
/A-M'Z"-7? 7-\'.
ÁRA (Tj) FILLÉR

HÉTFŐI NAPLŐ
XXVUI. ivtolyam. 1. szám. I MEGJELENIK HÉTFŐN REGGEtí^55^ I Budapest. 1937 január 4

uasarnap elitem 
az Abbázia buzbombasait

Fejenként 100 pengőre vagy ötnapi elzárásra Ítélte 
a rendőrbiró ifj. Hann Henriket és négy társát

r Vasárnap délelőtt — féltőbb intézkedésre 
»— sürgőt rendőrfcirói tárgyalást tartott a 
VI. kerületi rendőrkapitányságon Pintér 
Arnold rendőrtanácsos, rendőri büntető
bíró, az Abbazia-klvéMa. szilveszteri büz- 
bombadobálóinak az ügyében.

Gebauer Józsefet, Berencti Andrást, ifj. 
Hann Henriket, Balatoni Leventét és Nagy 
Ferencet a tüntetés után előállították a fő
kapitányságra. Kihallgatásuk után a bűn
ügyi osztályhoz kerültek, majd valameny- 
nyiőket átkisérték a VI. kerületi kapitány
sághoz.

Pontosan tizenkét órakor kezdte meg a 
bombavetők ügyének tárgyalását Pintér Ar- 
nold rendőrtanácsos. Elsőnek Gebauer Jó
zsefet vezették fel az őrszobáról.

Gebauer József fővárosi 
alkalmazott

■ Személyi adatai szerint Gebauer József 
>2 éves, nőtlen gazdáit, jelenleg

a fővárosi kertészetnél van alkalmazva, 
fizetése 80 pengő havonta.

— Nem vagyok bűnös — kozdte vallo
mását — öl barátommal voltam együtt. 
Ezek közül négy nem szerepel az ügyben, 
az ötödik pedig Berencti András. Nekem 
volt büzbombám, egy darab. Ezt Berencti 
adta át. Mielőtt az Abbáziába mentünk 
volna, este tizenegy órakor az utcán csuz- 
tatta kezembe. A bombát

nem dobtam a kávéház padlójára, 
hanem negycdtizenkettőkor fölkeltem az 
asztaltól, a kávéház mellék helyiségébe 
mentem és ott egy vizesvödörbe dobtam. 
Mást az ügyről nem tudok.

A következő vádlott, Berencti András 
ezeket mondotta:

— Huszonhárom éves magántisztviselő 
vagyok, állásom nincsen. Büntetve nem vol
tam. A büzbombák ügyében nem érzem 
magam bűnösnek. Ugyanazokkal voltam 
együtt, akikkel Gebauer.

— Nagy Ferencet ismeri? — kérdezte a 
rendőrbiró.

— Igen, tudom róla, hogy képkeretezö 
és két nappal Szilveszter előtt voltam fenn 
nála, akkor

adott négy büzbombát. Ezeket magam
mal is vittem a kávéházba, 

de nem dobtam el. A büzbombákat azért 
kaptam, hogy valahol, ahol tömeg van, 
dobjam cl. ílogy hová kell elmennem, azt 
nem beszéltük inog

— Mit csinált a négy bombával?
— Tompának adtak kettőt és Gebauernck 

egyet, egyet pedig megtartottam.

Berencsi András 
tisztviselő

Elmondja ezután Berencti, hogy Tompá
nak Sándor volt a keresztneve és azzal a 
társasággal volt együtt, amely Gebauer asz
tmánál ült.

— Mikor fönt jártam Nagy Ferenc laká
sán, ott találkoztam Balatonival Is, akivel 
azonban többet nem találkoztam, csak 
Szilveszter éjszakáján az Abbáziában, aliol 
éppen csak lekezeltünk, de egyetlen szót 
sem váltottam. A bombát nem dobtam le a 
padlóra, mert

nem találtam a helyet alkalmasnak, 
tudniillik a zene mellett volt az asztalunk, 
hanem bevittem a kávéház mellékhelyisé
gébe és ott dobtam el, azután ráhúztam a 
vizet

— Nézze csak — szól közbe a rendőrbiró 
—■, Gebauer Is, maga Is azt mondják, hogy 
nem dobták el : 'nhákat. Hát akkor mi
től lett bfidőc a if-véház?

— Azt nem tudom, cmk ennyit tudok, 
hogy

a ml tfravUtunkbó' senki nem dobott 
boncát.

— Hát miben állapodtuk meg a bomba
vetésre vonatkozóan?

Ifj. Hann Henrik, fővárosi tisztviselő
Moet Ifj. Hann Henriket szólítja maga 

elé a rendőrbiró. Hann Henrik magas, sö
tétszürke ruhás, borostásarcu, 84 éves 

fővárosi tisztviselő, 
akinek 140 pengő a fizetése.

Amikor azt kérdezi tőle a bíró, hogy bű
nösnek érzi-e magát, ezt feleli:

•— Igen.
— Maga dobta a bombát?
«— Nem is voltam a kávéházban,
én egy fővárosi Igazgatótanltónál vol
tam vendégségben, azonban Nagy Fe
renccel beszéltem a büzbombáról, tehát 

tudtam a dologról.
Ezután pontos részletességgel elmondja, 

hogy Nagy Ferenccel már hetekkel ezelőtt 
megbeszélték, hogy valami büzbomba-féle 
dolgot kellene csinálni.

— Nagy Ferenc ajánlotta a bróm-keve- 
réket mustárolajjal, mire én úgy gondoltam,

Nagy Ferenc képkeretező, 
a bombagyáros

Most a magar. sovány, borostásarcu Nagy 
Ferenc képkeretez 'segéd lép a rendőrbiró 
asztala elé. kimondja, hogy huszonhárom
éves és heti keresete tíz pengő.

— Nem érzem magam bűnösnek — 
mondja a bíró kérdésére. — Jelen voltam 
az Abbázia kávéházban. Együtt ültem Kégl 
László nevű barátommal, aki nem tudott a 
dologról és egy hölggyel, akit a kávéházban 
ismertem meg.

— A büzbombákat a lakásomon készí
tettem. összesen hat darabot. Az anya
got egy Sánáor-utcal gyógyszertárban 
vásároltam, még pedig krómot és mus- 

tárolnjat, egyetlenegy Ízben.
— A gyógyszerész azt mondja — Jegyei 

meg a bíró — hogy háromszor vásárolt 
mustárolajat és brómot.

— Én csak egy Ízben vásároltam, még

Isteni Levente Jogász, 
két bűzbombát kapott

Végül Balatoni Levente, megás, erős ter
metű, sötétzöld ruhás, borostásarcu, 14 éves 
Jogász fiatalember, aki nagyanyjánál lakik, 
áll a rendőrbiró elé

— Nem vagyok bűnös, csak annyiban, 
— vallja — hogy

tudtam a bombavelés szándékáról, de 
én nem csináltam semmit, 

akikkel én együtt voltam az asztalnál, azok 
nem tudtak a dologról. Nekem Nagy Ferenc 
annvlt mondott csak, hogy Szilveszterkor 
menjek az Abbáziába, ahol Neumann Nán
dor névre asztalt foglallak a részemre.

— Nagy Ferenctől Szil veti tér este ne-

— Semmiben. Ctak abban, hogy alkalmat 
hely esetén hatználjuk fel.

A rendőrbiró újra maga elé szólítja 
Gebauert és hozzá fordult

— így történt?
— Én még — felelte Gebauer —- ssl 

mondtam Berenctlnek, hülyeség ez az egész 
büzbomba-ügy, ne dobjuk el a kávéházban, 
azután úgy, mint mondom, én a vödörbe 
dobtam.

hogy meg kellene zavarni valahol, valami 
módon a szilveszteri mulatságot.

— Megbeszélték, hogy milyen kávéház
ban?

— Kifejezetten nem, csak abban állapod
tunk meg, hogy

valamilyen zsidó kávébázat kell ki
keresni,

azután mérlegelni kezdtük a helyeket. 
Szóba Jöt ttöbb kávéház, de az Abbáziát spé
cié! nem említettük meg.

— KI készítette a bombát?
— Úgy tudom, Nagy Ferenc egyedül.
Megkérdezi most a rendőrbiró úgy Ifj. 

Hanntól, mint az előbb kihallgatott két ter
helttől, hogy a Komédia Orfeum és Filléres 
áruház elleni hüzbombamerényletről volt-e 
előzőén tudomásuk. Mind a hárman szinte 
egyszerre felelték:

— Nem. Ctak az újságokban olvastuk.

pedig szilveszter estéjén. El is készítettem 
belőlük a bombákat. Adtam belőle Beren- 
csinck és Balatoninak. Másnak nem adtam.

— Miben állapodtak meg, mi történik a 
bombákkal?

— Előzetes megállapodás nem volt,
Ifj. Hann ur ajánlotta, hogy majd Jön 
a Balatoni ur és a Berencsi ur, adjak 

nekik bombákat,
Így is történt, de hogy a bombákkal ml tör
tént és hogy azokat eldobták-e és ki dobta 
cl, azt nem tudom.

— Szóval a bombadobás helyét nem be
szélte meg Honnal f

— Előzőleg arról volt szó közöttünk, 
hogy a Szilvesztert megzavarjuk és decem
ber 80-án, amikor találkoztam újra Honnal, 
akkor állapodtunk meg az Abbáziában.

gycdtlzkor a lakásán két bombát kaptam. 
Négyszemközt beszélgettünk. Lehet, hogy 
Berencsi is ott volt, én azonban nem emlék
szem rá. A bombát nem dobtam el, hanem 
tiz óra után néhány perccel fölkeltem tár
saságom asztalától és a kávéház félreeső 
helyiségébe dobtam.

— Hogyan került maga Nagy Ferenchez 
a bombákért?

— December 28-án 

fonon mondotta, hogy keressem fel a laká
sán. Ott közölte velem, hogy ml fog tör
ténni. Ismétlem, a bombát nem én dob
tam eL

Az Ítélet
Ezzel befejeződött az öt terhelt vallomása. 

Ezután egy tanút hallgattak ki, majd a 
rendőrbiró kihirdette az elsőfokú Ítéletet

Mind u öt terheltet bűnösnek mondotta 
ki a rendőrbiróság és ezért őket egyen
ként 100—100 pengő pénzbüntetésre, 
vagy behajthatatlanság esetén öt-öt napi 

elzárásra Ítélte.
Az ítélet Indokolása szerint a büzbombákat 
Nagy Ferenc készítette, Ifj. Hann beszélte 
meg vele a bombadobálás tervét, Gebauer- 
nél, Berencsinél és Balatoninál pedig saját 
bevallásuk szerint, volt az Abbázia kávéház
ban büzbomba. A rendőrbiróság a kárt szen
vedetteket polgári perre utasítja. Az Ítélet 
ellen az öt elitéit egyrészt a bűnösség ki
mondása miatt, másrészt pedig a büntetés 
nagysága miatt fellebbezést jelentett be.

Bűnvádi feljelentések 
és kártérítési pőrék

Vasárnapra egyébként érdekes fordulat 
állt be a büzbonibás merénylet ügyében. A 
fordulat arra mutat, hogy

a tetteseket nemcsak botrányokozás 
miatt vonják felelősségre, hanem as 
ügyészség Is foglalkozik majd aa tigy- 

gyci.
mert az Abbazia-k&véh&z több vendége bűn
vádi feljelentést tesz.

Salszcr Jenő cégvezető 
már megtelte feljelentését súlyos testisér
tés cimén és előadta, hogy a merényletnél 
húsz napon túl gyógyuló égési sebeket 
szenvedett, amiről orvosi látleletet vétetett 
fel.

Szebcrényl Imréné,
akinek a maró folyadék a szemébe frőcs- 
ctent, ugyancsak bűnvádi feljelentésben 
kéri n tettesek felelőssógrevonásat, azonkí
vül még 8—10 feljelentés megy az ügyész
ségre, könnyű tcstisérlés vétsége cimén.

Igen érdekes
Vajda Fúl, az ismert író és színházi 

rendező
feljelentése. Vajda Púi előadja, hogy éppen 
Szilveszter napján bccsájlották el betegsé
ge után egy szanatóriumból, az Abbáziabeli 
merénylet miatt rosszabbodott az állapota, 
most újabb gyógykezelésre van szüksége s 
ezért

■ulyos teslisérlés
miatt kéri az eljárást a tettesek ellen.

A bűnvádi eljárásokkal párhuzamosan
• polgári perek légiója

is megindul a tettesek, illetve a felbujtók
kal szemben. A merénylet utáni zűrzavar
ban sokan fizetés nélkül távoztuk a helyi
ségből.

a főpincérek, akiknek töbhszáz pengő 
hiányuk van, most kártérítést kérnek.

Ezenkívül sok kávéházi vendég tépett es
télyi ruhájáért, elveszett holmijáért, né- 
hfinyan pedig orvosi gyógykezelés és sza
natóriumi költségek cimén pcrlik a tette
seket.

A följelentések ügyében az ügyészség rö- 
'M eseti megkezdi az iratok tanulmányozd- 
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tó aUaa, Mflyaa dmra Inda] meg aa te
járát.

A Hétfői Napló munkatársa beszélt az 
ügyről egy ismert büntetőjog ásasal, aki • 
kivetkező véleményt adta:

— A tettesek ellen a legsúlyosabb véd 
lehet

aa egészaégrontás.

Öt francia pilótát agyon
lőttek a spanyol vörösök 

Az újabb harcik borzalmai
Párizs, január 8.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) A francia lapok spanyol nemzeti 
forrásból átvett jelentést közölnrk arról, 
hogy a Barcelona melkttl icpUiőtérea

bé francia pilóta én a repülőtérparanea- 
nohság között véres összeütközés támadt, 

amelynek során ót francia pilóta életét 
vesztette. Prat de I^ohregnt repülőterén a 
bét francia pilóta közülié a repülőtér pa
rancsnokságával, hogy vissza akar térni 
Franciaországba. A pilóták az utóbbi be- 
tokban több légi ütközetheti vetlek részt. 
A francia pilóták ugyanis a katalán vörös 
mlMrla szolgálatéba állottak én art kellett 
tapasztalniuk, hogy

állandóan ókét küldik a nem Miiek 
léglrnjai elleni harcba. 

Egyébként Is csalódtak s ezért olt akarták 
hagyni Spanyolországot. A katalán genera- 
Udad azonban megtiltotta a francia piló
táknak, hogy visszatérjenek Franciaország
ba. A pilóták és a repülőtér parancsnoka 
kinőtt heves csóvállás támadt. A parones- 
nők a spanyol mecbaiiikv.wkat hívta segít
ségül. A franciák erre elhatározták, hogy

Sztojadinovics
jugoszláv miniszter elnök 
Rómába utazik

jelentik vasárnap este Belgrádból
Belgrád, január *.

Vasárnap politikai szenzáció pattant ki u 
hpwu. fővárosban. Sztojadinovics jugo 
szláv mini sr terel nők és külügyminiszter 
ugyanis

váratlanul külföldre utazott.

Sztojadinovics környezetében azt állltjál, 
horv • miniszterelnök St. Moritxba utazott, 
ahol néhány napot pihenéssel tölt cl.

Vasárnap este jugoszláv politikai körök

Edén és Ciano 
üzenetváltása a békéről
„Olaszország és Nagybrltannia között 
most mér nincs nézeteltérés'*

1 Róma, Janu&r S.
Ai olasz sajtó érdeklődésének előterében 

továbbra Is a szombat délben aláirt olasz- 
angol főldkóritengcrl egyezmény áll. A la
pok részletesen közük a két kormány ré
siéről elhangzott nyilatkozatokat, amelye
ket az egyezmény aláírása alkalmából let
tek.

Sir Erlc Drummond római angol nagy
követ a kővetkező nyilatkozatot telte:

— Alhat )>cnnünkci nz n ludat, hogy az 
egyezmény aláírásával nagy lépést tettünk 
az általános megbékélés utján.

Olaszország és Nagybrltannia között 
most már nincs semmiféle nézetel

térés, 
hisszük, hogy további hasonló egyezmé
nyek sí európai helyzet tisztázása szem
pontjából nagyértcküek. Az olasz-angol 
egyezmény

nem Irányul sem Franciaország, arra 
bármely más állam ellen.

