árusít jók a Sternberg- 
hangszergyár Rákóczi üt 00. szám alatti zene
palotájában Már 11 P 50 fillérért jóhangú 
hegedű kapható teljes felszereléssel, finom 
vonóval, tokkal, hangoló-slppal együtt pedig 
már 17 pengőért Az újtnlAlmányú, szabadni 
mázott Aceord hangraforgóhoz a legújabb 
tánc-, művész-, cigányzene- és zenei külön 
le ^ességeket tartalmazó ARC , F.stn-, Danubius- 
hanglemezek 2 P 98 fillérért kaphatók a 
zenepalotában, nhol at összes világmárkás 
grammofónokat és lemezeket is a legolcsóbb 
áron árusítják. Linguaphone nyclvtanító-lemc 
zek íangol, francia, német, olasz, stb.l hivata
los árusítása ugyancsak a zenepalotában.

mező tehenészetét Pillanatig, mint mondotta, 
nem áll megfelelő tőke rendelkezésére, de

megfelelő kamat mc.lett szeretne kölcsönt 
szerezni.

Az após örömmel tett eleget a kérésnek és 
hozomány előlegképpen négyezer pengőt adott 
át neki A fiatalember ettől kezdve nem jelent
kezett.

Kétségbeesett menyasszonya hiába kereste, 
sehol sem találta.

Mindenütt azt a választ kapta, hogy hosszabb 
időre vidékre utazott, de hogy hová, azt 
senki sem tudta. A csalód végül is a rendőrség
hez fordult és kérték, hogy indítsa meg az 
eljárást

házasságszédelgés elmén
a volt detektív ellen Hetekig hiába keresték a 
detektívek ifj. Emesz Györgyöt, eltűnt a fővá
rosból Karácsony előtt pá rnappal arról érte
sültek. hogy ismét visszatért a fővárosba. Ki
mentek a lakására és előállították a főkapitány
ságra. Kihallgatása után letartóztatták és át- 
kisérték az ügyészségre.

Százéves korában 
meghalt Zábrátzky 

Í8 as százados özvegye
Az utolsó negyvennyolcas honvédet már ré

gen eltemették. Most szép csendesen elhunyt 
százesztendős korában egy régen elhunyt hon
védtiszt özvegye, talán az utolsó azok közül, 
akiknek férje a szabadságharcban küzdött.

Özvegy Zábrátzky Ottóné, született sóvári 
Sós Ágnes

hall meg. A régi magyar nagyasszonyok típusa 
volt Zábrátzkyné, akinek férje negjrvennj’olc- 
bán, mint hős honvédszázados, harcolt a ma 
gyár szabadságért 1836-ban született a nemes- 
szivü, jótékony hölgy, tehát betöltötto már 
századik életévét.

Karácsony másodnapján temették el a nagy
asszonyt. A Kerepesi-uti temetőben szentelték 
be a holttestet. Az elhunyt előkelő rokonságán 
és tisztelőin kivül

nagyszámban Jelentek meg a honvédtisztek, 
hogy megadják a végső tisztességet az egykor' 
százados özvegyének. A gyászszertartás utár 
Taktaszadara szállitották a holttestet, ahol a 
családi sírboltban helyezték örök nyugalomra.

Borzalmas vérfürdő 
egy francia kafonai 

kórházban
Paris, december 27.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Karácsony szentestéjén szörnyű 
vérfürdőt rendezett egy Szenegál katona 
Nizza mellett egy katonai kórházban. Egy 
Szenegál lövész, nyilván őrültségj rohamá
ban

a szobakályha nehéz vasfedőjével meg
támadta és leütötte húrom szobatársát.

még abban a szobában, ahol a szenegáli 
lövész feküdt s

mind ■ hármat agyonverte az őrült 
Szenegál.

Az ápolók a nagy zajra berohantak a szo
bába és lefogták a dühöngő katonát, majd 
átszállították az elmegyógyintézetbe. A ha
talmas erejű Szenegál a szó szoros értel
mében szétverte három szobatársának a 
fejét. Az orvosok már csak a beállott ha
lált állapíthatták meg.

— Nemzetközi fésűlőverseny. A Hölgyfod- 
rászsegédek Országos Egyesülete 1937. január 
10-én, délután 4 órakor a Budai Vigadóban 
rendezi negyedik nemzetközi fésülőversenj’ét. 
Előzőleg délelőtt %.10 órakor tartja az egye
sület dísztermében (IX., Ráday-utca 5.) jubi
láns közgyűlését.

— Miről lehet az Asplrln-tablettát felismerni? 
Megkülönböztetésül a többi tablettától, a valódi 
Aspirin-tablclta egyik oldalán bele van pré
selve „ASPIRIN 0.5“ szöveg, a másik oldalon 
a Bnycr-kcrcszt Olyan tabletta, melyről ez 
hiányzik, az nem Aspirin Hu tehát biztos akar 
lenni abban, hogy valódi Asplrint kapjon, ugy 
ügyeljen rá, hogy a tablettán a Baver kereszt 
legyen látható. 2 Aspirin-tabletta eredeti zacskó
ban ára 24 fillér. 20 Aspirin tabletta eredeti 
bádogdobozban óra P 1 80.

—- Karácsony meleg, barátságos, szép ünnepe! 
Csillogó, hangulatos karácsonyfa, meghitt csa
ládi kör, finomabbnál finomabb oh hon készült, 
ízletes ételek; ünnepélyes inc II ósággal go- 
molygó füstkarikák mellett gondolunk a hal 
dokíö ó és n néhány nap múlva beköszöntő 
ujesztendőre és mint minden évben, most is 
megfogadunk egyet és mást a jövőre nézve, 
s gondolatban már előre megjutalmazzuk ma
gunkat programunk betartásáért nz eddiginél 
finomabb, jobb szivarra), cigarettával — sőt: 
jóbarátninknak is azt ajándékozunk nz (lnne 
pekrel

___________ Budapest, 1936 december 28

ötezer pengős gyűrűt
— lopott egy asztalos
Karácsony másnapján erősen megbilincselt 

férfit állított elő egy rendőr a főkapitányság 
körponti ügyeletére. A férfi neve Bánfíay Ká
roly, foglalkozása asztalossegéd és egy ékszerész 
üzletéből hozta be a rendőr, azért, mert

ötezer pengő értékű gyűrűt száz pengőért 
kínált eladásra,

amivel gyanússá telte magát.
A főkapitányságon azután kiderült, hogy ho. 

yan jutott Bányán Károly az értékes gyűrű- 
hői.

Még november 25-én Nagy Ilona földbirto- 
kosnő panaszt tett a főkapitányságon. Elmon
dotta, hogy Vörösmarty-utca 43. szám ■ alatti 
lakásán néhány nappal ezelőtt munkások dol
goztak és távozásuk ulán

eltűnt ötezer pengő értékű hrilUánsgyűrűje.
\ rendőrségen nyomozás indult, de csak nnv- 
nyit tudtak megállapítani, hogy egv asztalos
legény kerülhet gyanúba, aki az éjjeliszekré
nyeket javította. Az éjjeli szekrényen egy c’k- 
szerkazella állott, ebben tartotta a földbirto- 
kosnő értékes gyűrűjét is.

Hiába kutattak, kerestek azonban, az aszta
loslegény, akinek a nevét sem tudták, nem 
került elő.

Bányay Károly. — mert ő volt a tolvaj asz- 
talossegéd — mintegy három hétig rejtegette 
a gyűrűt, majd amikor

azt hitte, hogy már elfeledkeztek a dologról.
a Dohány-utca 1. száma házban-egy ékszerész
hez vitte be, ahol száz pengőt kért a gyűrűért. 
Az ékszerész gyanúsnak találta az olcsó árat, 
ezért intett segédjének, aki rendőrt hivott. így 
került rendőrkézre Bányay, akiről kiderült, 
hogy négyszer volt már büntetve. Be is ismerte 
i lopást, letartóztatták és hétfőn viszik át az 
ügyészség fogházába.

— Hegedűs Sándor emlékezete. A Ma
gyar Hírlapírók Országos Nyugdíjintézete 
volt alelnöke Hegedűs Sándor halála 30-ik 
évfordulóján, december 28-án, hétfőn dél- 
ben 12 órakor megkoszorúzza nagyemlékű 
halottja sírját a Kerepesi-iit melletti teme
tőben. Koszorút helyez még a sírra Bor
nemisza Géza kereskedelemügyi miniszter 
is.

— Román és bolgár konzulátus Addlsz- 
Abebában. A román külügyminiszter kö
zölte a bukaresti olasz követtel a román 
kormánynak a királytól jóváhagyott elhatá- 
-ozósát, hogy Addisz- Abebában román 
konzulátust létesít. A bolgár kormány is 
elhatározta, hogy Addisz Abebában tiszte- 
'.Ctbelt kórizulátust ■. áHiMel. *

ichramllzeno moll- tt

Iignculatos Szilveszter 
a Kőműves-étteremben

Teréa-kllrut 17 (Aradi-utca sarok). Telefon: l-'v58-85

— Késsel átvágták éjszaka az utcán egy 
géplakatos nyakát. Karácsony másodnapjának 
éjszakáján a rákospalotai Kazinczy-utcában 
Varga József géplakatost és feleségét megtá
madta egy ismeretlen férfi. A támadó kést 
rántott elő anélkül, hogy egyetlen szót is szólt 
volna, átvágta Varga nj’akát, majd elmenekült. 
Az asszony sikoltozására emberek siettek elő, 
értesítették a mentőket, akik a titokzatos tá
madás áldozatát életveszélyes állapotban vit
ték a gróf Károlyi-kórházba.

Két héttel előbb lesz 
a Budapesti Nemzetközi Vásár 
Sietve Jelentkeznek a kiállítók, hogy 
előzetes vásárpropagandájukat céltuda

tosan megszervezhessék.

A tavaszi Budapesti Nemzetközi Vásár a szo
kásosnál közel két héttel hamarabb fog meg
nyílni. Korábban indultak meg a vásárra való 
jelentkezések is.

Több mint 300 magyar cég jelentkezett e'ddig 
az április 30-án megnyitó Budapesti Nemzet
közi Vásárra, köztük feltűnő sok nagy válla
lat A vásár alaprajza és felépítési terve már 
elkészült és betekintésre a kiállítók (endelkezé- 
sere áll. A vásár középpontjában építik meg 
a magyar ipar nagy stadionját, amely nemcsak 
a magyar ipar erős versenyképességét fogja 
jelképezni, hanem egyidejűleg előkelő és festői 
vonalvezetést is biztosit az idei Nemzetközi Vá
sárnak.

A január 15-ig jelentkező cégek 10% hely díj
kedvezményben részesülnek. A jelentkezési ha
táridő lejárta után azonnal kezdetét veszi a he
lyek kiosztása, mert n vásár vezetősége az 
idén rendkívül súlyt helyez arra, hogy a kiállí
tóknak elegendő idő Álljon rendelkezésre a ki- 
Aliitól helyek, illetőleg pavillonok kiképzésére 
és főképen az azzal kapcsolatos előzetes üzlrti 
propagandára,

— A villamos lUlés-főzéaről és a hí trrtásl 
• iszUlékekrÖl. A karácsonyi ünnepek rlán, 
f. hó 28 ón d. c fél 10 órakor. SOán'd. u. fél 
6 órakor. továbbá 31 <‘n d. e-. fél 10 óini-kez- 
cleltcl nz Elektromos Kiállítás V., Honvéd-utca 
21. szám alatti gyakorló konyhájában, illetve 
bemutatótermében előadást tartanak a villamos 
sütés-főzésről és a villamos háztartási készü
lékekről. Belépés, ruhatár díjtalan.
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Csang Kai sah
Sanghaj, december 27.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) x kará- 
<!ÍOnyi ünnepek alatt igen érdekes, meglepő 
fordulat történt a kínai forradalmi esemé
nyekben:

Csang Kát Sek tábornagy kiszabadult 
Csang Bzű Liang fogságából és felesége kí
séretében Lojangba repült. Csang Kai Sek 
repülőgépét négy repülőgép kísérte Lojangig. 
A Csang Kai Sekkel együtt Sztanfuban fogva 
tartott valamennyi személyiség, köztük 
Csangcopin belügyminiszter * éa Senoseng 
helyettes hadügyminiszter szintén kiszaba
dult és már meg is érkezett Lojangba.

Ceang Kai Sek éa a többi személyiség 
•sabadonbocsátása minden feltétel nél

kül történt.

Csanjj kai Sek tábornagy Lojangból to
vábbutazott Nanklngba, ahova szombaton 
délelőtt felesége kíséretében meg is érkezett.

Vele egyidőben érkezett Nanklngba 
Csang Szü Liang tábornok, valamint 

Szung tábornok is.

Kiszabadult 
es lemondott

Legújabb sanghaii jelentés szerint 
Csang-Szü-Llang tábornok, aki Csatig - 
Kai Seket foglyul ejtette, túsz lesz Nan- 

klngban.
Ctang-kai-Sck lemondott a miniszter

elnökségről. Utóda sógora: Sung lett.

Pusztító föld
rengés Japánban

Tokio, december 27.
A japán szigetország csendesóceáni part

vidékén vasárnap délelőtt
nagy földrengés pusztított, 

amelynek következményeiről eddig még nem 
érkeztek jelentések. A földrengés sújtotta 
vidékkel ugyanis megszakadt minden távíró
ét telefonösszeköttetés s egyelőre csak any- 
nyit állapítottak meg, hogy

a földrengések igen erősek voltak.
A földlökések epicentruma a Csendes ó'eeá- 
non volt.

Köllő Gábor volt NEP-élharcos 
és feleségének izgalmas 
csatája egy autóért

A budapesti központi járásbíróságon na
pok óta tanúkihallgatások folynak egy ér
dekes perben. Köllő Gábor, a NÉP volt él
harcosa és különváltan élő felesége között 
folyik ez a per. Köllő Gáborné előadta a 
bíróság előtt, hogy

férje egy napra kölcsönkérte az autó
ját, amelyet azonban máig sem kapott 

vissza.
Közben a házastársak között különböző 
differenciák támadtak, különváltak egy
mástól és a perek egész légiója indult meg 
közöttük. Az asszony előadása szerint Köllő 
Gábor politikai propaganda célokra hasz
nálta az autóját.

Ezzel szemben Köllő Gábor azt adta elő 
B bíróság előtt, hogy

az autót megvásárolta feleségétől.
• ezért nem adta vissza neki. A járásbíró
ság azonban Köllő Gábort kötelezte arra, 
hogy az autót szolgáltassa vissza feleségé
nek. A NÉP egykori élharcosa felebbezetl 
az Ítélet ellen és igy került a tábla elé az

Bécsi nászutaspár
autó karambolja Budapesten

Könnyen végzetessé válható baleset érte 
tegnap délután dr. Walden Alfréd • bécsi 
ügyvédet, aki fiatal feleségével nászúira 
készült Budapestre.

Kr, ismert bécsi ügyvéd, akinek saját 
autója van, az A. 956. rendszámú amerikai 
gyártmányú luxuskocsi,

szenvedélyes úrvezető

és több alkalommal járt már Budapesten 
és Magyarország nevezetes helyein. Nagyon 
kedveli a magyar vidéket és amikor csak 
teheti, egy-két napra lerándul hozzánk. Az 
ügyvédnek karácsony első napján volt az 
esküvője és

Magyarországra indult nászúira.

Ar egyik dunaparti szállodában foglaltattak 
szobát és szombaton délben indultak el 
bécsi lakásukról a magyar fővárosba. Wal
den dr. maga vezette a kocsit, mellette fog
lalt helyet a felesége. A budapest-bécsi utón 
jöttek és a főváros határát is elhagytak 
már, amikor a szerencsétlenség történt. A 
Hajcsár-vA felől a BD. 275. rendszámú 
autó, amely. Fodor Géza magánzó tulaj

Az ablakon ugrott ki
a szerelmes zongoratanár
A váratlanul hazajött fdrj betörőnek nézte a menekülő lovagot

Egy elegáns, budai 
villa kertjében éjnek ide
jén kétségbeesett kiáltás 
hallatszott:

— Fogják meg! Tol
vaj! Fogják meg! ..

A kiabálásra felriadt 
• házmester, kirohant a 
kertbe és látta, amint 
egy fiatal férfi meneküli 

i villatulajdonosék lakásé 

autó körül támadt per.
Az Ítélőtábla az alsófoku bíróságok íté

letét feloldotta és
uj bizonyítást rendelt el,

számos uj tanú kihallgatására utasította a 
járásbíróságot.

Ezekután beidézték a járásbíróságra a 
tanukat, megkezdték kihallgatásukat: mit 
tudnak az autóról és az ebből támadt bo
nyodalmakról.

Közben az autót, amely körül szenvedé
lyes harc folyik.

árverés alá bocsátották.

Köllő Gáborné azonban megtámadta az ár
verést és azt vitatta, hogv az autó a: ő tu
lajdona, s igy azt férje birtokában elárve
rezni nem lehet.

Különböző bírói fórumokat még előre
láthatóan hosszú ideig fogja foglalkoztatni 
az autó ügye, amelyért a különváltan élő 
Köllő-házaspár között olvan izgalmas harc 
folyik.

i i—r*

dona, kanyarodott ki a Kerepcsi-utro.
A bécsi ügyvéd későn vette észre a kö
zeledő másik kocsit és már nem tudta 

leállítani az autót.
A pesti autó oldalról beleszaladt a bécsi 
kocsiba és az összeütközés oly heves volt, 
hogy Walden dr. kocsija az árokba zuhant. 
A szerencsétlenség színhelyére csakhamar 
kiérkeztek a mentők, akik megállapították, 
hogy dacára a heves összeütközésnek, sze
rencsére csak egy könnyebb sérülés történt 
csupán.

Walden dr. mindkét kezén sérült, 
azonkívül a széthulló üvegcserepektől 

az arcán szenvedett horzsolásokat.
Feleségének az ijedtségen kívül más baja 
nem történt. A másik autó utasai sértetle
nek maradtak. A bécsi ügyvédet a mentők 
a Fősor-szanatóriumba vitték, ahol ux or
vosok megvizsgálták s megállapították, 
hogy sérülései pár napon belül gyógyulnak.

A luxusautót, amely súlyosan megrongá
lódott, garázsban helyezték el további in
tézkedésig. Az autóösszeütközés ügyében a 
rendőrség megindította a vizsgálatot.

végigrohant ■ kerten és már csaknem elérte 
a kaptib amikor a házmester megragadta és 
visszavitte a villába Ami a tolvajüldözés elölt 
és után történt, az mór a központi júrásbiró 
»ág egyik tárgyalótermében derült ki.

A férj elmondja

M József bankfötlsztviselő és felesége állot
tak szemben egymással a tárgyalóteremben.

A főtiszt'IselŐt bari 400 pengő uőtartásért 
perelte be a felesége.

okoz az egész családnak, ha egy HANGRAFOR GÓT vásáról. Az uj elektromos rádiógramofon^ 
a szabadalmazott Accord

HANGRAFORGÓ
kíméli a hanglemezeket és meglepően tökéletes a hangvisszaaddsn. Nem kell felhozni, mert 
precíziós elektromos motor forgatja a lemezt. Áramfogyasztása kisebb, mint egy kis világító* 

körtéé. Ara I’ 120.—. Havi P 11,50 részletre. 12 havi hitelre is kapható.

Kizárólag
nálunk kapható

MAüT. KIR, UD/. IIANGGZCRuYA;!

VII., Rákóczi-ut 60

Az asszony keresetében előadta, hogy férje 
jogos ok nélkül hagyta cl őt, nem gondoskodik 
róla és ezért kéri a bíróságot, hogy amíg a 
válóperük lezáródik ideiglenes nőtartást álla
pítson meg számára A férj arra kérte a bíró
ságot. hogy az asszony keresetét utasítsa el. 
mert

felesége érdemtelenné vált arra, hogy el
tartásáról gondoskodjék.

A bíróság a felek kérelmére bizonyítást rendelt 
el, kihallgatta h házastársakat, tanúikat és igy 
derült ki, hogy mi történt éjnek idején a vil
lában.