, Az angol nagykövet Ciano gróf oh«
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amelynek kísérletét b háromévi börtönnal 
bünteti a térvény. Ezenkívül a nemzetgya- 
lár.ás ténye la minden kétségen kívül fenn
áll. A tettesek a Htmnsuz, a nemzeti Imád
ság áhítatét zavarták meg, a ezzel 

elkövették a nemrrtgy alánért,
a felbujtók bűne természetesen még súlyo
sabb beszámítás nlá esik.

két repülőgépen megszöknek, 
u mechanikusok azonban észrevették a piló
ták készülődéseit és gépfegyvereket Irányí
tottak feléjük. A gépfegyverekből tüzeltek 
a francia pilótákra, akik közül 

üt azonnal meghalt, 
■lg kettő súlyosan megsebestUL

Madrid, január I.
Vasárnap újabb borzalmas harcokról érke

zett hír a spanyol fővárosból.
Albacfitt városa ellen a felkelők rspülőtá- 

madást Intéztek. Egv ötvenkllós bomba a vá
ros legnagyobb szállójára eseti.

három emeletét átitatta és a pincében 
robbant fel.

A város legnagyobb kávéházát romhalmattá 
oáltotíatták a repülők bombái.

Az utóbbi napok csendjét
Kivid, de annál hevesebb támadás Makk 
kotta meg a madridi egy elesel város aaa- 

kászán.
A nemzeti csapatok erős ágvu- és gépfegyver
tűz alá vették Pszeo Pozales előtt ás Arguelles 
északi részén a vörös csapatok Állásait, majd 
rohamra indullak é» nagy stratégiai jclentő- 
ségfl pontokat szálltak mt-g. A vörös csapatok 
erős tüzérségi és gépfegyverlűzzel válaszoltak.

ben meglehetős határozottsággal tudni vél- 
lék hogy

Sztojadinovics miníMtereluök Párizsba 
és Rómába is ellátogat

A római utazás Ilire igen nagy feltűnést kel
tett. Sztojadinovics miniszterelnök esetle
ges római látogatása az utóbbi évek egyik 
legnagyobb jelentőségű eseménye ienne.

A jugoazláv-olasz közeledés 
alakulása Sztojadinovics miniszterelnök hi
vatalos római látogatását valószintivé teszi.

külügyminiszternek átadta Edén angol kül
ügyminiszter üzenetét, hogy a földköziten- 
geri egyezmény aláírását nagy megelégedés
sel fogadja és reméli, hogy az egyezmény 
a béke és a nemzetközi biztonság érdeké
ben folytatandó

további együttműködés kezdetét 
Jelenti.

Ciann gróf megköszönte az angol kül
ügyminiszter üzenetét és kérte a nagykö
veiét, közölje Edén külügyminiszterrel, 
hogy a fasiszta kormány teljes mértékben 
osztja ezt a megelégedést és szándékot.

Két érdekes levél kíséri 
az angol-olasz egyezményt

Pária, január 3.
(A Hét jói Napló tudósítójának telefonje- 

lentése.) A francia közvélemény és a sajtó 
ingnagyobbrészs Őrömmel üdvözli az angol- 
olást megállapodást. Vasárnap érdekesen 
kommentálták a francia lapok a megegye
zést,
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aa uj esztendő legbiztatóbb kezdetét je
lenti az angol-olasz egyezmény aláírása.
Az Eicelsior az angol-olasz egyezmény 

megkötésében az általános európai engesz
telődéi első biztató jelét látja. A Petit Pá
risién szintén kiemeli, hogy az egyezmény 
hathatósan szolgálja az európai béke ügyét.

Elvi megállapodás Darányi, 
Bethlen és Eckhardt között
az alkotmányjogi kérdésekben

Politikai körökben in ég vasárnap Is nagy 
érdeklődéssel kommentálták Eckhardt Tibor 
újévi beszédét, amely egyrészt feltűnően 
konciIliéna volt Darányi Kálmán miniszter
elnök éz a kormány felé, másrészt azonban 
élei támadást tartalmazott Kozma Miklós 
belügyminiszter allén. A belügyminiszter 
még a vasárnap reggeli lapokban pálazzolt 
Eckhardt Tibor támadására és kijelentette, 
hogy csupán az összeférhetetlenségi bizott
ság és a független bíróság v«n hivatva el
dönteni azt a kérdést, amely egyrészt Kiéin 
Antal Tolna megye közgyűlésén tartott be
szédében, majd Eckhardt Tibor újévi beszé
dében a politikai érdeklődés homlokterébe 
került s belügyminiszter személyével kap
csolatban.

Annyi máris megállapítható Eckhardt Ti
bor beszédéből, hogy

aa alkotmányjogi kérdések tekintetében 
elvi szempontból megegyezés létesült 
Darányi Kálmán miniszterelnök, Beth

len István gróf és Eckhardt Tibor 
közölt

és ez a megállapodás az alkotmányjogi re
formokon kívül kiterjed bizonyos gazdaság
politikai kérdésekre is.

K január második felében összeülő par
lament első feladata tehát a már benyújtott 
és a képviselőválasztás ajánlási rendszerét 
módosító törvényjavaslat letárgyalása lesz. 
Utána kísebbjelentőségü törvényjavaslatok 
elintézése után sor kerül még

a költségvetés vitája előtt
az alkotmányjogi törvényjavaslatokra: a 
választójogra, a kormányzói jogkör kiter
jesztésére és a felsőház reformjára vonat
kozó törvényjavaslatokra is.

Tekintette] arra, hogy a miniszterelnök, 
Hetiden István és Eckhardt Tibor között a 
nagy elvi kérdésekben megtörtént a meg
egyezés, semmi akadálya sem lesz annak, 
— mint azt a Hétfői Napló már hetekkel 
ezelőtt bejelentette —

hogy a költségvetési vita előtt a parla
ment törvényerőre emelje ezeket a ja
vaslatokat s Így politikai körökben bi
zonyosra veszik, liogy n kora őszi hó
napokban nj választójogi törvény alap
ján megtörténnek a választások Is és 

ntána a kormány rekonstrukciója, 
természetesen a választások eredményének 
megfelelően.

Kétségtelen, hogy titkos választás esetén 
a Független Kisgazdapárt lényegesen na
gyobb számban fog mandátumhoz jutni és 
így megvakisulhat az a terv, hogy a NÉP és 
a kisgazdapárt között bizonyos koalíció jön 
létre, ami azt jelenti, hogy

a kisgazdapárt egy, esetleg két minta
tér! tárcával képviseletet nyer az uj ka

binetben.
Egyébként a Független Kisgazdapárt már 

Is megszaporodott két képviselő taggal: Kan 

fd B. n. «. k.

BLOCKNER J. 
központi Irodája 
IV., VAroshAs neon 10 

 telefon: *1  8J-9-14

dü. n.«.k. ~

BLOCKNER J.
fiókirodája

VI.. AndrAasy-ut 4
 Telefon: 1-232-45

éB.l.t.k.

BLOCKNER J.
fiókirodája

VI.,  Vilmos csússAr út SS 
 lobion 1-14M9

41b. u. é. k.

BLOCKNER J.
fiókirodája

VU^ Erzsébet körút Iá
Telefon: l-X-O-tá

Az Excelstor úgy tudja, hogy 
aa egyezményhez két levelet la kapcsol
tak: az egyik az egyiptomi, a másik a 

spanyol ügyről szól.
Az Oeuvre azt Írja, hogy Franciaország 

is teljes mértékben meg lehet etégedve ai 
angol-olasz megegyezéssel.

Béla és Drobng Lajos bejelentették, hogy 
belépnek a Független Kisgazdapártba. —- 
Ugyancsak bejelentette belépését Grlger 
Miklós is, aki nemrégiben mondott lo • 
Nemzeti Legitimista Néppárt elnöki tisztsé
géről, amelyet Ideiglenesen Makray Lajossal 
töltöttek ugyan be, azonban biztos értesülé
sünk szerint a Nemzeti Legitimista Néppárt 
már a legközelebbi napokban megszünteti 
önállóságát és Makray Lajossal az élén, be
lép a keresztény gazdasági és szociális 
pártba. ufcl

Hat baleset 
a sípályán — 

hat a síkos járdán
A síkos járda vasárnap te áldozatokat 

követelt: összesen hat embert vittek a men
tők a kórházba.

Ozv. Kulmer Oszkárné 43 esztendős ess- 
szony bokáját törte, Ztofka Ferenc 73 éves 
rikkancs

bordatörést szenvedett,
Hlró József 46 éves napszámos térdizületit 
zúzta össze. Hahn Gyula ügynök felesége 
orsócsonttörésl szenvedett, Toll ne a Gyula 
szobafestősegéd lábát ficamltotta ki, Vida 
Vendel cipész pedig

karját törte.
A budai begyekben több

al- és sportbaleset
volt vasárnap. A mentők négy sérültet vft- 
tek kórházba.

Pilicer Gvuláné varrónő ródlijával a Őxí- 
lasi-uton felborult és térdkalácsát törte. 
Kelemen Katalin tisztviselőnő síelés közben 
bokatőrést szenvedett. Zechmetster Ödön 
fü szeres kinőne

a Jánoshcgyen ródlijával fának rohant 
és rendkívül súlyos zúzott sebeket szenvs. 
dett. Volka Károly kifutó a Bécsí-uton bo
rult fel ródlijával és lábát törte.

fíecski András dr. ügyvéd lábát törte- 
Wölke Károly 15 éves diák agyrázkódást 
szenvedett Őket is kórházba vitték.

SZEGED
magának követelt 
a szabadtéri játékokat

Szeged, január 3.
(A Hétfői Naplő tudósítójának telefon- 

jelentése.) Szcndy Károly, Budapest polgár- 
mestere újévi beszédében többek között be
jelentette azt is, hogy a főváros egyik Ide
genforgalmi attrakciójaként nagystílű sza
badtéri színpadot tervez. Ez a bejelentés 
Szegeden nagy feltűnést keltett. Szeged vá
ros vezető egyéniségeinek körében tanácsko
zások indultak meg, amelyeken kialakult az 
a felfogás, hogy
a szabadtéri játékok rendezését továbbra 

is Szegednek kell biztosítani.
Munkatársunk vasárnap beszélt dr. 

Pálffy József polgármesterrel, aki a sza
badtéri játékok kérdésével kapcsolatban a 
következőket mondotta:

— A közeljövőben meg fogom kérni Hó
mon Bálint kultuszminisztert, hogy

hívjon össze ankétet a kultuszmlntea- 
tóriumba

e kérdés letárgyalására. Az ankéten Szeged 
részéről dr. Imecs György főispán és a vá
ros országgyűlési képviselői vesznek részt 
Ezen a megbeszélésen óhajtanánk eldön
teni a műsor kérdését is.

f ERDŐS JÓZSEF I
hirdetési irodája ,

VIM Terún-klirnt SS.Tcleton 1-13548 

feSS boldog u] évet kíván
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Semmi közöm 
a gyilkossághoz, 
ártatlanul vádol 
halálraítélt öcsém

— vallotta vasárnap a fogházban Szoó Ferenc

Ma szembesítik a két fivért
Vasárnap délelőtt terjedt el a pestvidéki 

törvényszéken az a szenzációs hir, hogy 
szombaton délután előzetes letartóztatásba 
helyezte az ügyészség Szoó Ferenc napszá
most, a pestszenterzsébeti gyilkosság ha
lálraítélt vádlottjának, Szoó Istvánnak test
vérbátyját. A letartóztatás a halálraítélt 
fiatalember szombat délelőtti másfélórás 
vizsgálóbírói vallomása, egy fogházba csem
pészeit levél és ifj. dr. Kováts Sándor ügy
védnek, Szoó István ’ • • •
alapján történt.

A védőügyvédnek 
beszélgetése után nz 
hogy a gyilkosságot 
nem bátyja követhette el és a fiatalember
nek legfeljebb az volt a szerepe, hogy az 
utcán őrködött a bűncselekmény elköveté
sének időpontjában. Privát nyomozóit foly
tatott. Fiát és egy barátját maga mellé 
▼éve, többször kinn jártak Pestszenterzsé- 
beten és

as ügyvéd állítása szerint, Szoó Ferenc 
a múlt hét elején hosszas lelki vtasko- 
dá*  után bevallotta előttük, hogy fi kö

vette el a gyilkosságot
iés fivére ártatlanul bűnhődik. Hajlandónak 
mutatkozott ezt a bírósággal is közölni, 
csak haladékot kért, hogy a Szilvesztert és 
pz újévet családi körben tölthesse.

Újév napján, pénteken délután két óra
kor kellett volna Szoó Ferencnek je
lentkezni nz ügyvéd Zsigmond-utcal 
irodájában, de helyette még a délelőtti 

órákban édesanyja jelentkezett 
és közölte, hogy fia nem jön be.

Az ügyvéd délután fia és barátja társa
ságában kiment ismét Pestszenterzsébetre, 
kérlelték a napszámost, hogy könnyítsen 

meg öccsét a

védőjének bejelentése

védencével folytatott 
a feltevése alakult ki, 
nem Szoó István, kö

magas, sötétkék kabátos, fehér fejkendős 
asszony és egy alacsony, rövid bekecses és 
micisapkát viselő férfi siettek végig a pest
vidéki ügyészség másodikemeleti folyo
sóján:

■ letartóztatott Szoó testvérek 
voltak.

A férfi egy táskában élelmiszereket és ruha
neműiket is hozott magával. Ott üldögéllek 
hosszú ideig dr. Encsy Kálmán fogház
ügyész szobája előtt egy pádon. Beszélgetési 
engedélyt szerettek volna kapni, azonkívül 
a magukkal hozott elemózsiát és ruha- 
nemüeket is be akarták juttatni két fiuk
nak. Hiába jöttek, se beszélni nem tudtak 
a fiukkal, sem az élelmet nem tudták hoz
zájuk juttatni. Délfelé járt az idő, amikor 

a fogházügyész kijött a folyosóra és ki
jelentette, hogy a szülők jöjjenek hét
főn, mert csak akkor kaphatnak láto

gatási engedélyt,
ha & vizsgálóbíró szembesítette már a két 
testvért

^/IhuJettlúnül^
tzOksége van |ó rádióról
Akik nem tudnak, vagy nem kívánnak 
nagy luxuskészüléket vásárolni, azok 
számára készült a nagyteljesítményű 
2 lámpás 22-es Orion rádió, mely 
kitűnően veszi a rövidhullámú 
adóállomásokat is. Ugyanezen típus 
univerzális kivitelben az Orion 22/U

KAPHATÓ MINDEN ORION RÁDIÓKERESKEDŐNÉL
KtuMgeMB Demutatja ■ 
Magy. Mr. és ndv. 
hangaxergyAr 

uii.RáKOczi-iiiBn
Az ország 
legnagyobb 

legszebb 
rádióterme.

Farinak sommi köze 
a dologhoz — 
sírják a szülök

A Hétfői Napló munkatársa a pestvidéki 
törvényszék folyosóján

beszélgetett a teljesen megtört, kétség
beesett Szoó házaspárral.

A szülők szavait sokszor sirás szakította 
télbe, annyira megviselték őket a sors 
csapásai.

— Nem tudom, miért ver bennünket any- 
nyira a sors — kezdi az apa, — Hiszen 
nem vétettünk mi senkinek és

ma sem tudjuk megérteni, hogy ml tör
tént a ml Pista fiunkkal,

nem merünk beszélni, 
majd egyszer mindent elmondunk erről a 
csúnya ügyről — fejezi be rejtélyesen sza
vait az öreg Szoó István.

Az Idős, megtört házaspár ezután tanács
talanul indult el, még maguk sem tudták, 
hogy hova menjenek. Félnek hazamenni, 
mert az emberek most sem hagyják majd 
békében őket. Legszívesebben valami elha
gyatott helyen szeretnének elbújni a 
zaklatás, pletyka és üldöztetés elől.

sok

Jelkiisnieretén, szabadítsa 
bitófától, de Szoó Ferenc

most már azt mondotta, 
lentkcznl, 

történjék, aminek történnie .
Az ügyvéd és kísérői ezután eltávoztak ságainkat és igyekezett a kedvünkben 

Szombaton délelőtt elfogtak egy levelet a járni...
fogházban, amelyet Szoó Ferenc irt és — Talán a rossz társaság... Vagy nem 
ebben megfenyegeti az öccsét, hogy ne j» tudom megérteni, hogy micsoda... — 

közbe az asszony és könnycseppeket 
le az arcáról.
De ha az a szerencsétlen flu el is kö- 
azt a borzalmas bűncselekményt, el- 
raajd érte a méltó büntetését, de miért 
hagynak békében bennünket? Miért 

Az lesz a

hogy fél je-

kell.

, aki olyan jó volt odahaza. Aki olyan gyen- 
; géden beszélgetett el velünk, apukának, 
' anyukának hivott bennünket, leste a kíván-

merje őt belekeverni a dologba.
A halálraítélt Szód István ezzel egyidejű- ■ 

lég szombaton kihallgatásra jelentkezett 
Boglutz László vizsgálóbírónál és

jegyzőkönyvbe mondta, hogy a gyil
kosságot nem ő, hanem a bátyja kö
vette cl és ő csak Szoó Ferenc rábeszé

lésére vállalta magára a dolgot. 
Azt hitte, hogy nem fogják halálra ítélni. 
Attól tartott, hogy miután a revolver tény
leg az övé volt, úgysem hiszik el neki, hogy 
nem ő a tettes.