— Édesanyáin — mondotta el a férj a tör
ténteket, — megbetegedett, betegsége aggasz
tóra fordult és ezért azonnal el kellett utaz
nom hozzá. A legszükségesebb utiholmikat ina 
gamhoz vettem, elbúcsúztam a feleségemtől és 
félóra múlva már a vonaton ültem. Szeren
csére mire hazaérkeztem, anyám már jólérezte 
magát és mivel sürgős dolgom volt Budapesten

még aznap visszautaztam ■ fővárosba.
A pályaudvaron taxit vettem és egyenesen 
hu dal villalakásomba hajtattam. Amint a villa 
elé ért az autó, lakásom egyik ablaka kinyílt, 
egy fiatal férfi ugrott ki rajta, és hányát- 
homlok menekült a kapu felé. De nem tudta 
elérni a kijáratot, mert

fellármáztnm a házat és a házmesterrel el
fogattam,

— Azt hittem, hogy a fiatalember betört hoz-

Gyilkosság az
Szombaton íjszaka nagy mulatozás voll a 

Fóti-ut 17. számú házban lévő Draczek Gyula
fáié vendéglőben. Két soíför mulatozott egv 
asztalnál, mig n velük szemben lévő asztalnál 
öt-hat angyalföldi legény duhajkodott. A legé
nyek a két sofför jókedvét nem nézték jo- 
szemmel és beléjük kötöttek.

Javában állt u verekedés, amikor belépett a 
kocsmába Tóth Kálmán 37 éves órásmester. 
Az órás lovagiasan a két sofför védelmére sle-
6 bicskák és üvegek kerültek a ketekbe é* 

formális csata fejlődött ki
Draczek vendéglős n verekedőket kituszkolta 

az utcára. Közülük többen cl Is távoztak, majd 
néhány perc múlva Tóth Kálmán visszatért. 
\lig foglalt helyet asztalánál, amikor betért a 
kocsmába Igaz Gáspár 35 éves napszámos is. 
aki az angyalföldi legényekkel együtt _ az 
imént verekedett. Igát Gáspár belekötött Tóth 
Kálmánba, mire

kettőjük között ujabb verekedés támadt.
Hogv mi történt é« hogyan történt, azt majd 

a későbbi 'izsgálnl lógja megállapítani. Tóth 
h Igaz a kocsma előtt újra összetalálkoztak. 
Néhány pillanatig szidalmazták egymást, majd 
Igaz Gáspár kést rántott. Ebben a pillanatban

Tóth Kálmán előkapta revolveréi éa négy
lövést adott le Igaz Gáspárra, aki vértöl 
borítva, holtan terült el az ntea kövezetéu.
Tóth Kálmán, előállították a rendőrségre, 

ahol azt adta elő, hogy Iga: késsel öt oldalba 
akarta szúrni, sőt télikabátjál fel i* szakította. 
Erre ö revolvert rántott é»

igy lőtte agyon önvédelemből

FÉNYKÉPES ISMERTETŐ INGYEN!

Stembe rg

rám. Megdöbbenve fedeztem fel ózonban, hogy 
nem tolnait fogtam, hanem kislányom zongora
tanára kérőit kézre. A fistal zongoratanár te* 
Kaiméban szólni sem tudott, én azonhun csak* 
hamar megtudtam, hogy mit keresett éjszaka 
a lakósomban és miért menekült az ablakon 
keresztül, amikor meghallotta a villa elölt < 
taxi berregését Megállapítottam, hogy

ez a szokatlan Időben tett látogatás felesé
gemnek szólt.

De megállapítottam azt is. hogy nem először 
látogatta meg feleségemet a zongoratanát, ha
nem hónapokon át benső barátság fűzte hozzá. 
Tanú erre nz egész cselédség, tessék kiliall- 
gat ni őket.

Az asszony kihallgatása során tagadta mind
azt. amit férje állított Elmondotta, hogy a 
zongoratanár a férj hazaérkezése napján ott 
vacsorázott a villában, ö azonban Ismerte férj* 
féltékeny természetét,

■ a férj hazaérkezésekor jobbnak látta, ha 
u tanár sürgősen eltávozik.

A fiatalember olyan sürgősen akart távozni, 
hogy a villa ablakéból ugrott ki.

A feleségnek ez n naiv védekezése azonban 
nem talált hitelt a bíróság elölt. Annál kevésbé 
sem. mert a tanuk mindenben a férj állitáxáil 
orősilették meg és

a járásbíróság M. Józsefnél elutasította ■ 
nőtartási keresetében,

mert érdemtelennek tartotta őt arra, hogy a 
történtek utón a férje tartásdijat fizessen neki.

Angyalföldön
a késsel támadó Iga: Gáspárt. A rendőrségen 
nem fogadták el Tóth védekezéséi és hatált 
okozó súlyos testlsfttés minit letartóztatták.

Gyilkol
a féltékenység

Baja, december 27.

(A Hétfői Napló tudósítójának tclefon- 
jlentése.) Véres féltékenyül dráma játsxő- 
dott le karácsony második ünnepén János
halmán. Szabó János 2« éves gardáik xió 
állandóan féllékenykedett a feleségére, uki 
öt évvel fiatalabb nála. Szombaton este ana 
lett figyelmes, hogy

egy fiatalember bekopog a lakás abla
kán,

majd amikor látja, hogy ő odahaza van, 
sietve eltávozik. Ezen összeszólalkoztak az 
asszonnyal, majd veszekedés közben Szabó 
kést rántott elő és

feleségét összeaztirkdlla.
Szabóné ájulton esett össze, férje ezután ön* 
gyilkosságot kísérelt meg,

mcllbeazurta magát, majd klruhant m 
udvarra és a kútba ugrott.

A féltékenységi dráma szereplőit súlyos il> 
lapotban vitték a kórházba.
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Átvette az MLSz karácsonyi ajándékát Dietz kapitány: 

szenzációs nyilatkozatban ismerteti 
a futball-diktatura pikáns részleteit

Teleki egyet, Takács kettőt és Berecz szin
tén egyet lőtt s igy végeredményben a 
Bocskai 8:0 arányban biztos és megérdemelt 
győzelmet aratott.

r Bombaként robbant a Hétf&l Napló 
múltbeli szenzációs cikke orról, hogy sok
évi meddő próbálkozás után az MLSz él
ni) ksége határozott lépésre szánta el magút 
és

a válogatott csapat élére diktátor! jog
körrel állította dr. Dietz Károly szövet- 

aégl kapitányt.
Akik közelebbről érdeklődnek a magyar 

futball struktúrája iránt .azok előtt nyom
ban világos volt, hogy évtizedek óta nem 
volt példa ily nagyjelentőségű elhatározó lé
pésre. Hogy mindezek ellenére különösebb 
visszhangja nem támadt az MLSz forra
dalmi újításának, az csupán azzal magya
rázható, hogy

a döntő intézkedés mérlegeléséhez meg
felelő szakértelem szükséges és c« Saj
nos mostanában hiányzik a magyar 
futball és kapcsolt részelnek társadal

mából.
'Mert mit Jelent Dietz dr. diktátorsága? 

Elsősorban azt, hogy
megtörik a nagyegy csillétek érdek

diktatúrája
és előtért** lép a válogatót csapat minden 
érdektől mentes megszervezése. Másszóval 
azt jelenti ez a lépés, hogy a jövendő nemzet
közi csatának előkészületeit többé nem za
varhatja a bajnoki küzdelmek műsora és 
tekintet nélkül a soronlevő derbimeccsekre, 
elsősorban is a válogatott csapat előkészí
tése lesz fontos. A bajnoki küzdelmeket 
tehát báj térbe szorítja a* nemzeti érdek és 
a kiszeméft’ jííí líosoir ‘ *csaV 'fiiasfldsofljan 
jöhetnek számításba az egyesületek szem
pontjából.

Az érdekes beszámolónkat a legalapo- 
Mnbb információk alapján közöltük s kö
zöltük Nagy Marcel, az MLSi főpénztáro
sának jelentős nyilatkozatát, amely meg
erősítette információnkat és egyúttal

a D|etz-diktatum anyagi alapjait is le
rakta.

Ilyen körülmények után most már fokozott 
érdeklődéssel tekinthet a spnrtkőzvélemény 
o kapitány felé, akinek példátlan hatalmat 
adott az MLSz. Vájjon mik a tervei és ho
gyan akarja megkezdeni a futball újjá
építését.

A tréner-testületeken 
múlik most minden

’ Dietz dr. készségesen állt rendelkezé
sünkre és kérdéseinkre, az alábbi nyilatko
zatot tette:

A londoni—ír—holland-túra tanulságai 
alapján jelentést tettem az elnökségnek. 
A jelentés lényege nz volt, hogy min
denhol nagyon szépen játszott a magyar 
csapat a mezőnyben messze meghaladta 
ellenfelei képességeit, de a kapuk előtt 
rendre eredménytelen volt. Ebből azt a 
tanulságot kellett levonni, hogy tréne
reink kiválóan oktatják a játékosokat a 
taktikai és technikai tudnivalókra, de 
ezzel szemben valamilyen ok folytán a 
kapuralövő tréning az utóbbi években 
háttérbe, szorult. Végső következtetésként 
tehát az szűrtem le, hogy elsősorban Is 
czm a rendszeren kell segíteni. Az MLSz 
elnöksége, amelynek túlnyomó többsége 
maga Is végignézhette nz eredménytelen 
játékot, a jelentésem után és alapján 
felhatalmazott arra, hogy lépjek érint
kezésbe a trénerek testületével.

Ez az ünnepek után nyomban meg 
is történik

és velük együtt fogom majd megálla
pítani azokat az elveket, amelyek a cél
nak, n válogatott csapat lövökészségének 
fejlesztésére n legmegfelelőbbek lesznek. 
Minthogy közös érdekről van szó és a vá
logatott csapat eredményessége egyben 
az egyesületek eredményességét is nö
velni tudja,

kizártnak tartom, hogy a trénertes- 
tülct ne támogasson minden tőle tel

hető erővel.

Itt megjegyeztük, hogy a sajtó bizonyos 
részében uz utóbbi időben olyan hírek 
terjedtek el, hogy a kapitány és a Iréne
tek között o viszony elhidegüll.

— Ebből semmi sem igaz! Megvan 
Wt elgondolásom ■ munka követendő vo

nalára nézve és amikor a trénertestülettel 
karöltve kivártok dolgozni, akkor annak 
éppen az ellenkezője derül ki, amivel az 
egyik napilap alaptalanul meggyanúsí
tott. Azzal ugyanis, hogy én a trénerek 
ellen vagyok. Ep ésszel senki sem téte
lezheti fel a dolgát értő emberről, hogy 
pontosan a szakembereket akarja kikap* 
csőin! nz újjáépítés munkájából. Én és 
velem együtt minden józan magyar sport
ember éppen a magyar trénerek tehetsé
gétől várja a javulást és hogy semmi kl-

Pikáns kérdés:
mi lesz a nagyegyesületek diktatúrájával

Ezután feltettük azt a pikáns kérdést, 
hogy mit csinál a kaptány, ha ismét szembe
találja magát az egyesületi érdekekkel, a 
fölös féltékenységgel és azzel a furcsa dog
mával, hogy az elsővonalbcli játékosoknak 
nincs szükségük közös szövetségi munkára 
és ennek folytán az összeszoktaló váloga
tott tréningekre. A kapitány nemcsak ki
tűnő szakember, hanem kiváló diplomata 
is, bár ezúttal nyilatkozata eltér a szokott 
diplomáciai köntörfalazástól. Kérdésünkre 
röviden, pregnánsan felel;

— Ila nem lehet keresztülvinni 
békés utón trénereinkkel uz együtt
működést, ha rövid időn belül nem 
tapasztalunk kellő előhaladást a lövő
forma javulásában, akkor élek a fel
hatalmazásommal és felállítom a vá
logatott keretet; amellyel, ha kell, 
minden héten külön foglalkozom.

A módokat még nem állapítottam meg,

Az Újpest
gavallér gólözöne Afrikában

’ ÚJPEST—FC GALLIA 8:0 (4:0)

Algír, december 27.
(A Hétfői Napló tudósítójának távirata.) 

Az Újpest csapata karácsony első napján 
kezdte meg afrikai mérkőzéseinek soroza
tát. Algírban négyes futballtornát rendez a 
szövetség és a lila-fehérek első meccse nz 
FC Gallia ellen már pénteken sorra került. 
A Gallia jóképcsségü csapat és bár techni
kai és taktikai szempontból alig éri cl n mi 
elsőligabeli alsórégióban levő csapataink 
nívóját, de sajátos stílusa, gyorsasággal pá
rosult keménysége és nagy lövőkészsége fel
tétlenül a jó középcsapataink fölé helyezi.

Az Újpest helyettes igazgatója:

Langfelder Ferencné cáfolja 
az Arsenal-meccs hírét

Vasárnap reggel felcsengettük a Láng- 
feldcr-lakást: mi újság van n népszerű új
pestieknél odalent Afrikában? „Patyi bácsi’4 
vezeti a turahadsereget és igy nem csoda, 
ha a telefont felesége, Langfcldcr Ferencné 
veszi föl s aztán folyamatosan és meglepő 
szakszerűséggel beszámol az Újpest utjá
nak minden részletéről. A beszélgetés során 
megtudjuk, hogy ha az elmaradt bordeauxi 
mérkőzés helyeit nem kötnek le újabb 
meccset, akkor

Január 0-lka táján

indul hazafelé a lilafebér különítmény.
— Egyelőre az oráni meccsüket jelentem 

be a szövetségben —• mondja hivatalosan, 
de közvetlenül Lnngfelderné és csakhamar 
kiderül, hogy

férjének távolléiében ő uz Újpest buda
pesti igazgatója.

Hivatalos minőségben nyilatkozik kérdé
sünkre nz állítólagos angol szereplésről is 
és kijelenti, hogy tudtával

szó sem volt eg.v Újpest—Arsenal 
meccsről.

Ez csak n fantáziabő és anyagsziikében 
levő riporterek egyéni akciója volt, Láng- 
leidet angliai útja semmiféle hivatalos jel

fogásom sincs a magyar trénerek ellen, 
azt talán az bizonyítja leginkább, hogy 
eleve állást foglalok egy angol tréner 
szerződtetésével szemben. A magyar tré
nerek képességeit nálam senki jobban 
nem ismeri el. így tehát

az akciót, amely a trénerek és köz
tem éket akart verni, nem tekint
hetem egyébnek, mint kutmérgezés- 

nek,

amivel csak árthatunk a labdarúgásnak.

mert hiszen semmiféle előjel nincs arra, 
hogy a békés együttműködés útjába aka
dályok gördülhetnének. Ha azonban ez 
mégis megtörténik, akkor

külön szövetségi tréner állandósítása

is a műsoron szerepel. Ma még nem le
hel tudni, hogy ez a komoly akció hová 
növi ki magát, s igy csak reméljük, hogy 
nemcsak a válogatott, de az egész ma
gyar futball javulása következik be — 
ismétlem: vagy szép szóval, vagy — az 
MLSz elnökségének határozata folytán — 
tekintet nélkül minden érzékenységre — 
hatalmi szóval.
Ezután tehát uj fejlődés virrad a magyar 

labdarúgásra és mind a belföldi, mind 
a külföldi közönség nemcsak szép akció
kat, de gólökát ‘is láthat kiváló labdamüvé- 
szeinktől.

H. Z.

Az Újpestnek a nagy gólarány ellenéra 
sem volt sétagaloppja, 

nagyon meg kellett játszania a meccset. 
Kállai rngta az Újpest vezető gólját, majd 
Zsengellér és Pusztai góljai következtek és 
a félidő utolsóelőtti percében ismét Kállai 
4:0-ra emelte a gólok számát. Szünet után 
Kocsis egymásután két gólt lőtt, Kállai 
ugyancsak keltőt s igy a két félidő egyen
letes gólelosztása után végül 8:0 lett az 
eredmény. Az FC Gallia veszélyes csatár
sora néhány erőteljes támadással próbálko
zott, de az újpesti bekkek nagy eleganciá
val utasították vissza a merész kísérleteket.

teget sem képviselt és csupán a válogatott 
csapat újpesti tagjainak felügyeletére ter
jedt ki. Még egy újságról értesülünk és ez 
nz, hogy Aschner elnök kérésére. Longfelde- 
rék Újpestre költöznek és ugyanott fognak 
lakni, ahol a csapat tagjainak túlnyomó 
többsége: a Just-házbnn. Már a költözkö
dés időpontja is fix: február 1.

A debreceni ötösfogat
8-as virtusa

BOCSKAI—AS BRESTOISE 8:0 (2:0)

Brest, december 27.
f.l Hétfői Napló tudósítójának távirata.) 

A kiváló debreceni csapat a franciaországi 
Brcstbcn mérkőzött karácsony első napján 
az amatőr A5 Brestoise ellen, amelyet óriási 
fölényben nagy gólarónnyai sikerült le
győznie. A debreceni ölösfogat régi nap
jaira emlékeztető, remek, Ötletes játékkal 
egymásután helyezte el a gólokat a törekvő 
• s nagy energiát kifejtő francia csapat háló
jába. Teleki indította meg a gólsorozatot, 
majd 1-inla gólja beállította a végeredményt. 
Szünet után r.nta újabb két gólt, majd

A SUNDERLAND VERESÉGE ÉS AZ 
ARSENAL PONTLEADÁSA AZ ANGOL LIGA 

KARÁCSONYI SZENZÁCIÓJA
A december 25-i angol ligaeredmények 

a következők:
Arsenal—Preslon Northend 4:1, Birming

ham—Sunderland 2:0, Brentford— Sheffield 
Wednesday 2:1, Charlton Athletic—Porta- 
mouth 0:0, Éverton—Derby County 1:0, 
Grimbsby Town—Manchester City 5:3, 
Leeds United—Midlesbrough 5:0, Manches
ter United—Bolton Wanderers 1:0, Stcke 
City—Chelsea 2:0, Weslbromwich Alblon— 
Liverpool 3:1, Wolverhampton Wanderers 
—Huddersfleld T. 3:1.

Karácsony másodnapjának angol ered
ményei a következők:

Bolton Wanderers—Brentford 2:2, Charl
ton Athletic—Grimbsby Town 1:0, Chelsea 
—Leeds United 2:1, Derby County—West- 
bromwich Albion 1:0, Éverton—Arsenal 
1:1, Huddersfleld Town—Preston Nerth- 
end 4:2, Manchester City—Middlesbrough 
2:1, Portsmouth—Birmingham 2:1, Stoke 
City—Liverpool 1:1, Sunderland—Sheffield 
Wednesday 2:1, Wolverhampton Wanderers 
Manchester United 3:1.

Az Arsenal pontvesztesége ellenére is 
még tartja vezető pozcióját, igaz, hogy 
csak gólaránnyal, a Sunderland, a Brent
ford és a Charlton előtt — valamennyi ők* 
nek egyformán 26 pontjuk van s a továb
biakban előreláthatóan oly öldöklő harc 
fejlődik ki az elsőségért, amilyen még talán 
sohasem volt.
MEGLEPETÉSEK A FRANCIA LIGÁBAN

Párisból jelentik: Olympic Marseille— 
Olympique Lilié 2:1, Fxcehior Roubaix— 
Racing Roubaix 3:2, Red Star Paris -AS 
Cannes 3:3, St. Rennais—FC Rouen 01, 
RC Strassburg—FC Sete 1:1, SC Fives— 
RC Paris 1:3, Antibes FC—CS Metz 2:2. 
FC Mülhausen—FC Sochaux 4:1.

Meglepetés a Lilié veresége és a Red Star 
döntetlenje.
BRADDOCK A VILÁGRANGLISTA ÉLÉN

Nemyorkból jelentik: Az Amerikai Nem
zeti Ökölvívó Bizottság a napokban tette 
közzé a hivatásos ökölvívók ranglistáját, 
amelyen az európai versenyzők meglehető
sen a háttérbe szorultak. A lista a követ
kező:

Légsuly: 1. Montana, 2. Warnock, 3. 
Lynch. Bantamsuly: 1. Éscobar, 2. Jeffre.
3. Sangchili. Pehelysúly: 1. Sarron, 2. Mil
ler, 3. Armstrong. Könnyüsuly: 1. Ambcrs,
2. Coole, 3. Montanez. Weltersuly: 1. 
Ross, 2. Garcia, 3. Carrel. Középsuly: 1. 
Steele, 2. Yarosz, 3. Overlin. Kisnehézsuly: 
1. II. Lewis, 2. Olin, 3. Gainar. Nehézsúly! 
1. Braddock, 2 .Schmcling, 3. Louis.