Szoó István kihallgatása után a 
vidéki ügyészség utasítására ’ " * 
ment Pestszenterzsébetre és

Szoó Ferencet fivére vallomása alapján 
előállították az ügyészség gyorskocsi

utcai fogházába,
ahol előzetes letartóztatásba helyezték.

Szombaton délután nem hallgatták ki a 
fiatalembert, csupán a fogházügyész rövid 
jegyzőkönyvet vett fel,

a tulajdonképpeni kihallgatás és szem
besítés hétfőn délelőtt lesz.

Eredetileg vasárnapra volt kitűzve ez a ki
hallgatás,

de a vizsgálóbíró Influenzában megbe
tegedett s ezért egy nappal eltolódott a 
nagy érdeklődéssel várt szembesítés, 

amely során várják annak n tisztázását, 
hogy tényleg Szoó Ferenc követte-e el a 
gyilkosságot vagy öccse, aki a főlárgyalás 
során és más alkalommal Is már többször 
hazugságba keveredett, ujnbb hazugságot 
eszelt ki, hogy magát mentse.

szól 
töröl

i vette 
veszi 
nem 
folytatják a bajszát ellenünk? 
vége, hogy vagy clbujdosunk, vagy öngyil
kosok leszünk mindannyian. Amióta az a 

’ borzalmas dolog történt,
már negyedik helyen lakunk, minden

honnan kiüldöztek bennünket, 
pest- I minket, a szülőket is a legdurvább szavak- 

két detektív kai illetnek az emberek és mindent elkö-

Szoó Ferenc 
előttem bevallotta 
- mondja a védő

Ifj. dr. Koudcs Sándor ügyvéd a követke
zőket mondotta az érdekes ügyről:

—- A nruft hétén látogattam meg utoljára 
a fogházban védencemet és rövid ideig el
beszélgettem vele. Szoó István szinte magá
ból kikelt állapotban volt és izgatott han
gon közölte velem, hogy fontos mondani
valója van. ’ 
nyugodtan, mi 
githetek rajta.

nem ő ölte 
bormérésben

Ártatlanul vádol 
az öcsém - vallja 
Szoó Ferenc

Szoó Ferenc, amikor bekísérték a fogház
ügyész elé,

a leghatározottabban ártatlanságát han
goztatta. Kijelentette, hogy öccse ártat
lanul keverte bele az ügybe és nem 
hiszi, hogy a szembesítés során sze
mébe merné mondani, 

gyilkos, 
mert Ilyen hazugságot nem

Szoó Ferenc az éjszakát 
alá sétálva töltötte külön

hogy ő a

tételez fel róla, 
álmatlanul, fel- 

__  ______ ______ _ cellában. Egy 
pillanatra sem hunyta le szemeit, többször 
magában beszélt leült ■ priccsre és elgon
dolkozott

Vasárnap reggel kilenc óra tájban egy

vetnek, hogy minél több bosszúságunk le
gyen.

— Nem, nem, nz kizárt dolog — mond
ják szinte egyszerre n szülők —, u 
Feri fiúnak semmi köze a dologhoz. 
Otthon volt a gyilkosság Időpontjában, 
erre akár tiz tanunk is van. Nem en
gedjük, hogy baja történjen. Neki 

semmi köze a gyilkossághoz!
— Nagynehezen állást kapott ott, ahol 

én dolgozom — folytatja az apa — a L)u~ 
navfilgyi Faipari Vállalat fűrésztelepén és 
szorgalmasan dolgozott. Minden délután 
négy órától másnap reggelig, hogy valami 
kis kcrcsctfink legyen és megélhessünk. 
Szombaton is munkába akart menni, ami
kor jöttek a detektívek és elvitték hazulról.

Sokat todoánk mondanl, de most még

Biztattam, hogy mondja meg 
az a fontos dolog, hátha se- 
Erre kijelentette, hogy 
meg a pestszenterzsébeti 
Bakos műegyetemi hall

gatói,
hanem a fivére, Ferenc. Éri hitetlenül csó
váltam a fejem. Nem értettem a dolgot. Ha 
nem ö a gyilkos, miért vállalta magúra a 
halálos büntetéssel járó bűncselekményt? 
Erre Szoó István előadta, hogy azért vállalta 
magára a gyilkosságot, mert Feri azt mon
dotta, hogy ő nyugodtan vállalhatja a dol
got, nem kaphat súlyos hüntestést, ő csak 
busz éves és különben is mindenki tudja, 
hogy a revolver az övé volt, nem fogjak el
hinni, hogy más követte el a gyilkosságot.

— Ezután — folytatta a védő — figyel
meztettem Szoó Istvánt, hogy

jól gonfolja meg szavalt,
hiszen annak súlyos következményei lehet- 

1 nek. Másnap délután ismét látogatási enge
délyt kértem és újból megkérdeztem tőle, 
hogy vállalja-c előző napi kijelentéseit, hi
szen közben volt huszonnégy óra ideje és 
átgondolhatta szavai súlyát. Arra is 

rájöhetett, hogy milyen kellemetlensé
get szerez bátyjának,

ha alaptalanul meggyanúsítja. A fiatalember 
határozottan kijelentette, hogy előző napi 
kijelentését fenntartja, bátyja követte el a 
gyilkosságot. Ezután történt, hogy kimen-

| tem fiam és egy barátom társaságában Pert- 
szenterzsébetre és hosszú ideig elbeszélget
tem Szoó Ferenccel. A leikéhez szóltam, 
elébe tártam, hogy milyen kijelentéseket 
lett öccse és megkérdeztem tőle, hogy nem 
bántaná-e a lelkiismeretét, ha a Pistát ár
tatlanul felakasztanák? A beszélgetés vé- 
gén, amely az utcán folyt le,

Szoó Ferenc kijelentette, hogy tényleg fi 
követte el • gyilkosságot

és azzal váltunk el, hogy ő feljön hozzám 
az irodába, ott majd elmond mindent Ez 
nem történt meg és

amikor ismét kintjártam Pestszenter- 
zsébeten, Szoó Ferenc megcáfolta 
előbbi kijelentéseit és most már azt 
hangoztatta, hogy maga sem tudja, 
miért mondta előző alkalommal, hogy 

ő követte el a gyilkosságot,
talán a sok beszéd, a kercsztkérdések za
varták meg annyira, hogy a súlyos kijelen
téseket meglette. Ezután történj hogy Szoó 
Ferenc egy levelet akart becsempészni fivé
rének és ezzel egyidejűén jelentkezett Szoó 
István újabb vizsgálóbírói kihallgatásra, 
ahol bátyját gyanúsította • gyilkossággal.

Eiiogm a betörőt 
aKl kirabolta 
a Mörla Terézla-íérl 
templomot

Vasárnap hajnalban egy erősen megkö
tözött embert kisért be az őrszemes rend
őr a főkapitányság központi ügyeletére. 
Poros Miklós 26 éves napszámos, többszö
rösen büntetett előéletű férfi volt a torzon- 
borz külsejű alak, akiről kiderült, hogy a 
múlt év december 29-én vandál módon

kifosztotta a Mária Terézia-térl temp
lom sekrestyéjét és oltárát.

December 30-án megjelent a főkapitány
ságon Briesncr Ágost apátplébános, a Má
ria Terézia-templom papja és bejelentette, 
hogy az éjszaka ismeretlen tettes

elrabolta a templom szenlségtartóját 
és hat perselyt feltörve, mintegy ölven pen
gőt lopott cl az adományokból.

A rendőri nyomozás megállapította, hogy 
egy kövér termetű és

balláhára sántító férfi
templom oldalába épített tüzoltólétrán 

n templom tetejére, leszedte a
a 
felmászott 
letőcserepeket és bemászott a padlásra. A 
A padláson keresztül a vakmerő betörő a 
letölerraszra kúszott ki, majd az erről le
vezető lépcsőn ót bejutott a sekrestyébe. 
Itt az aranyozott oltáriszenségtartót ellop
ta, majd kibontotta a sekrestyéből a temp
lomba vezető ajtó egyik fedőlemezét és 

bebújt a templomba.
A templomban hat perselyt tört fel és 

uz abban levő pénzeket megához véve, — 
ugyanazon az utón, ahogy a templomba 
jutott, eltávozott. Nagy rendőri nyomozás 
indult meg, amelynek során a betörő sze
mélyiéi rósál közölték az örszemcs rend
őrül kel. Egyik rendőr vasárnap hnjniPhiin 
egy koszoruulcal korcsmában akadl rá 
Boros Miklósra, aki eleinte tagadott, ké
sőbb azonban

beismerte a betörést.
A rendőrségen kihallgatták, majd lolartóz-
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I.
A poh császári és királyi haditengerészek 

Budopezt Haltársi ('.inportla vasárnap veti- 
tsttképes díszelőadást rendezett az Urániá
ban. Az előkelő meghívott közönség előtt 
életrekell minden dicsősége egykori hadi- 
tengerészelttnknek, amelynek utolsó pa- 
rancsnoka Horthy Miklós polt, az otrantól 
hői.

II.
Tatár na pl bulletin előkelő kedzses bete

geinkről József főherceg lói érti mayát. 
Az örőklfjii gróf Andrássg Géza pedig va
sárnap reggel egyszerűen kijelentette, hogy 
megunta az ágyat. Nyomban fel le kelt, fel
öltözött, karosszéket vitetett ai ablakhoz, 
egén nap ott Olt és nézegette az utca zajló 
forgalmát.

111.
őomlángi György cégvezető (tfj. Horthy 

Miklós titkára a Magyar-Egyiptominál) há
zasságot kötött Pető Lolával. At esküvő 
egyik tanúja Ifj. Horthy Miklós polt.

BAKTER: A kacskaringé*  farklncájú ró
zsás zlnfl ujjévi kismalac döfőlja meg az or
rával magukat Lépeséé szomszéd, hát Szil 
vesztarkor Is Pesten hévizáltak?

ÖRZSI: Nem Is BivnJ-Tuanádoni
BAKTER: No fene, no fenol Oszt mlllen 

vót a pesti Szilveszter?
LEPCSES: Óllal még nem láttam mióta 

lyuk van az orromon. Istentelen nagy zengő- 
zunga vót, hájjá. Az emberek eltebenkettek 
a vigasságba, mint Csicsóné a oászl nyoszo- 
lán. Kél pofára zabáit minden Jótét lélek, 
a csibék, meg a malacok órsaégábe való
ságos mobáczi vész tört ki. Hát még az 
a tengersok nyakolaj: bor, ser, pálinka, 
pőzagő, bflzbomba ...

BAKTER: Dejai akkor akatt ottan részeg 
la ölég, he?

LEPCSES: Micsoda? Szememmel láttam a 
körúton e naccságos urat, aki négykézláb 
ballagott a járgányon, oszt szembegyfltt vele 
•’ másik úriember, aki megest csak négykéz
láb közeledett. Meg Is álltak egymás mellett 
s az egyik fölkérdezte: —- „Kedves kolénga 
ur, nem tuggya véletlenül, hogy hol lakok?" 
Aszongya a másik: — „Hogy tunnám én a 
maga lakását véletlenül, mikor a magamét 
még szándékossan se tudom."

BAKTER: Hóttfáretl lehetett az ádámcsut
kájuk a kortyolástul. — Oszt hova mentek?

ÖRZSI: Az egyik aszónta, hogy igényesen 
elmén AIsó-Dabaara

BAKTER: Gyalofft
LEPCSES; Fenét Négykézláb.
BAKTER: Ha Jól ssedegatt a négy patáját, 

husvétig esak odaér. — S azontúl ml njság 
Pesten?

ÖRZSI: Kozma belügyi miniszter megtil
totta a nyilasoknak a kilengést

BAKTER; No csak. Oszt ml a ménkfi az 
a kilengés?

LEPCSES: Asse tuggya? Hát fülejjea Ide. 
Teszem föl maga ballag az uocán Eccer 
csak elébe ugrik négy-öt honfi s jókora la- 
pocka-egyengelö husángokkal elkezdik pu- 
hittant a maga kupáját. Oszt addig lenge
deznek így, míg maga összemén, akar a 
harmonika.

IT.
N világ legtökéletesebb alaka táncoló 

Vénusza. a férfiak bél vány a, a nők Irigyelt 
(léptága, minden mozdulata nemű ero
tikái es Dlnah Grace, aa Arizona nagy 
tatárja. Drágakő RozanyaUk Januári remek 
mOsorának káprázatos éksierfoglalatAban.

▼.
A társaságok legnépszerűbb diplomata- 

házaspárja, gróf Tateher Benjámin te a fe
lesége visszavonhatatlanul búcsúzik Buda- 
pétitől. Tascher grófot fontot megbízatás- 
tál a tokiói francia nagykövetségre ontot
ták be. Január >2-én szállnak hajára Ná
polyban.

TI.
Vasárnap hivatalosan la közzétették a ré

gen emlegetett palota-tranzakciót: « Llpót- 
váróit Kaszinó Épület Bt. ŐÖ0.000 pengőért 
eladta Szol ,dság-tér ő—ő. számú házát a 
Pénzintézeti Központnak.

Tll.
A Ktsnqplé ezennel tudtára adja minden

kinek, akit Illet az Ujesztendö első színész- 
társasági szenzációját. Eddig tizennégy szí
nésznőt tartottak ztámon, akt orvoshoz 
ment feleségül. Most jön a tizenötödik A 
kiváló orvosprofesszor és a híres prima
donna házassági tervének híre pattant ki 
vasárnapra Még egyet-mást, jogi akadályt 
kell elhárítani az útból, azután méltóságot 
asszony lett a tzép primadonnából!

tiii.
Mr. ée Mre. Wanatnarker, aa áruhástulaj- 

(Ionos, doUárrollUomoi házaspár vasár
napra telefonon rendelt páholyt a Párisién 
GrilJbenl

IX.
Islandtól Talparaisóig megjárta a világot 

Jávor László híres öngyilkos-nótája, a 
,3>omoru vasárnap". Most könyvel Irt a 
dal történetéről, egy újságíró és egy tán
cosnő szerelmi regényéről. Kulcsregény, so
kan névvel szerepelnek benne, a többiekre 
pedig csak az nem ismer rá, aki nem akar. 
A „vemnálos dal" költőjéről különben ér
dekes dolog derült ki: nemcsak költő és 
író, hanem kiváló hegedős, ráadásul pedig 
hegedögyüjtő. A pénzen, amit a „Szomorú 
nasárnap"-pal keresett, pengőn, dolláron, i 
fonton, drachmán, dináron, zlotyn, márkán, 
schllllngen, (az Islandl pénzegységet hirte
len nem is tudom!), nem kevesebb, mint [ 
nyolc antik mesterhegedöt vásárolt.

X.
ü/évl ajándékot kaptak a városházi por

tások, remekbeszabott, magyaros, fekete 
zsínórrásu zöld ruhát.

KÉSZÉN VAGY 
MÉRTÉK UTÁN

XI.
A' csicsergő fecske visszaröpült • régi 

fészkébe Vörös Anikó megint a Parisette- 
ben énekel és arat nagv tikért estéről-estére 
az elegáns belvárosi cafóbár finom úri pub
likuma előtt

XII.
A legédesebb kartelhir, amit valaha hal

lottunk. A jámbor orthodox zsidóknak vei- 
láza tiltja a borotválkozást. Ezért nem bo
rotvát használunk, hanem speciális szőr- 
vesttő-szerrel bekenik az arcukat és fada
rabbal kaparják le Most megalak ült n szőr 
vesrlőszer-elositá iroda. Aki ettől nem kap 
nevetőyőrcsöt, annak imából vannak a re
keszizmai: kartel alakult a: orthodae zsidók 
Szakállára''

BAKTER: Hhöl £s mér tiltotta mag estet 
a szórakozást a ruinisztar? Eddig szabad vöt 
nekik?

ÖRZSI: Neue vót Msony.
BAKTER: Szóval eddig nem Is tették.
LEPCSES: Szóval nem. De furkósbottal 

igencsak.
BAKTER: Tilalom ellenére??
ÖRZSIt Ajaj.
BAKTER: Akkor nem értem.
LEPCSES: Nézze hájjá, eocer áztat a Be

gy égős Ribizli Sárit e*  huszár elkapta a ku
koricásba, oszt a szerelmi eljárás folamatba 
tétele iránt megtette a szükséges lépéseket 
A Sári hiába munta Öccör la, hogy „nem 
szabad", az illető rá se hallgatott hanem 
csak Jóízűen enyclgett tovább. Mikor oszlón 
hazafelé sétikállak, a huszár mekkérdezte:
— „Hallod-e cicám, mér montad folton áztat, 
hogy nem szabad?" — „Azért" — monta 
pironkodva a Jány, — „mert ami tilos, az 
édesebb."

ORZSI: Hogy a fene rágja M • hjtfját.
— Oszt mehetnénk la aptya.

BAKTER: Megájjon hé. Áztat mongya meg 
Lepesea szomszéd, mér zártak ki harminc 
ügyvédet a kamarábul?

LEPCSES: Mer nem ffiaettak meg a tag- 
dijjat

BAKTER: Ölég dbanóeág. Négykézláb 
mászkálni a nyakolajtul, arra van pezük-

LEPCSES: Ez ippen ollan, mint Szellőző 
Baba Lukácsné esete. Mer a kis unokájának 
vitt egy képes könyvet akibe ott vót a bet
lehemi Istálló is, az édes kis Jézuskával, meg 
a szent szüléivel Hát a hárompsztendős 
Pista gyerek nézegeti eztet a képet s kér
dezi: —- „öreganyám, mér fekszik a Jézuska 
jászolba?" — „Mer nincs pézük ágyra"
— mongya Szellőzőné, —- „És mér nincs 
a Jézuskának inge?" — flrtattya tovább a 
gyerek. — „Hát hallod" — pattog az öreg
asszony — „hogy nincs pézük, Igen szegé
nyek!" — „Persze, szegények" — biggyeszti 
száját a kisfiú —, „de azér fényképre jutl"
— Oszt Isten álgya.

BŐRKABÁT LBOOLCSÖBB 
A SPECIÁLIS 
készítőnél

BECK EMIL bőrruházűtl üzeme, RAkóC5KÍ"llt 65$ le Cmdd

Két ismert arisztokrata 
érdekes pereskedése 

31 ezer pengős kölcsön körül
Két Ismert előkelő arisztokrata pere foglal

koztatta most a budapesti törvényszékek Gróf 
Crouu-Chanrl litván pesti háztulajdonos 
aki régebben vezetőszerepet vitt a társasélet
ben — beperelte gróf Alnidsp Pált, aki ugyan
csak Jól Ismert tagja a társasági köröknek.

Gróf Crouy-Chanet István ügyvédje dr. Bózsa 
Andor utján előadta a bíróság előtt, hogy

SÍ ezer pengőt kölcatfa adott Almáay 
Pálnak.

A kölcsön folyósításáról szóié megállapodás 
szerint Almáig gróf a dollár mindenkori érté
kének megfelelő összegben köteles visszafizetni 
a 3| ezer pengőt, de mindezldeig nem fizetett, 
ezért kéri n bl|óságot: kötelezze Almásyt a köl
csön visszaadására.

Dr. Füredi Ferene, Almásy Pál gróf flgy- 
lédje ezzel szemben elmondotta a törvényszé
ken, hogy

a B1 ezer pengőt már elszámolta 
Croag Chanel István hozzátariogóival Ha azon I

bán ezt az eiszámolást nem lámámé el, akkor 
slnca módjában a kölcsönt vlzszafizetnl, mert 
a megállapodás szerint

dollárban keU a BzotM tcljetateai, aái 
pedig ci ma lehetetlen.

A törvényszéknek a peres felek meghallga
tása és a bizonyítási eljárás lefolytatása után 
arról kellett döntenie: valóban dollárban, vagy 
pedig pengőériékben kell-e visszafizetni az 
adósságot.

Frledrlch Péter dr. törvényszéki biró most 
hirdette ki Ítéletét.

Almásy Pál grófot kötelezte a íl mtar 
pengő visszafizetésére.

Az ítélet szeriilt a kölcsönt nem dollárban, ha
nem pengőben kell visszafizetni, csupán a 31 
ezer pengő értékállandóságának biztosítására 
kötötték ki a felek a dollárt mint értékmérőt. 
Mivel Almásy czjdelg nem törlesztett, ezért 
kelleti öt a kölciön visszafizetésére kötelezni.

A zöldkövéé gyűrű felrobbantotta 
a fiatal orvos házasságát

mftrvbbant agyi la-

Újév hetében egy est» 
aa egyik zsúfolt And- 
rássy-uti kávéhlzban iz
galmas jelenet játszó
dott is, snsaiynek követ
keztében az elmúló 
1936-tal együtt
fővárosi orvos házassága.

Még egy esztendeje sincs annak, kogy a fiatal 
belgyógyász feleségül vette egyik neves elhunyt 
kollegAja feltűnően szép lényét. A fiatalok szeré- 
nyeo éltek, mert az ifjú férjnek még kevés a betege, 
noha srvoskörökben sokra értékelik tudását és 
képességeit. Kszéeaonyra is csak igen szerény 
ajándékokkal lephette meg egymást a házaspár 
I emiatt nem is voltak köztük ellentétek. A férj 
izoubap féRékenyésge miatt gyakran teremtett

Ötpengős 
havi részletre 
szállítunk budapesti éves la
kásául biró úri családoknak: 1 férfi átmeneti flfl

v. télikabát P 48.-

1 kitűnő divatos IIA 
férfiöltöny.. P 4C~

1 modem nöl HO 
kabát.......... P 40-

Nagy választék egész Unom 
férfiöltönyök és kabátokban 
(arányo-an emelkedő rész

ietek)

QUlTTkonlekcióraKlár
BUDAPEST, VI., KIRALY-UTGA 32..
I. emelőt Alapítva 1899

Izgalmas stmo»f«rát aa egyébként eonde. ottbo»> 
nukban.

Karácsonyt kóvtaé napot*  aa ■■conyka agy 

gyényM aSWkévw gyűrűsei ajjAa Jött ham 

és art mondta fAzjtaok. set ■ h«mb Skaaest 
ayeio pengőért vásárolta sgy bohrároai ázietboa. 
Arra kérta urát, hogy m haragudjon ősért a kteyv 
□yelmfiaégárt, de nagyon megtotaaett neki a gyűrt.

A férj nem haragudott. Néhány nap malva 
nagy tánaaAggal ültek aa AndrAuy-uti kAvéhAabaa. 
Velük volt a férj egy volt iakolatAna, egy SlMaerSes 
is, aki aa aaeaony ée aa orvot kősS került aa aulaié 
náL Aa ékaserSu egyesem rápillantott a Jtamle 
gyűrűre" Uo megjegyeata:

— Qyűnyőrfl oa a anaragál A amh lUtaa sb>
adtam egy ahhes baaonlót.. ,t

ka aassony zavarba Jött. A fikj oiaápadt és 
felaaóHtotta a feleséget, hogy untam a gyűrűt. 
A nő lehúzta njjAről az Skasert és átnyújtotta as 
éke seresznak i

— Mondd. aaMdl W
— Micsoda iséedésf

Nagyon szép példány.,, — válaasoita a kanta 
kedő.

Aa orvos one ehresstatte nyugalmát és Mpattaaá. 
Feleiégérs támadt, aaaal vádolva as aseeouyX 
hogy sztrttőjézől kapta haröceongra a Mdkö% jyűrőt, 
As aessony kétaAgbeeestten tiltakozott.

Másnap aa orvot ékesertes barátja tagitaégevsl 
megállapitotta, hogy a gyűrűt melyik ákensréoaod 
vásárolták. A vevő — nem volt máz, mint as 
asszonynak egy lánykori Jó ismerőse,

egyik fővárosi nagybank Otisutriaelője, 
aki egyébként nős ember. As orvos fiatal felesége^ 
miután minden kiderült, nem tagadott tovább <8 
még újév előtt viMsaköltözőtt özvegy édesanyjához

Erőteljes fejlődés 
az IBUSZ-nál

Aa IBUSz 1938. évi Idegenforgalmi jelentés*  
Igen érdekes adatokban számol be az elmúlt 
év Idegenforgalmi eseményeiről. Kiderül, hogy 
az IBUSz külföldi hálózata az idén is bővült 
9 külföldi jegykiadó hellyel és 8 belföldi fiók- 
irodával, úgyhogy ma már Európában 879. 
Ázsiában 11, Afrikában 10, Amerikában 20 éa 
az óceúnjáró bajókon 16, összesen 736 jegy
kiadó cég árusítja a Magyar Államvasutak uta
zási Jegyeit. Az elmúlt esztendők csökkenésével 
szemben az Idén már 158 százalékos az emel
kedés. Különösen Anglia, Bulgária, Csehszlová
kia, Törökország, Jugoszlávia és Németország 
jegykiadó helyei érlek el kedvező eredményt.

Jelentékenyen emelkedett az IBUSz ellátásos 
jegyfüzeteinek forgalma, amelyekből az idén 
139 százalékkal többel adtak el külföldi uta
zási irodák, mint az előző esztendőkben. Száz
tíz százalékkal emelkedett a magyarországi 
kedvezményes utazásra jogosító Igazolványok 
forgalma Is. Különösen figyelemreméltó az a 
tevékenység, amelyet az IBUSz bel- és külföldi 
irodái és kiadóhelyei utján a különböző itt 
lezajló ünnepségek, kiállítások, vásárok, ün« 
népi hetek, kongresszusok propagandaanyagá- 
nuk szétosztásával, a belépőjegyek, igazolvá
nyok, utazási jegyek árusításával, különvona
tok, valamint cserevonatok, kulturvonatok és 
a mindezekkel kapcsolatos kirándulások ren
dezésével és azok elszállásolás) és ellátási 
ügyelnek elintézésével végzett.

Az IBUSz intézte a fllléresvonatok Jegyeinek 
kiadását is. 1936-ban száz vonat 118.893 utassal 
indult Budapestről, 44 vonat 26.880 utassal v|- 
dékröl vidékre és 35 vonat 38.075 utassal vidék
ről Budapestre

Végül említésre érdemes, hogy az Idén is 
fokozódott az IBUSz-nak az idegenforgalmi 
propagandára szánt áldozata. Közel egj'negycd- 
milíló pengőt (ordított e fontos feladat kiclé- 
gitésére.

y A Párisién Grill — csillogó diadéme a pesti 
szülétekröl. Január 4-én, 7-én és 8-ún ddelőtt 
5410 órakor, az Elektromos Kiállítás V., Hon
véd-utca 22. se. alatti gyakorló konyhájában 
előadást tartanak a villamos sütés-főzésről és a 
villamos háztartási készülékekről. Belépés, ruha
tár dijtalan. A kiállítás nyitva: hétköznapokon 
délelőtt 8-? é« déliUán k -7 óráig-
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Sipóez Jenő főpolgármester 
díszsírhelyét vasárnap válasz

totta ki Salamon tanácsnok
Mély gyászban van a főváros. Sipőcz fő

polgármester újév napján bekövetkezett ha
lálának hatása alatt volt vasárnap a Köz
ponti Városháza és az Újvárosháza. A két 
hatalmas épület képe más volt, mint a többi 
vasárnapon. Sokan mentek be a tisztviselők 
közül hivatalukba, halkan járkáltak a fo
lyosókon és csoportokba verődve beszélget
tek az elhunyt nagyszerű főpolgármesterről. 

Mindenkit mélyen lesújtott ez a gvászhir. 
Különösen mélyen lesújtotta azokat, akik 
Sipőcz Jenővel együtt dolgoztak — tehát 
a főváros teljes tisztviselői karát. Sipőcz 
Jenő személye összeforrott a városháza és 
a székesfőváros életével. Édesapja, az egy
kori árvaszéki elnök is a fővárosért dolgo
zott egész életében. Tőle örökölte Sipőcz 
Jenő Budapest határtalan szeretetét.

Először Bárczy Istvánnál szemben válasz
tották polgármesterré. A következő két cik
lusban

egyhangúlag adományozta neki a köz
gyűlés a polgármesteri állást.

Tökéletes szaktudása mellett érző szive, jó
tékonysága és finom, úri modora tette nép
szerűvé SipőczÖt. Mintaszerűen töltötte be 
a polgármesteri állást, ahonnan a kormány 
bizalma szólitotta

a szanálandó Budapest főpolgármesteri 
székébe.

Ezen a nehéz, felelősségteljes poszton is 
mintaszerűen dolgozott Noha alapjában 
véve népszerűtlen szerepet osztottak ki rá 
— ő ebben az állásban is csak növelte nép
szerűségét.

Hosszú betegség után, de váratlanul halt 
meg, aránylag fiatalon, 59 éves korában. 
Nagy problémája most Budapestnek a nél
külözhetetlen, kiváló főpolgármester pót
lására megtalálni a megfelelő férfit.

A Központi Városházáról korán reggel 
néhány tisztviselőtársával

autón kirobogott Salamon Géza ta
nácsnok a Kerepesi-uti temetőbe.

A hűvös, nedves téli délelőttön kijelölték a 
díszsírhelyet, ahova ma, hétfőn elhantolják 
Sipőcz Jenőt. A főútvonal mentén fekvő 
parcellábun lesz az elhunyt főpolgármester 
végső nyugvóhelye, közvetlen a nemrég el
hunyt Liber Endre alpolgármester sírja 
mellett A díszsírhely kijelölése után Satu
mon tanácsnok, a temetés rendezője, a meg
jelent rendőrtisztekkel együtt megtárgyalta, 
hogy hol fog felsorakozni a díszes temeté
sen a rendőrkordon.

A tanácsnok a temetőből a Bazilikába 
autózott, ahol kijelölték a gyászszertartá
son megjelenő notabilitások ültetési 
rendjét.

A Hétfői Napló munkatársának vasárnap 
délben

SALAMON GÉZA tanácsnok
a következőket mondta:

— A temetés előkészületei befejeződtek. 
Hétfőn délelőtt 10 órakor a Bazilikában 
Zadravetz István tábori püspök celebrálja 
a gyászszertartást. Ezután a menet a We- 
kerlc Sáridor-utcán, Vilmos császár-uton, 
Andrássy-uton, Teréz-köruton, Erzsébet- 
köruton, Rákóczi-uton és Flumei-uton ke
resztül vonul ki a Kerepesi-uti temetőbe. 
Eddig

négy miniszter jelentette be, hogy réazt- 
vesi a temetésen:

Röder Vilmos honvédelmi miniszter, a mi
niszterelnök képviseletében, továbbá Kozma 
Miklós belügy-, Lázár Andor igazságügy
ügy- és Bornemisza Géza iparügyi és keres
kedelmi miniszter. Közölte, hogy megjele
nik a temetésen a képviselőház nevében 
Sztranyavszky Sándor hézelnök.

A Bazilikába már vasárnap tömegesen 
érkeztek a koszorúk, amelyeket testületek, 
egyesületek, szövetségek és magánosok küld
tek Sipőcz Jenő sírjára.

Ki lesz 
az uj tőpolgármester?

Természetesen most, a temetés előtt, még 
nem folynak nyílt tárgyalások arra vonat
kozólag, hogy ki lesz Sipőcz Jenő utóda. A 
pártokon beiül azonban természetesen már 
titokban kombinálgatnak a főpolgármesteri 
állás Letöltéséről. A vasárnap folyamán 
megerősítetten hirek terjedtek el arról, 
hogy a kereszténypárt és a kormánypárt 
egy része

Farkas Ákos tanácsnokot 
szívesen látnák a főpolgármesteri székben.

PAR1SETTE KÁVÉHÁZBAN
VÖRÖS ANIKÓ .....

VESZMÍ.ETI - MAOTAB HANGULATOS HUETTJE

A kormánypárt egy másik csoportja Alii 
tólag

dr. Tjir.tr Ferenc közjegyed, u Igaz- 
•ágügymlnl.zter flráránrk 

jelölése mellett foglal állást.
Igen komoly jelöltekként szerepelnek a 

díszes stallumra
Veres*  Imre

miniszteri tanácsos, székesfővárosi szám
széki Igazgató,

Rlpka Ferenc, 
aki hosszú Ideig már volt Budapest főpol- 
meslere,

Zsltvay Tibor
volt Igazsá^ügyminiszter és

Bessenyei Zénó, « 
a Közmunkatanács elnöke Is.

A kormánypárt körében vasárnap dél
után az az álláspont merült fel, hogy fel
tétlenül nem politikussal, hanem tisztviselő
vel kell betölteni a főpolgármesteri széket. 
Informatív megbeszélések voltak ekörül a 
kereszténypárt néhány vezetőjével is, akik 
ugyancsak szimpatizáltak ezzel a tervvel. 
Az informatív megbeszélések során merült 
fel három főpolgármesterjelölt fővárosi 
tisztviselő, „három Károly" neve. Ezek a 
következők:

Lamotte Károly alpolgármester, Szc- 
methy Károly tiszti főügyész és Németh

Felépül Budapest 
legmodernebb felhőkarcolója, 

az Erzsébet-telefonközpont 
Háromszázezer pengős telken, többmilliós költséggel épül az uj 
telefonpalota, amelyre már kiírták a 14.000 pengős vázlatpályázatot

Mára hivatalosan is nyilvánosságra ke
rült minden részletével az a terv, amelyről 
néhány nappal ezelőtt már szó esett: fel
épül Budapest legmodernebb felhőkarco
lója, az Erzsébet-telefonközpont.