A BBTE Jéghokkt csapata első mérkőzé
sét Insbruckban játszotta az IEV együttese 
ellen, amellyel szemben végig fölényben 
volt és a harmadik harmadban lőtt góljá
val 1:0 arányban győzőit. A budaiak egyet
len gólját Hclmcczy szerezte. Majd második 
mérkőzését Garmischban játszotta a BBTE, 
a Zehlendorfer Wcspen ellen, amelytől 6:2 
arányú súlyos vereségei szenvedett. Az első 
harmadban 1:0, a másodikban 2:1 és a har
madikban 3:1 volt az ellenfél javára a gól
arány. A balszerencsés meccsen inár n 10. 
percben Blázsi térde megsérült és ettől 
kezdve csak statisztált. A BBTE két gólját 
Hárai és Hclmeczy 'ütötte.

★

„Karácsony a Bugacon/4 A BKE január 
3-án tartja a: eredetileg karácsony vasár
napjára tervezett jégünnepélyét, mely „Ka
rácsony a Bugacon" elmet viseli. .4 jégün
nepély nemcsak névleg, hanem tényleg Bu- 
’iacot fogja a BKE jegére varázsolni, mert 
a közönség többek között a számadó ju
hászt is láthatja eredeti bugaci karikásával. 
Az előkészületek már serényen folynak, s 
ezért a január 2-ára és 3-ára kiirt orszá
gos műkorcsolyázó versenyt január 5-ére 
és fí-ára halasztották, s az ugyanerre a 
napra tervezett főiskolái mü- és gyorskor
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csolyázó bajnoki versenyt pedig egy ké
sőbb még megállapítandó napra halasztót- 
tdk el- 4 BKE kővetkező nagyobb eseménye 
a január 10-én lebonyolítandó Kanada baj
nokcsapata elleni mérkőzés lesz.

♦
A gyorskorcsolyázó szakosztály három 

„élharcosa" állásba lépett. Llndner Gedeon, 
u többéves főiskolás világbajnok és bajnok 
az adóhivatalhoz, öccse, Ernő, a MATEOSZ- 
hoz került, Hidvéghy többszörös bajnok 
pedig egyelőre titokban tartja az örömhírt.

Háziversenyt rendezett a BKE gyorskor
csolyázó szakosztálya vasárnap délelőtt fél
nyolckor a műjégpályán. Az ötszáz métert 
Görög nyerte 48.4 mp-cel, 2 Chiba, 3. 
Somlay. Ezer méteren első Wimltner í p 
37.7 mp, 2. Hidvéghy. A; ezerötszáz méte
res első helyét Somlay hódította cl (2 p
42.2 mp) Kaas és Terták előtt. Háromezer 
méteren elsőnek futott be Hidvéghy 5 p
28.2 mp-ccl, 2. XVindtner, 3. Chiba' Kéz lök 
versenyét nyerte Kiss 1 p 59.2 mp idővel. 
Érdekes gyorskorcsolyázőverseny került ez
után lebonyolításra: az üldözőverseny, 
amelynek lényege, hogy a pálya két fél
terén induló párok egymást elérjék. A ver
senyt a Lindner—Enycdy-pár nyerte meg.

♦
Különös hokkimeccset élvezhettek végig 

karácsony második napján a műjégpálya 
látogatói. Bandy-hokkit játszottak. Ennek a 
hokkinak lényege, hogy korong helyett lab
dával játszanak é.s lefelé fordított, séta- 
pálcaszerü ülőkkel vívják meg a mérkő
zést. Kihivásos mérkőzés volt, öregek és 
ifik közölt, amelyet nz ifik nyertek 2:1 
arányban. A meccs hőse Cunci bácsi, aki 
bár orronütötték az ütővel, szájkosárral és 
elmaradhatatlan monoklijával továbbra is 
védte az öregek kapuját.

*
A január ÍO-i kanadai— magyar váloga

tott mérkőzés magyar csapat felállításáról 
sok tipp látott napvilágot ti sajtóban. Bar 
végleges döntés még nincsen, de a szövet
ség félhivatalos felállítása a következő: 
Hirtcsák—Barcza Hrnby—Jeney— Miklós— 
Róna, cscrccsatársor Gergely H—Sztoics— 
Gergely l

A SZEKRÉNYESSY TESTVÉRPÁR 
NAGY SIKERE BERLINBEN

Berlinből jelentik: A kanadai Kimberley 
Dynamiters jégkorongcsapat* vasárnap a 
Berliner Schliltschiih Club ellen. 4:1 arány
ban győzött. A szünetben Schüfer osztrák 
műkorcsolyázó világbajnok és a magyar 
Szckrén.vessy testvérpár bemutatót tartottak, 
amelyről a német szakkörök ugy nyilatkoz
tak, hogy a világbajnok együttes produk
cióit feliilinulja. Előző nap a berlini Sport
palota jégünnepélyén a Szekrényese,? test
vérpár ón Terták Elemér ugyancsak nagy 
sikert nratott.

Sporthírek 
egy mondatban

Düsseldorf csapata a Wiener EF-t 4:1-re le
győzte.

Szekrényessy Piroska és Atilla december 
29-én és 30-án Boroszlóban, december 31-én 
pedig Schreibernauban tartanak műkorcsolyázó 
bemutatót.

A Magyar Országos Lasvnlennlsz Szövetség 
a Középeurópai Tennisz Kupa sorsolását 1937 
január 7-én. délután 6 órakor tartja az OTT 
tanácstermében.

Kid Tunero Párisban pontozással győzött 
Kon Overlin amerikai középsúlyú ökölvívó 
bajnok ellen.

Az angol Tommy Farr Londonban ponto
zással győzött a francia Rutz nehézsúlyú ököl
vívó ellen.

Birger Ruud olimpiai bajnok a svájci Ábel- 
bódénkén megtartott nemzetközi siugróverse- 
nyen 60 méteres ugrásával uj rekordot állított 
fel s ezzel négy méterrel javította meg az évek 
óta fennálló legjobb eredményt.

Wontcrs belga Európa-bajnok 15 menetes 
küzdelemben Párisban döntetlenül végzett a 
francia Friezzel.

A garmischl slsfincon megtartott karácsonyi 
versenyek győztese n pnrtenklrcheni Soercnsen 
Jelt 52 méteres ugrással.

Karácsonykor testit
a Hungária goiuzemt

HUNGÁRIA—FLÓRIAN* 1:0 (1:0) 

La Va lelte, dec. 27.

fA Hétfői Rapid tudósítójának távirata.) 
Karácsony első napján játszotta n Hun

gária harmadik mérkőzését Malta-szigetén, 
az igen jóképességü Florlana ellen. A mál
taiak több idegen nemzetiségű játékosokkal 
megerősítették csapatukat, de. igy sem tud
tak méltó ellenfelei lenni a kék-fehéreknek. 
A Hungária ugyanis csaknem

állandó fölényben

volt, de az ünnepi hangulatban nem akarta 
ellenfelét tönkre verni, hanem megelégedve 
a minimális gólarányu győzelemmel, in
kább a szép játék bemutatására törekedett.

A mérkőzés egészen enyhe, nyárias idő
ben zajlott le. A bécsi Rapid játszotta az 
előmeccset a Hibernians együttesével ame
lyet 4:2 (3:11 arányban legyőzött. A Rapid 
nem mutatott meggyőző formát, csak igen 
nehéz küzdelem árán sikerült megadásra 
késztetni a máltaiakat s inkább a rutinban 
mutatkozó különbség, mint a nagyobb já
téktudás döntötte el a mérkőzést a bécsiek ■ 
javára.

Ezután nagy tapsvihar közt állt fel a 
Hungária a következő csapattal: Szabó —

Szabó amerikai útja veszélyben1.
Hát mégis megfőtt... Nehezen és bizal

matlanul vártuk, de most itt van: Szabó 
Miklós amerikai meghívása. Ezzel az Új
világ is elismerte Szabó kiváló tehetségét, 
így' azután valóban groteszkül hat, hogy a 
nehezen megszületett hívás ellenére sem 
bizonyos, hogy Szabó megy-ef Az egész 
bizonytalanságot — érdekes’. —- a pénz te
szi. Az amerikaiak ugyanis csak háromszáz 
dollár költsé-gbozzájáruldst adnak és ez 
bizony kevés a túra lebonyolítására.

Még kétszáz dollár kellene.

Ez magyar viszonylatban nagy pénz és ha 
Szabó egyesülete nem is tudná előteremteni, 
szinte logikus, hogy a szövetség pótolja a 
hiányzó összeget, mert az olimpiai kudar
cokért és baklövésekért legalább ennyi 
elégtétellel tartozik. Ha tudjuk is, hogy az 
ntlétaszövetség szegény, azt se felejtettük 
el. hogy u kosárlabdázók lengyelországi ki
rándulására három kísérővel tudott pénzt 
előteremteni. Már pedig Szabó Miklós ame
rikai startja legalább olyan jelentős, mint 
ez az utóbbi szerep.

Szabó kiküldetésével azonban még nincs

A golyó művészeinek ádáz nemzetközi 
küzdelme a pesti billiárd-stadionban

Másféléves szünet után találkoztak Ismét 
a közösen alapított vándordíjért folyó küz
delemben Magyarország és Ausztria repre
zentánsai a karambolfronton. A három
napos versenyben a: osztrák csapat 23:17 
kiharcolt előnnyel indult a vasárnopl utolsó 
fordulóban, ami unnál kellemetlenebb, mert 
esetleges osztrák győzelem esetén

. a vándordíj végleg Becsbe vándorul.