A postavezérigazgatóság, amely igyekszik 
Budapest telefonszolgálatának zavartalansá
gát biztosítani, arra a megállapításra ju
tott, hogy

ha a telefonhálózat ■ mai tempóban 
továbbfejlődik, rövidesen nem lesznek 

elegendők a mai telefonközpontok.
Újabb telefonközpontra van tehát szükség, 
meg is kezdték az erre vonatkozó tárgyalá
sokat A postakincstár kiszemelt egy- telket. 
A Dob-utca, Csengery-utca és Hársfa-utca 
szögletén, a VII. kerületi elöljárósággal 
szemben már esztendők óta üresen áll egy 
hatalmas telek, amely a székesfőváros 
tulajdona Erre a telekre szánták az uj 
telefonközpontot. A postakincstár tárgyalá
sokba bocsátkozott a székesfővárossal, 
amely

a közérdekre való tekintettel, a becs
értéknél olcsóbban, háromszázezer pen

gőért eladta a telket a postának.
Az ügy ezután a kereskedelmi minisztérium 
elé került, az illetékesek jóváhagyták a ter
veket, amelyek úgy szólnak, hogy ezen a 
telken tökéletesen modern telefonközpont 
és postapalota épül, amelyben

nemcsak a telefonközpont kap helyet, 
hanem még néhány postalntézmény Is.

A legmodernebb, úgynevezett irodaház 
építkezés tesz ez a felhőkarcoló. Az Erzsé
betvárosban épül, ennek a környéknek a 
telefonforgalmát fogják idekapcsolni és 
ezért kapja az Erzsébet-központ elnevezést.

A kereskedelmi miniszter
tegnap már kiírta a pályázatot a*  Er- 

zsébet-központ vázlatterveire.
Hétfőtől kezdve lehet benyújtani a vázlat
terv-pályázatokat a postavezérigazgatóságon. 
Április elsején délben tizenkét órakor jár 
le a pályázat határideje. Csak magyar 
állampolgárságú építészek és építészmérnö
kök pályázhatnak,

az első díj hétezer pengő, a második 
ötezer pengő, a harmadik kétezer 

pengő.
A posta kiköti a jogot, hogy a terv kivitelé
vel bárkit megbízhat. A bírálóbizottság 
elnöke Terstyánszky Ákos postavezérigaz- 
gató, a bizottság tagjai ismert kitűnő szak-

TUNGSRAM

Károly tanácsnok.
Természetesen ez még mind csak kombi

náció, mert a főpolgármesteri állás három 
jelöltjét a kormány előterjesztésére a kor
mányzó jelöli ki. Ezek közül választja meg 
titkosan a székesfőváros közgyűlése Sipőcz 
Jenő utódát. így tehát addig egyetlen hí
resztelésnek sincs szilárd alapja, amig az ál
lamfő nem döntötte el, hogy kik tesznek a 
főpolgármesterjelöltek.

emberek. Április 30-án teszik közzé a váz
latpályázat eredményét, azután rövidesen 
megindul a munka.

Az uj telefon-felhőkarcoló
építésére Kibbmillló pengőt szántak 

és a számítások szerint két esztendőbe telik, 
amig átadhatják a forgalomnak.

Tragikus körül**  
menyek között 

meghalt Tóth Béla 
törvényszéki 
tanácselnök

Vasárnap délelőtt a törvényszék épüle
tére kitűzték a fekete zászlót: Tóth Béla dr 
törvényszéki tanácselnök vasárnapra vir
radó éjszaka meghal.

Tóth Béla dr a budapesti büntetőtörvény
szék egyik legszimpatikusabb, legismertebb 
bírája volt. Esztendők óta tanácselnöki 
rangban, mint egyes biró működött és 

számos érdekes bűnügyben hozott 
ítéletet

rgen régi, jó barátság fűzte a kitűnő bírót 
Gadó Istvánhoz, a büntetőtörvénvszék el
nökéhez.

Tragikus körülmények között hunyt el 
a 62 esztendős Tóth bíró.

Néhány hónappal ezelőtt Tóth Bélával meg
döbbentő hirt közöltek: feleségének fivére 
hirtelen meghalt. A haláleset rendkívül le
sújtotta a jókedélyü, makkegészséges bi
tói. Az elhunyt sógor nemcsak jó rokona, 
hanem bizalmas, régi barátja volt Tóth

A modern kém szolgálat titkai!
A legújabb légi-, vízi- és szárazföldi liadlgépck felvonulása ? 
Az utóbbi évek legnagyobbszabásu kémfilmje: ’i

ÁRULÓK!!
Rendezte: Kari Rlltor 

Főszereplők Willy Blrgel, Llda Baarova, Iréné v. Mevondorff,
Rudolf Feinau, Tboodor Lcos

Premier 
kedden! Kizárólag URANIA |

Bélának.
A temetés Izgalmai anniyra megvisel

ték, hogy szélütést kapott
és azonnal kórházba kellett szállítani.

Hosszú hetekig feküdt a kórházban. Á 
gondos orvosi ápolás csaknem teljesen visz- 
szaadta egészségét. Már elhagyta a kórhá
zat és otthon várta egyre türelmetlenebbül: 
mikor Járhat be ismét a törvényszékre. 
Szilveszterkor szűk családi körben,

Jókedvűen búcsúztatta as óesztendőt 
és újév napján a barátok, kollégák jókl< 
vánságait fogadta.

Vasárnapra virradó éjszaka Tóth Béla 
hirtelen rosszul lett. Hozzátartozói orvosért 
rohanlak, de mire az orvos megérkezett,

Tóth biró már halott volt: szlvszélhű- 
dés ölte meg.

Vasárnap a gyászbaborult családot Igen 
sokan keresték fel részvétükkel.

Hétfőn délután temetik
a tragikus módon elhunyt Tóth Bélát a rá*  
koskereszturi temető halolthsházából,

Elfogták az öreg urak 
tolvaj démonát 

Elegáns bundát fiatal nőt kísért vasáninp 
délben egy rendőr * főkapitányság 200-as fog- 
dójába. Az uj esztendő első jól ápolt női fog
lya Sziklai Zslgmondné 28 éves varrónő volt, 
akit lopás címén tartóztattok le.

Sziklalné otthonosan érezte magát a rend
őrségi cella sivár falai között, most került 

oda ötödször. Eddig leónyncvén szerepelt: 
Márkus Rózsi néven. Ismert tolvajnő, aki 

pénzes, Idősebb urakra veti ki hálóját.
Egy pestkörnyéki földbirtokos, aki nő*  em

ber, Szilveszterkor a fővárosban tartózkodott. 
A jómódú, középkorú férfit Is elkapta az éj
szaka vidám hangulata és oz egyik körúti kó- 
véházba tért be.

Egymásután hozatta a borokat, a pezsgőt 
és liajnaltójban már három nő Is ült n*  

asztalánál.
Egy csinos barna nö különösen megnyerte 
tetszéséi. Reggel öt órakor kettesben indult, k 
el taxin egy kis szállodához, ahol a szilves . 
tér éjszakai nőismerős lakását megjelölte. A 
földbirtokos rövid idő múlva elaludt és

amidőn felébredt, egyedül találta magát, 
de a fiatal nőn kívül elíint pénztárcája is, 

amelyben 1200 pengő volt.
A meglepődött ember az rendőrségbe*  fór 

dúlt és kérte, hogy indítsanak diszkrti nyo
mozást, mert

nem szeretné, lia családja tudomást sze
rezne a dologról.

Megmutatták neki az ismert alkalmi tolvaj no : 
albumát és ezek között az egyikben felismerte 
tolvaját.

A detektívek felkutatták a várost az Ismert 
tolvajnő után és szombaton éjszaka ráakadt t 
egy kávéházhnn. Sziklainál előállították a 
rendőrségre, ahol beismerő vallomása után 
letartóztatták.

Tjir.tr
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llft/ői Napló közli elsőnek, a nemzctkö:! 
Követség főtitkárának, Krocsen-rek a táv
iratát, melyben Culbertson kívánságánál 
•lemben elfogadja a magyar álláspontot h 
Így a Inntiist világbajnokiágon nem kupa
rendszert, hanem mindenki mindenkivel kft 
félidős, 24 leoszlásos mérkőzést játszik — 
ugyanazon lapokkal. Amennyiben az ameri
kai csapat nem tudna júniusban rísztveani 
a világbajnokságon, úgy egy európai vá
logatott csapat auguszftisbun 120 leoeztásos 
mfrlőrését ajánlják fel Gat bértionnak bu
dapesti vagy londoni színhellyel.

AZ NTK január lő -17-i versenyének meg
hívót itftmentek. A nagy elsőosztályu csapa
tok nevezéseit mdr leadták, hiszen ez less az 
l-lin az elsó komoly verseng, ahol a csapatok 
kipróbálhatják formováltorásukat. A Fészek 
valószínilleq a válogató-tréningen kitünően 
szerepelt hölgyeket játszatja az egyik asztal
nál.

A Fétreh Január 30—31-1 gdlaversengé 
nek meghívóit Kövér Gyula festőművész 
tervezte — stilizált szmokingot körkirály 
és gyönyörű pikkdáma díszíti a meghívót, 
amelynek sikeréből Ítélik, ez lesi a szezon 
egyik legszebb versenyt.

♦

A Hétfői Napió áprilist Vállalati Vem- 
uyéoek előkéaifiletel megkezdődtek éa a 
szövetség legközelebbi ülésén fogja Jóvá
hagyni a kiírást. A csapatok már treníroz
nak a versenyre.

FELADVÁNY
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Káró as adat Dél tndal de belet bf!

*

A hölgyek válogs tót ríni ngjének ered
ményei;

I. Cohen Rajfaelné, fíerger Altét, Robfcsek 
Jtudolfné 175.

II. Gundelflngen Ele mi mi, Kereket Is!- 
*dnné, Sringei Mersz Jenöne 166.

III. Fabinv Istvánné, Paksy József nó, Ujj 
Györgyné 104.

IV. Burás Kató, Nemes Dezsőn®. Dr 
Hudovcrnlg Lászlón® 163.

V. Alpár Imrén®, Bánó Nfarcellné, Roger 
Tlborné 160.

VI. Dr. Vámos Dezsőn®, Teodorovltj Tó 
Horné 139 ponttal, — Dr. Pétery Jenő stöv. 
kapitány a tréningek alapján az első kél 
pórt jelölte ki reprezentatív csapatnak n 
Júniusi világbajnokságra. — Az első helyen 
végzett hármas imponálóan, végig emelkedő 
grafikonnal vezette a tréningeket.

Detektívek közelharca 
a revolveres betörőkkel

H'lelc óta sorozatos feljelentések írkoztak a 
rendőrségre, hogy ismeretlen lettesek foszto
gatják • dunapartl csónakhAznkat. Különösen 
a római fürdőnél, • Csillaghegyen és a szent- 
endiel Dunnparton gnrázdAlkodtak a betörök. 
Kará< sony hetében

Az elmúlt éjstaka a ratiláió drtektivak a 
ssenlendrel parton az egyik caónakgaráisból 
•yani's raji hallottak és erre revolverekkel a 
keséikben behatoltak a faépületbe.

Két betörót talállak a garázsban, akik re- 
wls erekkel én tőrftkkil voltak M fegy

veresre.
A detektivekre vetették magukat és irgalmas 

közt h.re fejlődött ki. Percekig tartó dulako
dás után sikerült lefegyvereznl n betörőket. 
Srijh‘,lincsel leltek a kezükre és előállítottá*  a 
két 'illedelmes bűnösét a rendőrségre

Kálnai Jótsef M éves, nyolcszorosán bünte
tőit egyén volt az egyik tettes, aki rablásokat 
la követett el és

k8zel 19 watendőt Ült
kftlönböiő fagy hátakban. November középé* 1 
•sebedtől a sopron kőhidai (egyházból, sl társa 
Kovács Antal 38 éves bünteteti előéletű lakatos 
♦ott, Letartóztatták őket.

BÁLI DIVAT-FILMREVÜ *7 KÉPBEN
A fényárban úszó nézőtéren ülve 

egészen ogy érzem magam, mintha 
a szezon Uugy filmpremierjét nézném : 
a B/ÍLT. Rendezte és forgalomba 
hozta : a bálrendezőség. Hang : zajos. 
Kép: színes. Zene: jazz. Főszerep
lők : a báli közönség. Szöveg: sok. 
Jelmezeket szállították a pesti szalo
nok. Illat: pacsuli.

1. kép.
A hölgyek felvonulása • bálterembe. 

Legújabb divatkreációk. Nagy szem- 
meresztgetósf-k. Az uj szezon minden 
báli szépsége érvényesül. A fiatal 
lányok világoskék, lila, sárga és rózsa
szín taftra dolgozott tüllruhákban 
jönnek mély dekoltázzsal, strassz váll- 
Eánttal, vagy virágerdőboritotta ke- 

ellcl. Rengeteg a színes taft sűrűn 
húzott szoknyával. Legkedveltebb vi
rágdísz az ibolya, hasoulószinü keppel 
és retiküllel. Egymásután jönnek a 
fémmel átszőtt pompőz nagy ruhák 
is, amelyek egészen a testhez simul
nak (csakúgy, mint a brokátok), hátul 
turnürszcrü résszel, amely esetleg kis 
uszályban végződik. A dekoltázs min
den esetben mély és merész. — Né
hány agyongyöngyözött ruhát is van 
alkalmam megcsodálni. Különösen 
érdekes egy rózsaszín marocain kicsiny 
rózsaszín gyöngyhimzéssel, lila or
chidea arragemcnttel és lila muszlin- 
bársonyövvcl. A hölgy karján olyan 
hosszú lila muszlin zsebkendő leng, 
lobog, mintha ő volna hivatva a bál
teremt majd reggelidé kiseperje.

A hölgyek legtöbbje nem visel kesz
tyűt. Ennek az a magyarázat.;, hogy 
majdnem minden ruhího'< bolero- 
szerű, vagy nagy bőujju-, belépő ké
szült, ami feleslegessé teszi a keztyüt. 
A hajról is hiányzik a fejdisz. Néha- 
néha felcsillan az agyonbodrozott, 
rollnizott, sütött és ondulált frizurák 
között egy-egy finom strassz csat: 
ei minden. Talmi ékszerek garmadá
val vonulnak fel: gyöngysor... 
klins... gyűrű... karkötő...

A fiatal asszonyok pasztell és sötét

EzOstswró wi 10” FrlehBit.,1 ggat" 
Ma délben összeül a döntőbizottság, 
hogy határozzon atagdijhátralékos 

ügyvédek sorsáról
legfeljebb 20 ügyvédet zárnak ki a budapesti kamarából

Sok nehézsorsu Ügyvédnek volt fekete 
napja a Szilveszter: december 31-ike volt 
ugyanis az utolsó nap, amikor be lehetett 
fizetni (i hátralékos tagdíjakat és járuléko
kat. Aki ennek n kötelezettségének nem 
tett elegei, nzt tőrük nz ügyvédi kamara 
tagjainak sorúból és így

nem is gyakorolhatja hivatását.
Néhány héttel ezelőtt még pánikszerű han
gulat urnlkodott főként a fővárosi ügyvéd
ség körében: elterjedt a hir, hogy főbb mint 
háromszáz ügyvédre vár az a szomorú sors, 
hogy törlik a kamara tagjai közül.

A Budapesti Cgyvédl Kamara ekkor pá
ratlan áldozatkészséggel tízezer pengős ala
pot létesített, amelyből az önhibájukon kí
vül nehézségek közé került ügyvédek egy 
részének kifizették hátralékait. Az elmúlt 
év utolsó napjaiban az volt a helyzet, hogy 
még mindig

mintegy 30—40 ügyvéd
nem volt abban a holyzetben, hogy kiegyen
lítse • kamaránál és a nyugdíjintézetnél 
való adósságait. Sokan zálogházba rakták 
mindenüket, bútorokat adtak el, kölcsönö
ket véllek fel és nem egy közülük tiz- és 
huszfUlérenként rakta össze a hátralékos 
összeget és sietett a postatakarékpénztár
hoz, hogv a csekkszámlára befizesse hátra
lékát,

A Usenkcttedik órában még egy utolsó 
akció Indult,

mert december 30-án még az volt a hely
zet, hogv harminc ügyvéd nem fizetett. A 
Budapesti Cgguédi Kamara újabb 2500 pen
gőt folyósított. Más helyekről h jöttek ado
mányok, tehetősebb ügyvédek névtelenül 
küldtek be összegeket, úgyhogy újabb kö
zel hétezer pengő állt az erre kijelölt bi
zottság rendelkezésére, hogy expressz-segé- 
lyeket folyósítson. Ennek köszönhető, hogy 
még Szilvfszttt papján ü befizette péháng 

színekben pompáznak. Rengeteg a 
muszlinbársony. Közfeltünést Ízelt egy 
bordó muszlinbársony mély dekoltált 
uszUyos ruhát viselő hölgy arany 
payette belépőjével. Ehhez arany 
sarut, arany bőr-retikült és antik 
arany ékszer-garnitúrát vi«*l.  Elba 
völő.