Az Ostendc-kávéhúz „bllllárd stadionjában" 
mindkét csapat tartalékosán állott starthoz. 
A magyar csapatban széthúzás és sértődé
sek következtében nent indult a két legjobb 
versenyző: Rác: és Dávid. S igy nem a leg
jobb magyar garnitúra állott starthoz Eper- 
jessy, Papp és Magyury személyében. Az 
osztrák csapat sem volt teljes. Betegsége 
következtében távolmaradt Rcichcr világ- 
bujnok s igy az osztrák csapat csak két ver
senyzővel, SchwarUerrel éj Engellel kép
viseltette magát. A háromnapos nemzetközi 
verseny eddigi eredményei a következők: 
Eper jessy—Engel 6 1. Schmartzer—Papp 
fi.4, Schutarlzcr—Eper jessy 7:3, Engel— 
Magyury Ű.4. A vasárnapi Schumrzer-Ma- 
gyarg-niérköitésen három játék után az 
osztrák versenyzők 4:2 urányban vezetnek 
és a vándordíj sorsát a késő éjjeli órákba 
nyúló Engel—Papp-mérMiés eredménye 
fogja eldönteni. Ebben nr utolsó mérkőzés
ben « szabaddobási versenyt már délelőtt 
lebonyolították é» az' a nagyszerűen játszói 
Papp nyerte meg. I

Mándi. Bíró — Sebes, Túrái, Dudás — Sas, 
Müller, Cseh. Kardos, Titkos. MAlta-sxIge- 
tén rekordközönség, közel tizenötezer néző 
jelent meg a mérkőzésen. A Hungária jó 
hírneve és az előzőén kivívott nagy gól
arányu győzelmei csábították ki a hatalmas 
nézősereget. Nem is bánta meg ez a szép 
számú drukkersereg, hogy kiment a mérkő
zésre, mert

a Hungária a futball játék minden szép
ségét felvonultatta

és valóban azemet-lelket gyönyörködtető 
művészi akciók egész sorát mutatta be az 
ámuló-bámuló futballrajongóknak. A csa
pat minden része kifogástalanul működött,' 
* talán csak n csatársor nem vette túl- 
komolyan a góllövés mesterségét, mert n 
Cseh Matyi által mindjárt a meccs elején 
bebiztosított gól után nem forszírozta a na
gyobb győzelmi arányt. Szünet után a mál
taiak is többször szóhoz jutottak, de a jól 
működő kék-fehér közvetlen védelem eb 
hárította a kiegyenlítés minden lehetőségét. 
A Hungária pompán teljesítményét nem
csak a máltaiak, de a konkurrens bécsi 
Rapid vezetői is teljes elismeréssel fogad
ták.

minden elintézve, mert a szakember na
gyon jól tudja, hogy • siker nem csak a 
versenyzőn múlik, hanem nagyon sok múlik 
a pillanatnyi kondíción, különösen ha fi- 
gyeJembcvesszük. hogy a versenyig sokezer 
kilométert kell utazni. így ♦éhét csaknem

elengedhetetlenül szükséges még egy 
kisérő kiküldetése Is,

aki Szabó menedzselésén kívül ar amerikai 
atlétikai élet tanulmányozását is jól meg
oldhatja. A személyi kérdésben csak nz a 
döntő, hogy elsőrendű, nyltötl izerfíffiét né
zelődő tréner legyen, aki két hét alatt na
gyon sokat tanulhat az egyetemes magyar 
atlétika javára. Ha másként nem, ezt a 
kérdést társadalmi gyűjtés utján kell meg
oldani. Igaz, hogy jól emlékszünk még a 
tanácsülésre, amelyen egy vérmes ur asz
talt csapkodva Ígérte, hogy a magyar atlé
tika fejlődése érdekében amerikai trénert 
fognak Magyarországra hozatni. Még erre 
sincs szükség — bár csak hasznos lenne 
—, ha Szabóval egy fiatal trénertehetséget 
indítanának útra a: Vjvilág felé.

Takács István

Lapzártakor: Magyary a háromfalas me
netben döntetlent ért el osztrák ellenfelével 
szemben s igy 7:3 arányban ar osztrák ver
senyző győzött. A verseny állása

30:30 az osstrák csapat Javára.

Az osztrákok hatalmas elugrását csak az 
esetben tudjuk lehozni és u versenyt leg
jobb esetben döntetlenné tenni, ha Papp 
Engellct szemben minden játszmáját meg
nyeri, amire azonban sajnos, kevés a re
mény

„Ziccerek" 
a magyar-osztrák 
billiárdversenyröl

lleichcr világbajnok távolmaradása foly
tán az osztrák billió rdsportot csak két játé
kos képviselte. Érdeklődtünk egyik magyar 
funkcionáriusnál, hogy miért nem vesz, 
részt a versenyen a világbajnok t.irtaléúkji.

— A tartalék lerándult — mondja a 
funkcionárius 
deztük elképedve.

— '..{Ar itt is le lehet rándulni? — kér-
— Igen, a Semmeringre, hangzott a meg

nyugtató válasz.
Szokatlanul érdekes dolget figyeltünk 

meg a nagv harc hevében. A jobbára szak 
értőkből álló nagyközönség feszült figye
lemmel nézte az egyes lökéseket és egv ki
tűnően sikerűit ügyes lökés u.ón hatalma* 
dobogássá’ adtak kifejezést tetszésüknek. 
Röviden, a bili árd drukkerek lábbal tap
solnak

♦

A magyar csapat életkorátlaga testvérek 
közölt is túl van az ötvenen. Ebben • gár
dában a kitűnő Eperjessv képviseli a fiataU 
Ságot. Hosszas kutatás után sikerült meg
állapítani, hogy az „ifi” játékos csak har
mincnyolc esztendős. Ennek a nagv életkor- 
átlagnak ’.s megvan a maga magyarázata. 
Nálunk ci bllliárdsport olyan költsége* szó
rakozó*. hogy legalább három ^vtiztaen 
keresztül vagyont kell a versenyzőnek 
gyűjtenie, mig tréningbe állhat. Ez az oka 
annak, hogv a magyar billiárdversenyzŐ 
száz éves korára ntár némi versenyrutinnal 
is rendelkezhet.

*
Az indiszponáltan játszó Magyarv, aki 

betegségében tizenöt kilót fogyott rövid idő 
alatt, egy alkalommal felállt és kihagyott 
egy remek ziccert.

— Minek állt ez fel? —- kérdi egv dü
hös néző.

— Inkább azt kérdezze, minek ült cr. 
fel? — torkolta le a szomszédja.

♦
A fiatal Eperjessv várakozáson felül ki

tünően szerepelt a nemzetközi versenyben. 
Az öreg szakértők gyönyörűséggel figyel
ték szebbnél-szebb lökéseit. Az egyik szak
értő áradozva mondja:

— Hihetetlen, hogy ez a fiú milyen na
gyot javult néhány hét alatt.

— Mi van ebben hihetetlen? Jól tudod, 
hogv kályhás a foglalkozása s igy nem 
csoda, ha átfűti a lelkesedés heve.

♦
Meg kell mondanunk az igazat. A Bil 

liárdszövetség hatalmas és jóvátehetetlen 
hibát követett el a csapatösszeállítás körül 
ezen a fontos nemzetközi mérkőzésen. Mi 
a szövetség helyébe — karambolról lévén 
szó — egy közlekedési vállalat csapatát in
dítottuk volna el. amelv minden bizonnyal 
az osztrák mezőnyt legázolta volna.

Mottó

A Hungária 
vasárnap 5s0-ra 
győzött

A Hungária remek játék után 5:0 arány
ban győzött az Arnay XI. ellen. Ez az ered
mény unnál értékesebb, mert ugyanez ■ 
csauat a közelmúltban döntetlenül mérkő
zött a bécsi Rapiddal.

Érdekes sportházasságot kötött Magyar
ország első nagvtehetségü sporthumoris
tája: Rex-Király Dezső és Halápi Elly. A 
fiatal házaspárt a legszélesebb sportkörök 
halmozták el szercncsekivánataikkal.

A prágai Slavia Marokkó válogatott csa
pata ellen szombaton és vasárnap kél mér
kőzést játszott, első nap 7:1-re, második 
nap 4:2-re győzött a Slavia.

A hagyományos karácsonyi szájnál 
uszóversenyt ez évben » francia Cartonet 
nyerte 2 p 05 mp-es idővel, a táv 180 mé
ter volt.

MABOE!
E"urc«a kikötés az atlétika — ellen

MABOEl Ne lessék megijedni, nem 
betűrejtvénv ez, hanem egv előkelő, rneg 
alakulás elölt álló testület neve. Jelen
tése: Magyar Atléla-Barúlok Országos
Egyesülete. Tehetős emberekből alakult, 
akik minden erejükkel támogatni akarják 
a kátyúba jutott magyar atlétikát. A cél 
remek. De éppen mert oly szép, van egy 
kis bibije. Jonuár 10-én lesz ugyanis a 
MABOE közgyűlése és a kiszemelt tagok
nak már elküldték a belépési nyilatkoza
tot. Ebből tudjuk meg, hogy u feltett 
kérdések egyik legfontosabb pontja, hogy 
a kiszemelt tag hány éves Kiderül, hogy 
csak 35 éven felüli tagokat akarnak fel
venni és ezt a korhatárt hitelesen kell 
majd igazolni. Pikantériája az ügynek, 
hogv ehhez u szokatlan kikötéshez egy 
ma is működd méllóságos tréner ur ru
gaszkodik. Indokolása szerint ugyanis — 
tisztelet ne essék, mondván — a mai fia
talok túlságosan éretlenek. Nincs helye itt 
a vitának, kiváltkép azért, mert éppen a 
propoziciót tevő urnák kell tudnia, hogy 
mit dolgoznak ina az atlétikáért a fiata
lok A MARÓÉ soraiból, ha érdemleges 
munkát nknr végezni, nem zárhatók ki 
uz ifjú tehetségek »em Felttélcnül meg 
kell változtatni n kritikus pontot és ■ 
korhűiért legalább huszonnéirv esztendőre 
kell leszállítani. Reméljük, hogy az atlé
tika érdekében ez mihamarabb megtörté
nik s akkor az öregekkel n hátuk mögött 
a fiatalok lendületű és »r anyagi meg- 
iilapozotbág vj ufakia sihetí a tévelygő 
magyar atlétikái, (t. I.)
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Népvándorlás indul meg a teli holt
szezonban a futball kisegyesülétei felé

Annakidején a társadalmi egyesületek 
körében igen nagy tetszést aratott nz a ja
vaslat, amely nagv reformot jelentett a já
tékos igazolások toráfri. Nem kevesebbről 
volt szó, mint arról, hogv

maximálni kell az egyes egyesületekhez 
leigazolt játékosok számát.

Évek hossza óta na,. \ volt a panasz a 
társadalmi egyesületek, részéröl, hogy a vál
lalati egyesületek nyakló nrlkiil igazolják 
Jo a tehetséges és a tehetsegesr/ek vélt kis- 
rgvcsületek játékosait, egv-két mérkőzésen 
játszatják s azután — mert egykettőre nem 
vált be — minden lelkjismeretfurdalás 
nélkül fclreállHofták s ilvcn, esetben a játé
kos hosszú időt elvesztett az át- és vissza- 
igazolási idő miatt.

Kenyeres Árpád, az MLSZ főtitkára n 
legnagyobb csendben, de annál nagyobb 
precizitással készítette el ennek a visszás 
helyzetnek a meggállásál célzó javaslatát, 
amely szerint

minden egyesületnek h bajnoki év kez
dete előtt, tehát minden nyáron ki kell 
jelölnie minden egyes osztályban in

duló csapata után 25—25 játékost, 
akiket a szövetség úgynevezett visszatartási 
jegyzékre vesz. A jegyzék jelentősége abban 
áll, hogy a játékosok, akik nem szerepel
nek a visszatartási jegyzéken,

félév után bármely egyesület részére 
Igazol hal ók

« igy az átigazolási időből bal hónapot 
nyernek.

Az bizonyos, hogy, a jegyzéknek össze- 
állitása sok gondot okozott az egyesületek
nek, de mé.g többet a követségnek, de most 
már meg is lesz a gyümölcse:

■ téli holtszezonban jelentős tömegű 
Játékos válik azonnal Ignzolhatóvá és 
Igy a klsegjeslilelek felé valóságos nép

vándorlás indul meg.

A vállalati egyesületek közül nem egynél 
50—100 játékos válik szabaddá a téli sze
zonban, ngyhogy a tavaszi szezonban elő
fordulhat, hogy egyik másik csapatra rá sem 
lehet majd ismerni, annyi uj. felszabadult 
játékost tud majd megszerezni „istállója*4 
számára.

Egy másik érdekessége a visszatartási 
(Jegyzékeknek, hogy

egész sereg régi biiuről hullt le a lepel 

az adminisztráció ébersége, folytán. Előfor
dult, hogy egy játékos évekkel ezelőtt át
igazoltatta magát egy másik csapat részére, 
de azután meggondolta m:.gát és mint „té
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii>iiiii><ii)uiiiniiiiiiiiiniiin;i<)i>iiiiiiriiiniiiiiii)iiiiiiiiii)iiiiiiiniimiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiii)iiiiiiiiiiiiiiniiiiiiuiii;

VÍZSZINTES:
I. Formabell. 6. Tánc.
10. Elnéz. 11. Papjá- 
nnk van pipája. 13. 
Etele fin. 15. Hang
jegy németül. 15. Bor
termőhely. ÍR. Halár
állomás. 10. Női név 
becézve. 20. l't lég. 22. 
Arany — más nyel
ven. 23. Tanulás. 25. 
Kereskedő is csinálja. 
’-O. Fedés. 27. Duna- 
Száva-Adrin. 29. V’i- 
vorgó pofa. 50. Ilon

ka. 32. Lónév. 34. Tn 
Ián. 35. Meg kell inni 
36. Görög piactér. 38. 
Földmunkás. 30. Poli
tikus. 40 Szigetcsoport. 
41. Harc.

FÜGGŐLEGES:
1. Vegvülct neve. 2. 
Hires hcgedükészitŐ. 3. 
Tisztálkodó eszköz. 4. 
■tárom. 5. Magyar iró. 
H. Sportklub. 7. Nézz. 
R. Kcrcsk. meghatal
mazás. 9. Ipnrosembcr.
12. Középosztály. 14. 
Ez a konyak. 10. Más 
utján ir. 17. A nap ré
sze. 20. Szerencsétlen 
emberek 21. ördög. 23. Cső- • 
• selék. 24. A madarak kiró I 
lya. 27. Görög váro«. 28 | 

fvAjcI üdülő 30. Olasz autó- | 
márka 31. Kb. a 30. vizszin- i 
tea. 33. Afrikai város 35. Be- |

kozló fiú" visszatért régi csapatához. Mint
hogy ott megvált a régi játékosigazol
ványa, nyugodtan futballozott hol a régi, 
hol az uj egyesületében. Ezeket a vissza
éléseket természetesen a kellő lszlgbrra 
büntetik a megfelelő „futballbiróságok".

Végeredményben tehát meg kell állapí
tanunk, hogy a vállalati egyesületek ellen 
irányult játékosmaximálási szabály teljes 
sikert aratott, annak ellenére, hogy a válla
lati egyesületeket egyáltalán nem sújtotta, 
hiszen azoknak nem is volt szükségük 
azokra a játékosokra, akiket nem vettek 
visszatartási jegyzékére.

Az országos 
vidéki asztali tennisz 

bajnokságai
Az 1936/37. évi országos vidéki asztali 

lenniszbajnokságokat Szombathelyen ren
dezték meg, nem várt hatalmas siker je
gyében. Az ered mén vek:

Hatos férfi csapatbajnokság: Szombat
helyi KÁOSZ (Pataki, Lustig, Molnár, Re
ményi, Hídvégi, Blau'j, 2. Szegedi KEAC,
3. Pécsi SC.

Hármas férfi csapatbajnokság: Szegedi 
KEAC (Baróti, Dóczy, Csányi dr. és Ko
vács), 3. Sz. KAOSC, 3. Tapolcai AC és 
Pécsi SC holtversenyben.

Női csapatbajnokság: 1. Orosházi TK.
Női egyes bajnokság: Lőcsömé, Orosházi 

TK, 2. Kocka OTK, 3. Ungár Sz. KÁOSZ.
Vegyespáros bajnokság' Dóczy KEAC é? 

Kocka OTK, 2. Csányi dr. KEAC, Lőcserné 
Orosházi TK, 3. Pataki és Ungár KÁOSZ.

Ifjúsági csapatbajnokság: 1. Debreceni 
EAC.

Ifjúsági egyesbajnokság: 1. Hess Sz. 
KÁOSZ.

Ifjúsági páros: Barabás és Sziklai DEAC.
A férfi egyesben a döntőbe kerültek 

Dóczy KEAC, Hajós Tapolcai AC, Lusztig 
Sz. KÁOSZ, Mursovszky Pécsi SC.

A férfipáros bajnokságba két KEAC-púr 
került, Baróly és Kovács, Csányi dr. és 
Dóczyvn! szemben.

LESZ-E LENGYEL JÉGHOKKI-TURA?

A BKE hokki csapatát Kattowitz, Krakkó 
és Lemberg város csapatni túrára hívták. A 
hazai vezetőség eleget is tett a meghívásnak, 
tréning alá vetette játékosait és összeállí
totta a csapatot, hogy azt utnak inditso 
Lengyelország felé. A csapat a kondíció tré
ningeken kitűnő formát mutatott, — bár

Miklós egyelőre sérült

és nem biztos, hogy résztvehet-e a turamer- 
közéseken.

Azonban egy váratlan körülmény szólt 
közbe: az idő. Ugyanis Krakkó és Lemberg

/ / /

lüvetís. 37. Angol kötőszó.
38. Nagyközség Hevesben. 

sárosának nincsen műjégpályája és a mai 
enyhe időjárás mellett nem valószínű, hogy 
a kitűzött időpontra játékra alkalmas jég
pályát tudnak készíteni. Kattowitz műjég
pályája viszont nem tudja egyedül lebonyo
lítani a mérkőzéseket és éppen ezért egy
előre a túra a levegőben lóg.

Felhívtuk dr. Lator Géza kapitányt s 
megkérdeztük a túra sorsáról.

— Bizony nehéz ebben u percben arra 
választ adni, hogy lesz-e mérkőzés, illetve, 
hogy utnak inditjuk-e csapatunkat. Ma már 
sajnos,

profialapon állnak a nagy csapatok 

és igy nem igen látnak vendégül turnén 
külföldieket, ha csak azoknak több mérkő
zés előre nincs biztosítva. Holnapra várjuk 
Kaltowitzhól a telefoni, amely végérvénye- 
fen eldönti a túra kérdését. Rem ijük, jól 
fog szerepelni a csapat és újra népszerű 
lesz Pesten a hokkimeccsekre való kijárás, 
mert bizony nagy-nagy deficittel zárul egy- 
egy vendégcsapatnak iltjárása. Egy kiváló 
külföldi csapit 1800—2000 pengőt is elkér 
szerepléséért, amit ilyen kevésfönyi néző 
mellett behozni nem lehet. Mi azonban 
farkasétvággyal indulunk Lengyelországba, 
hogy felfaljuk a krakkóiakat.
iiiiiiiiiiiiiiiHiiiiii iiiiimniniiiiinniHiniJiiiiiiiiiiiniiiniiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiHiiiiiiiiiKHiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiniimuiiiiiiinniiimuiiiiiiiiiin

Ericli 8J. megverte Baltái
Karácsony első napján a kellemelelen szeles, 

esős idő mialt „csak" 7000 ember kereste fel 
az ügetőpályál. A pálya talaja a délután folya
mán a legváltozatosabb volt, előbb meglehető
sen mély és sáros volt, később csaknem kopo
gósra fagyott. Az idők e szerint hol sokkal 
gyengébbek a normálisnál, néhol pedig alig 
valamivel rosszabbak. A versenyek nagyobb 
részét outsiderek nyerték A kimondott favori
tok közül, csak Cazar, Beki és Benedek tudott 
győzni, a meglepetések legnagyobbika Lúgos 
győzelme volt, melyre több mint nyolcvanszo
ros pénzt fizetett a totalizatör.

— Péntek —
I. Poprádl díj. 1. Timidé II., (2) Renkő, 2. 

Margit (6) Marék, 3. Lady (0) Zwillinger T. 
F. m.: Árvácska (8) Jónás J„ Balbo (4) Fisz
tér, Szendrö (3) Ilauser, Mentő (5) Tonianu, 
Arató (l>á) Jónás F., Tóni (6) Vorst, Ugyanis
(5) Feiser, Főur (10) Simkó. Könnyen. 10:30,
13. 34, 24. Olasz: 10:175. Befutó: 10:283 és 178. 
Idő: 38.4. Arató, mint második. Balbo, mint 
harmadik diszkvalifikálva.