2. kép.
Kezdődik a tánc és ezzel együtt a 

gyönyörű ruhák tönkrementse. A tánc 
hevétől (vagy talán a rúzstól) kipirul
nak az arcok. Megkezdődik a „lekérés” 
és ezzel együtt a nők kacér felhivásos 
pillantásai a — keringőre.

3. kép.
A meleg fokozódik, az egymásra 

talált párok a hallban üldögélve szel
lemesen társalognak. Ha lehet, — 
még jobban megnő a hölgyek dekol
tázsa.

4. kép.
Soupészünet. A gardek megjelennek 

a lencsében. Keresik védenceiket. Kar
juk és kezük megrakva prém vagy 
payette, selyem és bársony belépők 
hadseregével, nemkülönben a táncos 
hölgy retiküljével, amelyet gondos 
ruhatárként vett őrizetbe a körül
tekintő gardc-mamácska.

5. kép.
Minden tükör foglalt, amelyek előtt 

az arc restaurálásának lázas munkája 
folyik.

6. L. 3p.
Vacsora. Élénk hangulat. Pincére*,  

virágárusok, cigányok statisztálásával

7. kép.
Soupécsárdás. Ki-ki a párjával. A 

ruhák már nem dekorálnak. Csak 
rontanak. A soupé utáni hangulat talán 
az egyetlen pillanat, amikor a hölgyek 
nem sokat törődnek ruhájukkal, ha
nem kizárólag a gavallérral s minden 
lánynak csak egy gondolata van, a 
hepy end.

(Dr. Dívainé Erdős Böske).

ügyvéd hátralékát.
Vasárnap még nem lehetett megállapí

tani, hogy kik azok a fővárosi ügyvédek, 
akiket ki kell zárni a kamrából, mert a hát
ralékokat részben a Pénzintézeti Központ 
csekkjein adták fel, a PK átküldte az ősz- 
szegeket az ügyvédi intézmények vagyonát 
kezelő bankhoz és így legkorábban ma, 
hétfőn délelőtt lehet megállapítani, hogy kik 
űzették be az utolsó napon hátralékukat.

Ma, hétfőn délben összeül az a bizott
ság, amely a kizárások ügyében dönt 

dr. Pajor Ernő elnöklete alatt a kamara 
helyiségében. Lukács Imre pénztáros bi
zottsági előadó fogja ismertetni azoknak 
névsorát, akik még mindig hátralékban van
nak. Ezután határoz a bizottság, amelynek 
lakjai: Győri Ákos, Győri Emil, Taubner 
Géza, Uhlururm Ödön és Vida Gyula. A bi
zottság tagjainak véleménye szerint a hát
ralékosok közül annyian törlesztettek adós
ságaikból, hogy

legrosszabb esetben húsz budapesti 
ügyvéd kizárásáról lesz szó.

Igv tehát a kamara, néhány jómódú ügy
véd és néhány intézmény jótékonysága foly
tán a nehéz helyzetben lévő ügyvédek túl 
nyomó többségét sikerült megmenteni a ki
zárástól.

— A Párisién Grill — csillogó diadéme a pesti 
éjszaka homlokán — nagy siker mellett mutatta 
be januári uj műsorát, amelynek keretében 
egész sor világaifrakció ad randevút egymásnak. 
A lánc, a szépség és a nemes erotika fémjelzi 
az egyes számokat, amelveknek önfeledten tap
solt a • •.egjelcnt előkelő közönség. Szívesen ern- 
lnenök névszerint is u <t7®« pompás számokat, 
de nehéz volna közöttük a rangsort betartani, 
annyira fej fej mellett halad ennek a válogatót 
lan szép programúinak minden száma. A Pári
sién Grill műsoráról újra beszélni fog égés. 
Budapest.

Pénzhamisító műhelyt 
lepleztek le 
a Dévényi uccában

Vasárnap a főkapitányság letartóztatta 
Zelisky István 31 éves rovottmultu gépla
katost, akit mint régi pénzhamisítót tart 
nyilván a rendőrség.

Zelisky nemrégen szabadult a szegedi 
Csillogbörtönből, ahol öt esztendőt ült 
pénzhamisítás miatt. Kiszabadulása után 
visszatért a Dévényi-utca 6. szám alatti la
kására, azonban feleségét nem találta ott
hon, kiderült, hogy az asszony is letartóz
tatásban van,

férje nyomdokain haladva, egy barát
nőjével, Gál Antalnéval az asszony la 

kétpengősöket hamisított.
Tettenérték és barátnőjével együtt letartóz
tatták. Gál Analné pár nappal ezelőtt ki
szabadult a fogházól és mint a rendőrség 
megállapította, Zeliskgvel társulva ismét 
hozzákezdtek a pénzhamisításhoz. Hamis 
kétpengősökkel árasztották el a trafikokat 
és füszerüzletcket. A rendőrség a házkuta
tás során

többszáz darab hamis kéfpengőst, 
azonkívül pénzhamisításhoz szüksé
ges szerszámot talált a Dévényi-utcai 

lakásban.
Zelisky és Gálné azzal védekeztek, hogy 

a pénz még régebbről maradt a lakásban 
és nem hoztak újabb hamisítványt forga
lomba, de tagadásuk ellenére is letartóz
tatták őket.

KÖZGAZDASÁGI HÍREK
A külföldi szokásos felárrendszert még 

ez évben likvidálni fogja a kormány. Egy
ben előkészíti az aranypengő-rendelet ha
tályon kívüli helyezését is. Most folynak a 

' munkálatok, melyek segítségével a felára
kat devizaárfolyamokban fogják beszámí
tani és kimutatni.

♦
Mozgalom Indult meg a detallkereske- 

dők együttes bevásárlására. Ezt az uj ala
kulatot a Kereskedelmi és Iparkamara is 
hajlandó támogatni.

Világító oszlopokat állítanak fel a magyar 
városok szépségeiről a dunapartl korzón a vi
déki városok, a magyar vidék idegenforgalmá
nak emelése céljából. Az érdekes és értékes 
mozgalom támogatását az Országos Idegenfor
galmi Hivatal Is kilátásba helyezte.

*
Rövidesen megjelenik az uj házadőmen*  

tészégi rendelet, amely az 1937. évre is ki*  
terjeszti az adómentességet az uj építkező*  
sekre. Nagyobb arányú adókedvezményt a 
főbb útvonalakon üresen álló telkek beépí
tésénél, a szabályozási vonalba benyúló há
zak lebontása esetén történő uj építkezések
nél fognak engedélyeznie

♦
'A dunai hajózási társaságot a 'dunai teher- 

áruszállítás közös lebonyolítására vonatkozó 
együttműködési megállapodásaikat 5 évre meg
újították.

A nyulbörkivitel ügyében most folynak a 
tárgyalások a nyersbőrkereskedelem és a ka- 
laptompipar között. Megegyezés az érdekeltek 
között még nem jött létre és előreláthatólag 
az ügy döntés végett a kereskedelemügyi mi
niszter elé kerül.

★

A belföldi tüzifaforgalom tervbevett újabb 
szabályozása ügyében a fakereskedők ak
ciót indítottak, hogy ez a szabályozás a vál- 
lalkozásszerü termelés és fakercskedelem 
jogos kívánalmainak figyelembevételével 
lörténjék meg.

A megszorult helyzetbe Jutott kézműves
iparosok számára engedélyezett 200 pen
gős hitelösszeget, méltánylást érdemlő ese
tekben 300 pengőre emelték fel.

♦
A gyümölcstermelők örömére nálunk Is be-' 

vezették a gyümölcsblztositást. A gyümölcsbiz- 
tositás főleg jégkárokra, a gyümölcs férgesedé
ibe fs az exportnál esetleges bekövetkező tö
rődésre terjed ki.

★

A Ganz-gyár sinautobuszainak Argentíná
ban oly nagy sikere volt, hogy a Paciflco- 
társaság összes vonalain a Ganz-gyár sin- 
aufobuszait fogja járatni.

★

Most Jelent meg A Magán- és büntető 
devizajog címen ifj. dr. Gergely Ernő bu
dapesti ügyvédnek az egész magyar de
viza-joganyagot, úgy r magánjogi, mint a bün
tetőjog! részt és továbbá a teljes bírói gyakor
latot ismertető hiánypótló 512 oldalas vaskos 
könyve. Ifj. dr. Gergely Ernő könyve érinti 
a Magyar Nemzeti Bark gyakorlatát, ismerteti 
a Jogszabályok nemzetgazdusági vonatkozásait, 
a külfölddel való áru-, értékpapír-, utazósl-, 
fizetési-, hitclforgalmnt, — mind kimerítően 
efj-egy külön fejezetben- Igv bár elsősor
ban jogi munka szerző könyve —, mégis a 
ncmjogán közönség számára 'is érthető és 
nannos. Kapható a szerzőnél és minden 

fejkiyvkerakedésbea.
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Emelkedik
a hőmérséklet

A "Meteorológiai intézet jelenti vasárnap 
(léiben:

Hazánkban ax éjjel folyamán még or
szágszerte borult, ködös volt ai Idő, csa
padék azonban csak kisebb mennyiségben 
hullott az északi, északkeleti határmegyék
ben. A hóviszonyok nem változtak. A hóré
teg vastagsága vasárnap reggel: Svábhegy 
4, Dobogókő 11, Nagyvillám 6, Kisinóc 7, 
Kékestető 12 centiméter.

Budapesten vasárnap délben a hőmérsék
let plusz í Celsius-fok, a tengerszintre át
számított légnyomás 770 milliméter, mér
sékelten süllyedő.

Várható időjárás a következő 24 órára: 
Élénkebb délnyugati-nyugati szél, vál
tozó felhőzet. Egyes helyeken (Inkább 
csak északon) kisebb havas eső vagy 
hó. Több helyen még kőd. A hőmérsék

let kissé emelkedik.

ÉV ELEJE A LEGALKALMASABB IDŐPONT 

KARTOTÉK RENDSZERRE 
való áttérésre. Minden célra kapható

Kossuth Lajos u. 2' 
A8TORI A-«ia!lÓT&l ss« nibrnMINERVA

— ALBRECHT KIRÁLYI HERCEG ÁLLT 
DISZŐRSÉGET VASÁRNAP IS FRIGYES 
KIRÁLYI HERCEG RAVATALÁNÁL. Ma
gyaróvárról jelentik: Frigyet királyi herceg 
ravatalához hosszú sorokban vonult a kö
zönség. A templom előtti téren töbíbszáz fő
nyi tömeg gyülekezett. Háromnegyed 11 
órakor megérkeztek a kastélyból a főher
cegi család tagjai a kriptába, ahol Pintér 
Gyula prépost-plébános csendes gyászmisét 
mondott. 11 órától 12-lg a csendőrtisztek 
diszőrséget álltak a ravatalnál, majd 12 
órakor Albrecht királyi herceg tiszti kül
döttséggel felváltotta őket és 1 óráig állt 
diszőrséget.

— Mena aana tn eorpore aano, ami egész
ségei testben ép lélek. Egészétünket pedig 
csak úgy őrizhetjük meg, ha megfelelően 
öltözködünk; tehát szélben, hóban, fagyban 
egyaránt védeni kell magunkat az Időjárás vi
szontagságai ellen E célra legalkalmasabb egy 
bőrkabát, amelyet készen vagy méret után 
kitűnő minőségben a legolcsóbban beszerez
hető: Beck Emil spectálts bőrruházati üzemé
ben, Rákóczt-ut 05. /. em.

—. Meghalt Silvió tengernagy, a durazzól 
hős. Nápolybái jelentik: Belleni Silvlo ten
gernagy, a kereskedelmi tengerészet főigaz
gatója, 75 éves korában hirtelen meghalt. 
Belleni szervezte meg a tengeri forgalmat 
Tripoiisszal. A világháború alatt az egyik 
adriai hajórajnak volt a parancsnoka és 
résztvett a durazzól ütközőben.

Elesett
és lábát törte 

a kispesti mentők 
igazgató-főorvosa

A kispesti mentőknek rosszul kezdődött 
az uj esztendejük: dr. Szalag Miklós, a kis
pesti mentők igazgató-főorvosa, a Kossuth 
Lajos-utcában, a mentők székházának kö
zelében

elcsúszott a síkos Járdán és Jobblábát 
törte.

A mentöorvosok azonnal igazgatójuk segít
ségére siettek és dr. Szalag Miklóst a Lu
kács-szanatóriumba vitték, ahol nyomban 
megröntgenezték és gipszbe tették eltört 
lábát

— Kartotéknyomtatványok minden szakma 
részére MINERVA cégnél, Kossuth Lajos 
utca 20.

— Megjelent a Tungsram rádió- éa fény
naptár. Rendkívül hasznos könyvecske hagyta 
el most a sajtót: megjelent az idei Tungsram 
rádió- és fénynaplár. A csinos kiállítású, sok 
képpel tarkított kis könyv részletes naptári 
részen kívül mindenki számára hasznos tudni
valókat tartalmaz nemcsak a rádiózás minden 
kérdésével kapcsolatban hnnem olyan világítás
technikai kérdésekkel is foglalkozik, amelyek 
lakásunk helyes világítására adnak értékes 
útbaigazításokat, A rádió a szórakozást, a kul
túrát hozza közelünkbe, a jó és helyes világí
tás pedig egészségünket óvja meg és munkn- 
kedvünket növeli. A Tungsram rádió- és fény
naptár, amely ezekkel a kérdésekkel foglalko- 
rik, eleven .ötletes formában, a rádió- és villa
mossági kereskedők utján kerül a közön- 
•ég elé.

Vasárnap föbelötte magát 
egy ismeretlen ember 
a Köbányal-utl ház előtt, 
ahol Agárdi Józsefet 
holtan találták

Január 2-ára virradóra betört fejjel hol
tan találták a Köbányai-ut 45 számú ház
zal szemben lévő kerítés mellett a villamos 
sínek mentén Agárdi József 31 éves nap
számost. A rendőrség vizsgálatot indított, 
,loRy a gyanús haláleset okát megállapítsa.

Vasárnap reggel jelentkezett a rendőrsé
gen Bucsay Zsigmond, ski elmondotta, 
hogy január 1-én Agárdival együtt betért a 
Podmaniczky-utca 77. számú vendéglőbe és 
ott iddogáltak.

Éjjel tizenkét órakor eltávoztak a ven
déglőből és miután Agárdinak nem volt 
lakása, Bucsay, aki a Kápolna-utca 13. 
számú házban lakik,

magához hívta aludni Agárdit 
Darab Ideig együtt is haladtak az utón, 
egyszer csak

Agárdi eltűnt Bucsay mellől.
Mást Bucsay nem tud Agárdi soriáróL

A rendőrség most azt igyekszik megál
lapítani, hogy hogyan került a város köze

A váci-utcai ékszerrablás útójátéka:

a franciák kiadták Magyarországnak 
Weiser Salamont, a szőke Hildegard 

pedig kiszabadult
Jó félesztendeja foglalkoztatja már a 

hatóságokat és a nyilvánosságot a Váci
utcai ékszerrablás rengeteg bonyodalma és 
sok meglepő fordulata, amelynek egyik ér
dekes utójátéka most zajlott le.

A nagy ékszerlopás után megindult 
hajsza sorún a rendőrség „melegen érdek
lődött" Richter Hildegard, a szép szőke 
német táncosnő és ismerőse, Weiser Sala
mon után. Ezek éppen a lopás napjaiban 
eltűntek Budapestről. Kiderült, hogy 

álnévre szóló útlevéllel utaztak d.
Erre rádiókörözéssel keresték őket. Tőlük 
függetlenül több letartóztatás történt, majd 
megjött az értesítés, hogy Weiser Salamo.it 
es Richter Hildegardot Pórlsban elfogta a 
rendőrség és

a bíróság elítélte őket a bamta útlevél 
használata miatt.

Míg ez az ügy zajlott, váratlan fordulat 
történt Budapesten: elfogtak egy társasá
got, mert az a gyanú meriilt fel, hogy a ré
gebben elfogott embereknek nincs köze a 
lopáshoz, az uj gyanúsítottak követték el. 
Erre

u uj gyanúsítottak kerültek a fog
házba, a régiek pedig kiszabadultak.

Ezekutón már csak az volt hátra, hogy

— A SZÁZAD ASSZONYA. (Földi Mihály 
regénye.) A könyv cime programot ad, ne
héz, felelősségteljes programot — és Földi 
csillogó irói tehetséggel oldotta meg az ön
magának állított nehéz feladatot. Bámula
tos termékenységgel ontja regényében az 
élet kicsiny és nagy, de mindig egyformán 
fájó és többszörösen megkérdőjelezett ne
hézségeinek vakító fénybe helyezett meglá
tásait, amelyekből! kereken, életszaguan 
alakul ki mindaz, ami benne van ebben a 
három szóban: a század asszonya. Meg
döbbentően uj és égetően fontos kérdések 
sorozata rejtőzik ezekben a szavakban. A 
kérdések pedig egyre hatalmasabbak lesz
nek, ahogy az ezer és kilencszáz mell’tt 
megállíthatatlanul szaporodnak a huszadik 
század évei és évtizedei. A Földi-könyv 
„század asszonya" Balogh Juliska, aki 1899 
Szilveszterén mint tizennyolcéves kistó íy 
kilép az életbe és ezzel belép az uj század 
felé menetelő nők hadseregébe. A többi 
Balogh Juliskák közé, akik érzik és tudják, 
hogy egyetlen hivatásuk feleségnek és 
anyának lenni éa ennek elérésére többet 
kell küzdeniök, mint bármely más század 
asszonyának. Férjet sxei£lnilieki_gyer<'kel 
és egy asztal körül megelégedetten ül-”,'r.4l3 
családot — de hogy ezt elérjék, előbb had
vezérnek, vezérigazgatónak, zseninek kell 
lenniök. Egy könyv a ma asszonyáról, (e. i.) 

péről a Kőbányal-utra Agárdi. A Kőbányai
ul közelében van ugyani*  * Kápolna-utca 
és azt hiszik, hogy talán a részeg Agárdi 
valahogyan eltámolygotjt a Kápolna-utca 
környékéről és Itt egg villámot elütötte.

Éppen ezért most a Kőbányai-uton Járó 
Beszkárt villamosokat fogják átvizsgálni, 
hogy

nem találnak-e valamelyiken vér
nyomot,

egyúttal pedig a kocsívezetöket is kihallgat
ják, nem észleltek-e valami gyanúsat január 
2-án a hajnali órákban a Kőbányal-ut 34. 
számú ház tájékán.

A véletlen különös Játéka, hogy vasárnap 
este hét óra tájban a Köbányal-ut 45. előtt,

pontosan annál a háznál, ahol Agárdit 
holtan találták, föbelötte magát egy 

80—35 évesnek látszó férfi,
•kinél semmi Írást nem találtak. A mentők 
haldokotva vitték a Jtóktu-kórházba.

tisztázódjék, mi lesz Weiser Salamonnal 
és Richter Hildegarddal, akiket annakidején 
a budapesti rendőrség rádiókörözésa alap
ján fogtak el Fárisban.

Vasárnap ez Is kiderült Megjött a Ht. 
hogy a francia bíróság mindkettőjüket el
itéi te az utlevélügyben.

Richter Hildegard már ki la töltött*  
a büntetését, utána kiszabadult és haza

ment Németországba.
Weiser Salamont súlyosabban ítélték el, ő 
egyelőre még a párisi fogházban van. Köz
ben azonban a budapesti királyi ügyészség 
diplomáciai utón megkereste a francia ha
tóságokat és Weiser Salamon kiadatását 
kérte, de nem az ékszerüggyel kapcsolat
ban, hanem

azért, mert már régebben lopás miatt 
nyoichónapí börtönre ítélték 

és haza akarják hozatni, hogy a büntetését 
kitöltessék vele.

A francia hatóságok most halytadtak 
ennek a kérésnek,

elvben kimondották, hogy Weisev
Salamont kiadják Magyarországnak.

Büntetése kitöltése után tehát nem kerül 
szabadlábra, hanem toloncuton a határra 
hozzák és átadják a magyar hatóságoknak.

— Meghalt alkoholmérgsaésben. Pálos Nagy 
Gábor tiabstUzélláai gazdálkodót vasárnap 
reggel holtan találták. Ab orvosi vizsgálat meg
állapította, hogy az bzákoa gazda alkohol
mérgezésben halt meg.

— Drágítottak as egri pékek. Az egri pékek 
a félbarna kenyér árát 4 fillérrel felemelték. 
A kenyérdráglUe nagy felháborodást keltett a 
fogyasztók körében.

Soha még ennyi szépet 
mint a

Párisién Grill
lenyügózóen szép, táncban, művészetben, 

artlsztlkumban egyaránt elragadó, 
uj januári műsorában 

nem látott!

Pt&ggy, More and Rosíe 
Wyn and Hurwyn 

Trió Brito
stb.

Vasár- és ünnepnap ötórai tea teljes műsorral /
Telefont 1-188-09, 1-209-05.

Lúgkő!
Tel helyett lúg kővel Ivott 
két kistestvér

Vasárnap d Autón a Zsolt-utea T. •zárna 
házban Kovács Miklós géplakatos hat eexton- 
döi Miklót fiacskája és négy évss Edtth leá
nya megszomjaztak. Vizet kértek Inni, mire 
apjuk

odaadott nekik egy bögrét, ametyben azt 
hitte, hogy tej van.

Alig hajtották fel a bögre tartalmát, mind ■ 
kelten rosszul lettek, súlyos fájdalmak gyö
törték • szerencsétlen gyermekeket Utólag 
derült csak ki, hogy

a bögrében nem tej, hanem ingkő volt 
és a kisgyerekek a maró folyadékot megütik,

Mindkettőjüket életveszélyes állapotban az 
Uj Szent János-kórházba vitték.

Kínák zilált, csúf a haja 
Hölgyével gyűlik meg a bajai

RRVLCREEffi
az angol sportaman gumlmentez 
hajrögzltőle és hajfányeritője.

— Vázsonyi János a politikai selyemfluk 
bérmunkáiról beszélt. Vasárnap este a Köz
ponti Demokrata Körben társas vacsorát tar
tottak, amelyen Vázsonyi János országgyű
lési képviselő mondott beszédet. Kijelen
tette: véget kellene vetni, hogy Magyaroszá- 
gon felelőtlenül lehessen politizálni, pártot 
alapítani, plakátot ragasztani, tüntetéseket 
rendezni és a város nyugalmát megzavarni. 
Nem lehet megengedni, hogy őrültek házá
ból szabadultak az 1919-es Időket igyekez
zenek visszahozni. Akik mások pénzéért 
ilymódon folytatnak politikai bérmunkát, 
azokat még a felelőtlen elemek Jelzése sem 
illet meg, azok politikai selyemfluk, akik
kel rövidesen le kell számolni. Figyelmez
tetni kell az Illetékeseket, hogy ezeknek > 
politikai selyemfiuknak a bürbombált köny- 
nyen robbanó bombák követhetik,

Dulín Jenő képviselő 
balesete

A Szekszárdi Katolikus Kör tzombofon 
este díszvacsorát rendezett, amelyen részt
vett Dulin Jenő országgyűlési képviselő is. 
A vacsoráról hazaindulva, amikor kilépett 
a Katolikus Kör épületéből, megcsúszott, 
elesett és

leszakadást szenvedett.
A képviselő az orvosok véleménye szerint 
jó néhány hétig kénytelen less az ágyat 
őrizni.

— Angol repülő halálos katasztrófája 
Olaszországban. Egy londoni magánrepülő
gép, amely Stuttgartból útban volt Verona 
felé, Trenttno közelében kényszerleszállást 
akart végezni. A kétmotoros repülőgép pi
lótája benzinhiány miatt kényszerült a le
szállásra, amely azonban olyan szerencsét
lenül történt, hogy a repülőgép egyik szár
nya beleütközött egy fába. A gép felborult 
és pozdorjává zúzódott. A pilóta szörnyet*  
halt.

— A belügyminiszter Baján. Kozma Mik
lós belügyminiszter Johann Béla államtit
kár kíséretében január 7-én Bajára utazik, 
ahol ünnepélyesen fogadják. A belügymi
niszter megtekinti a város közegészségügyi 
intézményeit, majd megbeszéléseket folytat 
a vármegye és a város vezetőivel. Este dísz
vacsora lesz tiszteletére, amelyen hir sze
rint a belügyminiszter Jelentősebb politikai 
beszédet fog mondani.

Salamo.it
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Vasárnap 
megáldozoít 
a nagybeteg pápa

Vatikán váró*,  január B.
A pipa ai éjsrakál nyugodtan töltötte. 

MHanl onoalanár vasárnap reggel megvlu- 
gálla a Szentatyái <• Állapotában nem ta- 
1411 változást. Heggel a pápa belegizobájé- 
hun misét tartottuk, amelynek során a 
pápa mrgáldn/ott. Mise után a pápa fo
ga din Pacclli bíboros-államtitkárt.

A polgármesternő 
barrikádcsatája

Newyork, Január 8.
(A Hétfőt Naplő tudósítójának telefon- 

Jelentéit.) A floridai Dayton-üech különös 
csatározások színhelye volt legutóbb. A vá
ros polgármesternőjét, Mrs. íren*  Armstron- 
got a kormányzó hivatali visszaélések és 
hivatali sikkasztások miatt tisztjétől fel
függesztette. A polgármesternő azonban vo
nakodott átadni hivatalát és a városházán 
ölven rendőr védelme alatt

elbarrlkádozta magát.
A! kormányzó töhbizben felszólította az 

elcsapott polgármesternőt a távozásra, a 
válasz azonban mindössze néhány puska- 
lőnél volt. Végül is a nemzeti gárda egyik 
szakasza vonult fel a városháza elé és csak

a katonai fegyverek hatása alatt 
sikerült kikényszeríteni a polgármesternő
ből a lemondást. Armstrong asszonnyal 
együtt még öt városi tanácsost ia felfüg
gesztettek.

viikereszl délnián a Vígszínházban: 

Lakner Bácsi Gyermekszmhúza 
MÓRk-lk előadása: 

cnipkhrOznika
— IJflarermraétleneég a Belvárosban. Cég-

I dl János eegédházfrldgyelő a SemmeJwelss- 
utea 4. számú házban vasárnap délután a lif
tet javította. A lift tetején állva dolgozott, 
közben a felvonót megindították és a szeren 
rséllen ember a mennyezet és a III (szekrény 
közé szorult. A mentők és a tűzoltók csak 
nagynehezen tudták kiszabadítani, összetört 
tagokkal, bezúzol mellel, agyrázkódással, sú
lyos állapotban vitték a Rókusba.

— As UJ-I.lprtlváros lokálpatriotizmusa. 
Szinte a szemünk 'álfára, rövid néhány ess 
lendö alatt, amerikai gyorsasággal született és 
futott be nagy karriert Budupest legifjabb ne 
gyedé, az Uj-Lipótoáros Ma már ez a lüktető 
életkedvtől pezsgő városrési vezető helyet ka 
pott Budapest összes városrészei között. Nem 
«snk mert modern, tökéletesnek nevezhető la 
kával vannak, de lakosai miatt ia, akik kétség 
teleitől a főváros legmondalnebb, legigényesebb 
lársndnlml rétegéi képezik. Budapest csoda
gyereke, ai UJ-Lipótváros most egy uj attrak
cióval leple meg a pestieket A Porsnnyi-ut és 
a Lipótvárosi-park sarkán épült csodaszép 
márványpalotában megnyílt a főváros legújabb 
kávéháza, a Cnfé-lteidaiirant Dunapark, amely 
az újév legszebb meglepetése. A Dunapark ká- 
véházat kapták a pestiek újévi ajándékul az
II j-Lipótvárostól. Ki uj kávébás elsősorban 
mindazt a kényelmet, szépséget és otthonkultu- 
rát egyesíti, amit az Uj-Upótvóroi amúgy Is Je
lenléti a köztudalban. Emellett a Potsonyl utl 
uj Dunapark kávéház a legszebb kilátás felett 
is rendelkezik Belső kiképzése és berendezése 
ez építő- és festőművészet valóságos remeke. 
Méltó arra, hogy világviszonylatban Is bizo
ny Hsa a magyar tervezők ízlését és tudását. A 
kényelmes ülőbútorok, a szemnek kellemes és 
mégis rafTInálfan modern világítási effektusok, 
az élövlrág- és a kerámíadlszftések egészen uj- 
• /erűvé, de amellett nyugodt otthonná teszik a 
Dunapark kávéházit. Ár uj kávéházzal kapcso
latban nyilvánult meg most először az Uj-Lipőt- 
várói lakóinak lokálpatriotizmusa. Valameny- 
nyien a Dunapark kávéházba járnak csak. A 
megnyitás óla kétségtelenül beigazolódott, hogy 
az uj kávéházra milyen nagy szükség volt: 
minden nap táblás házak vannak a Dunapark 
kávéházban.

—• El|egyréa Medgyassal Medgyaucy Mar
git (Budapest és Blttner Károly okleveles 
gazda (Szombathely) jegyesek. (Minden külön 
értesítés helyett)

— Urak! 8 méter 140 cm széles divatos 
férfiöltöny-szövet hozzávalóval együtt fekete és 
sötétkék színben P MM Kapható: Cink az 
vdvarban. Olcsó maradékszővet As textilraktár 
Kiróla-vtea .1?. stirokhát.

B. U. É. K. hirdetőinek

BALOGH SAHOOR IHlHílŰlroflllí
V., L’pól-kötut 9 • Tel.: 1-15740

B u. é. h.
BLAU hirüelűiroda

VI., Eötvöi-utca SS.
 Telefon: 1-12S-42

Őrsien gróf szerelmes gyilkosát 
nyolcévi (egyházra ítélték
Bclgrád, január 8.

(A Hétfői Naplő tudósítójának telefon- 
Jelenléte.) A törvényszék szombaton este 
hirdetett ítéletet a belgrádi Nemzeti Színház 
előtt történt véres szerelmi dráma ügyében. 
Hab Mária Olt a vádlottak padján, mert

több kéaazuráaaal meggyilkolta Orslch 
grófot, 

aki évtizedeken keresztül barátja volt. A 
vádiottnő beismerte bűnösségét és azzal vé
dekezett, hogy nagy nyomora késztette tet
tének elkövetésére. A gróf otthagyta öt anél
kül, hogy támogatta volna. A tárgyaláson 
kihallgatott, tanuk elmondották, hogy maga

Debrecen, Január 8.
(A Hétfői Napló tudósító Jónak telefon

jelentése.) Vasárnap megoldódott Winter 
Florencius tizenhét esztendős gimnazista 
diák öngyilkosságának rejtélye. Még újév 
napján történt, hogy a fiatal diák édes
anyja lakásán, ahol karácsonyi vakációját 
töltötte, agyonlőtte magát és meghalt. Az 
öngyilkosság híre bejárta a budapesti saj
tót is éa

amerikai párbajról és más titokzatos

Megoldották Winter Florencius 
öngyilkosságának titkát

— Két betörőtfogtak el a Tátra-uteában. 
Szombaton éjszaka betörtek a Tátra-utca 
26. számú házban lévő drogériába, ahon
nan mintegy ezer pengő értékű holmit vit
tek el. A két betörő, aki a kirakatablakon 
keresztül mászott be az üzletbe, zsákmá
nyával már a Csáky-utcában járt, amikor 
az őrszemes rendőr igazolásra szólította fel
üket A két betörő eldobta a zsákmányt és 
futásnak eredL A rendőr segítségért sípolt, 
mire egy kerékpáros rendőr került elő, aki
vel együtt elfogták Sussmann Vilmos sze
relőt és diából József kercskcdősegédet. 
Mindkettőt letartóztatták.

— Revolvere*  betörőhare Miskolcon (A 
Hétfői Napló tudósítójának telefonjelentése.) 
Vasárnap délben Eckenberger István magán
tisztviselő feleségével együtt templomba ment 
Amikor hazatértek, a lakásukban betörőt ta
láltak. Eekenberger üldözőbe vette a betörőt, 
aki revolverrel három lövési adott le. de sze
rencsére a golyók célt tévesztettek. Az elmene
kült revolverei betörőt keresi a rendőrség.

— Ilalálragázoit as autó egy soproni url 
kislányt A soproni Deák Fereno-utcán vasár- 
<np egy személyautó elgázolta Fehér Edith tl- 
'cnkétéves soproni urilánykát A kislány ko- 
ponyalapl törést szenvedett és kórházba szél
ütés közben meghalt.

—- Titokzatos holtlcvtet találtak aa ózdi va
dászok. Az ózdi Vodásrtársaság vasárnap 
hajtóvadászatot rendezett a határszélen lévő 
ural erdőségben. Az egyik bokor tövében 
oszlásnak indult harminc—harmincöt év kö
rüli férfiholltestet találtak. A Halott feje le 
volt válva a törzstől Az a féltévé*,  hogy bűn
tény történt, valószínűleg egy csempém rabol
tak ki és gyilkoltak meg kóbor cigányok. 
A csendőrség nyomozást indított a rejtélyes 
ügyben.