II. Háromévesek versenye. 1. Gitár (IW) 
Kovács F., 2. Ipoly F. (3) Zwillinger, 3. Palóc
(6) Zwililnger T. F in : Professor (6) Tomann, 
Rabló (3) Feiser, Thalia (5) Jónás, Pusztakür
tös (2) Mann. Biztosan. 10:52, 20, 15, 23. 
Olasz: 10:42. Befutó: 10:24. Idő: 39 2

III. Lobogó dij. 1 Glna (2%) Wiesner, 2. 
Gudrune (2'/$) Zwillinger, 3. Theodora (6) 
Fityó. F. ni.: Egeria (p) Ravmer, Tallér (4) 
Jónás, Vág (5) Feiser, Ribilio (8) Steinilz, 
Csalán (16) Kovács II., Glória (6) Maszár I. 
Riztosan. 10:78, 24, 28, 35. Olasz: 10:85,- He- 
futó: 10:392 és 842. Idő: 32.6.

IV. Mechanikus handicap. 1. Opál (3) Jó
nás, 2. Éber B. (3) Steinitz, 3. Erich U. (5:10) 
Kovács II. F. m.: London (25) LoLndon. Könv- 
nyen. 19:29. Olasz; 10:42. Befutó: 10.138. Idő: 
33.3.

V. Karácsonyi dij. 1. Beki (p) Kovács II., 2- 
Elsőm (2J$) Maszár I, 3. Gladiátor (6) Fityó. 
F. m.: Jóság (6) Raymer .Sterling (10) Jónás, 
Gyarmati (10) Vorst. Küzdelem 10:16, 11, 12,
12. Olasz: 16:43. Befutó: 10:47. Idő: 36.8. 
Sterlin'i,, mint második diszkvalifikálva.

VI. Mechanikus handicap. t. Lúgos (8) Hau
ser, 2. Szeszélyes (6) Maszár I., 3. Chálimar 
(l’-í) Raymer. F. m. Tigris (8) Siró, Vadorzó 
(8) Wiesner. Rota (5) Jónás, Eladó (8) Maszár 
F., Simha (2) Fityó, Minor (8) Simkó, Zivatar 
(10) Zwillinger T., Murány (4) Bcdekovics, 
Odább (5) Steinitz, Arvalegény (8) Zwillinger. 
Könnyen. 10:810, 111, 27, 18. Olasz; 10;76. Be
futó: 10:3236 és 3236. Idő: 33.0.

VIII. Nemzetközi verseny. 1. Krlsta (9:10) 
Zwillinger, 2. Ilona (9:10) Kovács II., 3. Penny 
(25) Jónás. F. m.: Mucs (20) Forst, Engelbcrt 
(10) Jónás J. Könnyen. 10:16, 33, 37. Olasz: 
10:32. Befutó: 10:32. Idő: 32.8.

Vili. Harsona díj. 1. Benedek (7:10) Felser,
2. Egyetlen (f. n.) Baik, 3. Oculi (1) Zwillin- 
ger. F. m.: Zengő (2%) Maszár F., Rcvisio (8) 
Kovács I., Sophle (6) Vorst, Látránv (6) Jó
nás. Könnyen. 10:18, 12, 19. Olasz: 10:47. Be
futó: 10:66. Idő; 34.7. Rcvisio, mint harmadik 
diszkvalifikálva.

IX. Handicap. 1. Paris (4) Marschall, 2. 
Hoppe.r (6) Raymer, 3. Marlene B. (2J4) Baik. 
F. m.: Imréd II. (8) Tomann, Nemes (8) 
Benkő, Hclios (6) Fityó, Bandika (10) Toldi, 
Rejtély (10) Mann, Vajda (2) Feiser. Bohém 
(4) Soldos. Éviké 15) Wiesner. Könnvcn. 
10:52, 27. 24. 16. Olasz; 10:68. Befutó; 10:320 
és 166. Idő: 36.3.

Lőcsei dij: 1. Groo Pcggy (2Jí) Feiser, 2. 
Hanna the Great (6) Mnszár I., 3. Varázs (10) 
Bedckovics F. m.: Kálmán (p) Zwillinger, 
Gladiátor (6) Fityó, Apacs (2,‘sJ Jónás. Iíöny- 
nven. 10:57, 18, 35. Olasz; 10:55, Befutó:
10:263. Idő: 34.2.

— Vasárnap —
Vasárnap a föversenyben a favorit Ballal 

megverte tréninglórsa: Erich U. Az a lény, 
hogy a várható meglepetésről előre tudlak 
(totók 10:34), joggal kelti azt a gyanút, hogy 
a verseny kimenetele nem egészen a vétellé 
non múlott. Kovács István hajtási engedélyét 
cgv hónapra megvonták.

A részletes eredmények a következők:

KIKAPOTT AZ FTC JÉGHOKKI 
CSAPATA ST. MORITZBAN

St. Moritzból jelentik: JHS St. Moritz— 
FTC 1:0 (0:0. 0:0, 1:0). A zöldfehérek 
egyenlő ellenfélnek mutatkoztak a kiváló 
st. moritzi együttessel és a harmadik har
madban kapott góllal érdemtelen vereséget 
szenvedtek.

A BUDAIAK MEZIÉRESBEN A VÁLOGA
TOTTAT IS LEGYŐZTÉK

Meziéresből Jelentik: A Budai 11 kará
csony első napján a város válogatott csa
pata ellen Játszott és 7:4 arányban megér
demelt győzelmet szerzett. A félidő 5:1 volt. 
A budai gólok közül Rökk hármat, Szuhuv 
kellőt, Sztancsik és Keresztes egyet-egyet 
lőtt.

A BUDAIAK TUCATNÁL IS TÖBB 
GÓLT LŐTTEK TOURSBAN

Tón rab ól jelentik: A Budai „11“ 
csapata vasárnap az Oiympique Tours csa
pat ellen játszott és nagyszerű játékkal 13:0 

(2:0) aránya szenzációs diadalt aratott. A 
gólok közül Szuhay hatot, Rökk négyet. 
Sztancsik, Keresztes és Kovács egyet-egyet 
rúgott.

I. Tarpataki díj. 1. Contra (2) Feiser, 2. 
Ibolya (4) Tomann, 3. Tóni (5) Vorst. F. m.: 
Pagút (8) Marton, Kamat (2Jí) Benkő, Céda 
(3) Marschall, rvácska (6) Jónás, Szendrö 
(l>í) Hauser. Biztosan. 10:30, 16, 24, 22. 
Olasz. 10:112. Befutó: 10:371 és 265. Idő: 35.8.

II. Háromévesek versenye. 1. Pocok (p) 
Raymer, 2. Pusztakürtös (5) Mann, 3. Kálmán 
l2‘/<\ Zwillinger. F. m.: Buzakalász (2) Jónás, 
Vakarcs (5) Hauser, Bajadére (3) Kovács J-, 
Gulliver (8) Maszár I. Könnyen. 10:23, 11, 16, 
11. Olasz: 10:120. Befutó: 10:356. Idő: 36.2.

Hl. Hadúr díj. 1. Varázsfuvola (2) Kovács 
II., 2. Lasta (4) Fityó, 3. Pusztaberény (3) 
Feiser. F. m.: Apacs (p) Jónás, Irénke (5) 
Marschall. Erős küzdelem. 10:34, 14. 22. Olasz: 
10:53. Befutó: 10:320. Idő: 29.4,

IV. Mechanikus handicap. 1. Murány fp) 
Wiesner, 2. Osztalék (2) Steinitz, 3. Zivatar 
(5) Zwiiinger. F. m.: Leó (5) Maszór I., El
adó (6) Topllcher, Simba (2%) Fityó, Minor 
(8) Simkó, Selma (8) Jónás. Könnyen. 10:23,
13. 14, 14. Olasz: 10:44. Befutó: 10:30 és 50. 
Idő: 30:3.

December 31 és január 3 án d. u. W3-kor

V. Amateurverseny. 1. Quaslmodo (8:10) Bo- 
ffvny. 2. Varázsló (2J4) Varsányi, 3. Marlene 
B. (8) Baik. F. m.: Bohém (4) Soldos, Fifi (5) 
Gállá. Biztosan. 10:19. 12. Olasz: 10:32. Be
futó: 10:45 Idő. 31.6.

VI. Mechanikus handicap. 1. Szeszélyes (p) 
Maszár I. 2. Penny (8) Jónás, 3. Vág (2’á) 
Feiser. F. in. Lord of Pamuk (1 Simkó, 
Csalón (6) Kovács II., Botond (4i Steinitz. 
Küzdelem. 10:24, 17, 50. Olasz: 10:89. Befutó; 
10:479 Idő; 31.1.

VII. Nemzetközi verseny. 1. Erlcb U. (4) 
Kovács II., 2. Bállá (1%) Kovács I., 3 Csá
kány (10) Biró. F m.: Tallér (8) Jónás, Lon
don (10) Földi, Magvas (4) Zwillinger, Moli
nód (p) Marschall, Musclcapa (5) Steinitz. 
Küzdelem. 10:34, 24, 19, 78. Olasz: 10:54. Be
futó: 102 és 1068. Idő: 27.5.

VIIL Kengyel díj. 1. Csipke (6:10) Steinitz,
2. Bicskás (2%) Tomann, 3. Adóm (4) Zwillin
ger. F. m.: Lótrány (8) Jónás, Triumf (3) 
Kovács II., Gyarmati (10) Vorst. Könnyen. 
10:14, 12, 15. Olasz: 10:26. Befutó: 10:40; 
Idő: 31.5.

IX. Handicap. 1. Sa-mcrs (5:10) Kovács IT.,
2. Gudrune (2) Zwillinger, 3. Ragyogó (6) 
Vorst. F. m.; Sámson (8) Maszár I., Éber B. 
(4) Sleinitz. Biztosan. 10:24, 13, 19. Olasz: 
10:30. Befutó: 10:63. Idő: 29.2.

X. Késmárki dij. 1. Pajtás (5:10) Kovács II..
2. Epilog (6) Baik, 3. Nemes (6) Benkő. 
F. m.: Sterling (3) Jónás, Urstila (4) Jónás J., 
Sophle (8) Vorst, Rejtély (10) Mann, Hanna 
the Great (5) Fitvó. Könnyen. 10:15, 11, 19, 
16. Olasz: 10:61 Befutó: 10:72, 127. Idő: 31.1.
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