— Tüzrtadalom as Orazágoo Ruházati 
Intéseiben. Vasárnap délután tüzrladalom 
támadt az Elnök-utca 1. szám alatt lévő 
Országos Ruházati Intézetben. Ki udvaron 
felhalmozott salaktól tűzet fogott a közel
ben lévő faszénporhalom. A lángok roha
mosan terjedtek. Az értesítésre a tűzoltó
ság Szil vág Kornél alparancsnok vezetésé
vel vonult ki. A központi, a IX., a X. és a 
IV. kerületi tűzőrség, a rohamcsapat a 
motoros fecskendők és n poroltókészülék 
sietett a tűz eloltására. Hamarosan sikerüli 
megfékezni a tüzet, amely tübbmillió pengő 
értékű szövetet és ruházatot fenyegetett

— A MIEFHOE bálja é*  előadását A 
MIEFHOE bölcsésztárMsága január 7-én sa
ját helyiségében (Királyi Pál-utca 9) előadást 
tart előadó dr. Kecskeméti György. Előadásá
nak elme Nietzsche és korunk kritikája. Ja
nuár 5 én rendezi a MIEFHOE jogásztársaság 
első előadói estjét a Szabadéivá Kör helyisé
geiben (Eruébet-körut 49), amelyet Zsolt Béla 
.4 jog és a humanitás elmen tart előadást. — 
Február 20-án rendezi a MIEFHOE a Menza
hált a Gcllérl-szállodában.

— Iskolából háborúba. (Vitás Gábossg Jő- 
ssef naplója.) Az Iskola padjaiból a lövész
árkok gyilkos tűsébe visz ez a színes, valóság
gal riportorozattá táguló háborús napló. Érté
kéi a zamatos nyelvezet, tartalmát pedig a 
történelem adja meg a könyvnek, amelyet fel
tétlenül érdemes elolvasni.

— SCHMOIX-PASTA UJJA VARÁZSOLJA 
A KOPOTT BORT!

— A „Dolgozó Asszonyok Mpja" jubiláris 
száma megjeleni. A lapban kiváló asszonyok 
nyilatkoznak a folyóirat tízéves fennállása al
kalmából, a Dolgozó Asszonyok Lapja mun
kásságáról. Szerkesztőség és kiadóhivntal Bu- 
•lapért, I, Fény Oszkár-utca 7ö. — Telefon: 
15 19 29.

a gróf is súlyos pénzügyi nehézségekkel küz
dött.

A vádlottnő éa egykori kedvese között 
gyakran voltak összetűzések, mert Or- 
alch gróf nem tudta anyagilag támogatni 

Rab Máriát.
A vádlott nő a zárószó Jogán beszélve, kérte 
a bíróságot, vegye tekintetbe azt a rengeteg 
csalódást, amelyet harminc éven keresztül 
ót kelleti élnie.

A törvényszék a gyilkos asszonyt 
nyolcért fegyházbflntetéere 

ítélte.

háttérről beszéltek.
Vasárnap megtalálták a szerencsétlen diák 
búcsúlevelét, amelyet édesanyjához cím
zett. Érzékeny hangon búcsúzik özvegy 
édesanyjától és dletuntságát jelöli meg ön
gyilkossága okául. A gimnazista különben, 
aki Szegeden végezte tanulmányait,

két esztendővel ezelőtt vesztette el aa 
édesapját,

aki posafőtanácsos volt. Ideges, tulérzé- 
keny lelkű flu voltaz öngyilkos diák.

— Méliu*  Imrei Sötét szoba tfíllus 
Imre, a fiatal, ehet léget Író aj regénye be- 
váltott ígéret. Különlegesen érdekes regény, 
érdekessége néhol a detektivregény hatását 
súrolja, de éppen abban egyedülálló, hogy 
ilyen hajlamosságai mellett is, mindvégig 
tiszta irodalmat reprezentál. A regényben 
hiba nélkül mutatkozik meg az írónak az 
a képessége, hogy a lelki mélységeket, a 
pszichológiai motívumokat a sebész profész- 
szór kegyetlenségével ét ügyességével, amel
lett eszköztelenségével tudja feltárni. A 
Sötét szoba merészen aj irányú regény, 
amellett abszolút érdekes és bizonyára szí
vesen olvassa el mindenki A mü az IGE 
könyvkiadóvállalat kiadásában jelent meg.

Titokzatos szurkáló 
és ablakbeverő tár
saság garázdálkodik 

Debrecenben
Debrecen, Január 8.

(A Hétfőt Napló tudósítójának telefon
jelentése.) K rendőrséget két titokzatos tár
saság kézrekeritése foglalkoztatja. Az egyik 
társaság tagjai éjszakánként botokkal és 
kövekkel sorra zúzzák különösen a Bér- 
csényt-utca környékén az ablakokat Eddig 
a zsidó lakosság ablakait törték be, mig

vasárnapra virradó éjszaka négy föld
szintes ház ablakait, összesen tizenkét 
ablakot zúztak be éa ezekben mind ke

resztények luknak.
ügy látszik, nyilaskeresztesek, vagy más 
szélsőjobboldali szervezet tagjai követhetik 
el ezeket az ablakbeveréseket, akik most 
eltévesztették a ház lakóinak vallását

A másik társaság, amely veszélyezteti a 
debreceni éjszakákat, három tagból áll és 

minden éjszaka vagy virtusból, vagy va
lami máa célból a város különböző he
lyein verekedéseket éa szurkálá&okat 

rendez.
Az áldozatok egyike sem volt eddig politikai 
mozgalmakban szereplő személy. Vasárnap 
éjszaka három embert támadott meg és 
szürkéit össze a titokzatos társaság.

— Ma boncolják a mérgezett rum két 
áldozatát. A mérgezett rum két áldozatát, 
Tóth Jánost és Szentgyörgui Ferencet hét
főn boncolják. A boncolás dönti majd el, 
hogy milyen méreg volt az italban.

— Elfoglak egy veszedelmes lakástolvajt. 
Vasárnap délelőtt az egyik körúti bülTében 
két detektív egy bankalliszli ruhába öltö
zött férfit szólított igazolásra, majd előállí
totta rendőrségre. A férfi Rarnn Pál 26 
éves állástalan munkás, akit már régóta 
keresett a rendőrség. Barna ugyanis albér
lői' lakásokat vett ki ■ amikor a főbérlő 
nem tartózkodott odahaza, a lakásokat ki
fosztotta. összesen tizenkét lakásfoszloga- 
lást ismert be. Letartóztatták. Barna állan
dóan katona- vagy altiszti ruhában jár és 
Braun, Barluch, Barlos és Béres álneveken 
szerepel.

— Ausztriában is kaphatók a világhírt! magyar 
Mlra vizek. Főlerakat: Mattoni-Ungar ásványvíz- 
nagykereskedő, Wien, I.*  Jasomirgottstrass*  4.

Sikkasztásért 
elítéltek egy ismert 
képkereskedőt,

mert eltulajdonított egy 
értékes Benczúr képet 
Benczúr Gyula fiától

Egy ismert pesti képkereskedő volt a 
vádlottja éa Benczúr Gyulának, a nagynevű 
festőnek a fia volt a sértettje annak as ér
dekes bflnpemek, amelyben moat ítélkezett 
a böntetőtörvényszék. Benczúr Gyula dr, 
egyetemi magiántanár, — a nagy festő fia — 

megbízta Bállá Ödön pesti képkereske
dőt, hqgy egy eredeti Benczur-képet 

értékesítsen.
Abban állapodtak meg, hogy a kereskedő 

"50 pengőért adja el a képet Benczúr tanár 
azonban hiába várta, mi történt * képpel. 
Bállá nem jelentkezett, később megtudta, 
hogy a kereskedő 500 pengőért eladta az 
értékei portrét, de a vételárat magának tar
totta meg. Ezek után bűnvádi feljelentést 
tett a kereskedő ellen és az ügyészség

csalás elmén vádat emelt 
Bállá Ödönnel szemben.

Héthelyi Ferenc dr. bűntetőtörvényszéM 
bíró elé került a Benczur-képből támadt 
csalási bűnügy.

— Nem érzem bűnösnek magam — je
lentette ki a képkereskedő. — A képet elő
ször Fürst nevű Ismerősömnek adtam el, 
le ő nem fizette ki a vételárat, mlra vissza
vettem tőle s egy bécsi kereskedőnek: 
Stelner Józsefnek adam oda bizományba..

Ma la nála kell lennie a képnek!
Ezután Benczúr Gyula egyetemi magán- 

'anár tett vallomást Elmondotta, hogy 
Bállá már többször említette neki, hogy a 
képet eladta, megígérte, hogy a vételárat is 
kifizeti neki, de

a mai napig sem a képet, sem a pénzt 
nem kapta meg,

A törvényszék még számos tanút halig*-  
ott ki, majd ítéletet hirdetett:

Bállá Ödönt sikkasztás vétségében ta
lálta bűnösnek a ezért háromhónapi 

fogházra ítélte.
Az elitéit képkereskedő fellebbezett as 

ítélet ellen.

Elhalasztották
a rendőri riporterek gálaesttől
A rendőri riporterek szindikátusa közli, 

hogy Frigyes főherceg, tábornagy elhúny- 
tara való tekintettel, de figyelemmel a te
metésen résztvevő magas vendégek akadá
lyoztatására is, január IS-ére tervezett 
theatra pareé-ját éa gála-estélyét január 
15-ére halasztotta.

— Elmarad Fenyő Miksa előadása. A 
Lipótvárosi Társaskörben (V., Lipót körút 
I.) Fenyő Miksának, a GYOSZ ügyvezető
igazgatójának január 7-ére, csütörtök estére 
kitűzött előadása, az előadó betegsége miatt 
elmarad.

— A KÖZIGAZGATÁSI BÍRÓSÁG ÜJ- 
ESZTENDEJE. A közigazgatási bíróság ja
nuár 11-én teljes ülést tart, amelyen I’uky 
Endre elnök hosszabb beszéddel fogja 
megnyitni a közigazgatási bíróság nj esz
tendejét és — értesülésünk szerint — be
szédében ki fog terjeszkedni az elmúlt év 
politikai eseményeire is abban a vonatko
zásban, amely a közigazgatási bíróságot a 
peticiós eljárások során foglalkoztatta.

— Orvod hír. Dr. Völgyeit Ferenc külföldi 
útjáról megérkezett, hypnosis-lherapial rende
lését folytatja. VI., Vilmos császár ul 23.

—- Autógázaié*  a Ftumel-uton. Bárig Anna 
'36 éve*  háztartási alkalmazottat vasárnap haj
nalban a Fiumel-ut 15. számú ház előtt elgá
zolta a BH 4—04 számú teherautó, amely az 
OMTK autója és amelyet Vastag Géza sofTőr 
vezetett. A leányt életveszélyes állapotban vit
ték kórházba. Több tanú' szerint a szerenovét- 
len leány maga volt az oka a balesetnek, mjrt 
ő ugrott le váratlanul a járdáról az úttestre.
- Hangversenyek a világűrben. Nem lehet 

udni, hogy azok a fantasztikus dolgok, amelye
ket régebben csak regényekben olvastunk, ma 
pedig n technika fejlődésével jórészt megvaló
sulva latunk, tulajdonképen hogyan jöttek létre, 
hí tudná megmondani, hogy a sok ezernyi hasz
nos találmány hogyan született meg? Ki hitt*  
volna valamikor, hogy a levegőbe, az éterije száz 
és százféle szórakoztató és hasznos dolgot sugá
roznak ki, melyet joga van mindenkinek fel
fogni, meghallgatni és azzal szórakozni? A rádió 
a legmerészebb fantáziát is túlhaladta. Jó rádió
val átléphetjük az óceánokat és rádiónk meg
szólaltatja a rövidhullámon érkező eredeti ame
rikai, japán, indiai és egyéb exotikus muzsikát 
is. A 22-cs Orion 2-f-l lámpás nagyteljesítmé
nyű rádió, dacára kis lámpaszAmának, rövid- 
hulhmon olyan nagy távolságok áthidalására 
alkalmas, melyeket eddig sokkal nagyobb lámpa
számmal sem tudtunk elérni.
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Színházi hét
Hosszabb táviratváltáa után sikerült a 

Magyar Színháznak megállapodni
ltomat Maiin-al,

a világhírű íróval, aki január 13-ra Pestre 
érkezik és egy estén át előadást tart a Ma 
gyár Színház színpadán. Ugyanakkor a 
Magyar Színház társulata Miskolcon mu
tatja be Zilahy Lajos a Szűz és a gödölye 
című színdarabját. A hivatalos Miskolc vá
ros

nagy kulturális ünnepséget rendes.
— Január tizedikén, vasárnap délelőtt a 
Független Színpad rendezésében Honth Fe
renc

Korunk színháza
elmen vetltellképes előadást tart a Bethlen- 
téri színházban. — A sok gyenge szilvesz
ter között feltűnően jól sikerült

• Fészek
szil veszt erest ja, ahol Gyenge Anna, Rázta 
hegyi Kálmán és Trojanoff mester művész 
növendékei léplek fel. — Néhány nappal 
ezelőtt nagy feltűnést keltett, hogy

• kultuszminisztérium bizottsága
szállt ki a Nemzeti Színházba, ahol meg
tekintették Jens Locher dán Író Szülők lá
zadása című darabját. Megtudtuk, hogy mi 
volt az oka a teljesen szokatlan bizottság
járásnak. A színház igazgatója Márkus 
Emíliának felkínált egy szerepet. A mű
vésznő vállalta Is is a feladatot, később 
azonban kételyei támadtak azlrányban, váj
jon nem volna-e helyesebb, ha hosszú 
idő után nem egy modern vígjátékban, ha
nem egy klasszikus reprizben mutatkozna 
be. Miután a színház igazgatója, aki a da
rab elfogadásával és műsorra tűzésével és 
a kiváló művésznő felkérésével már ez- 
irányban döntött, a kultuszminisztérium 
hivatalos faktorai tekintették meg a dara
bot és ezek az urak Németh Antal direk
tornak állásjpontját tették magukévá.

Egy ló karrierje 
lehetne a*  igazi elme ennek az Ht kő
vetkező apróságnak. Az Operaházban a Ho- 
vanscsina cimü darabhoz a főszereplő éne
kes számára egy nyugodt paripát kerestek, 
amelynek hátán beroboghatott a színpadra- 
Először egy söröslovat kapott maga alá az 
énekes, a kilencszázkilós monstrum alatt 
azonban majdnem beszakadt a színpad, — 
mire nem ^ppen a legelőkelőbb helyről, a 
fővárosi szeméttelepről kölcsönöztek ki 
esti vendégszereplésre egy nyugodt táltost. 
Ez aztán karrier. — Vasárnap este a Nem
zeti KuJIuregyesiilet tartotta díszhangverse
nyét a Vigadóban, ahol Kerpefy Jenő fő
iskolai tanár, Somogyi Olga operaénekesnő 
és Nagy Mária szépen előadott Emőd-ver- 
seivel aratott nagy sikert.

Egy ragyogó kémfilm. Az Uránia a közeli 
napokban mulatja be az „'Árulók1' című uj 
nagy kémfilmjét, amelynek az az érdekes
sége, hogy csak a felvételeknek egy kis 
Tésze készült a műteremben. A színhelyek 
nagyobb része valóság. Az egyes jelenetek 
a berlini vízművek, eleklromosmüvek ha
talmas centráléjaiban, hadianyaggyárak te
lepein, katonai gyakorlótereken, valamint 
fenn a levegőben, a hadirepülőgépeken ké
szült. A hadi és ipari kémkedés, valamint 
a kémelháritók munkáját mutatja be az 
„Árulók" izgalmasan pergő képeiben. En
nek a filmnek a cselekménye a kémek és 
kémelháritók halúUmegvelő harca. A film 
témája egy megtörtént cselekményen alap
szik és ez növeli annak drámai feszültsé
gét. Az Áruló főszerepét Willy Birgel, az 
UFA népszerű jellemszinésze alakítja, aki 
legutóbb az Utolsó akkord karmesterszere
pében tűnt fel rendkívül előnyösen. Sze- 
replőtársai Lida Baarova, Theodor Loos.
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■Karunk. hőse ! a ftencLlibajnolt.
és a szilveszteri botránysorozat

A TALMI DICSFÉNY glóriájával Övezik 
színházi tntimpisláink a szilveszter hő’ 
selt, a pendlibajnokokat, akik taxit, fárad
ságot és közönséget nem kímélve izzadton, 
rekedten rohangáltak egyik alkalmi ka
baréból a másikba, színházból kávéházba, 
moziba, mindenütt lehadartak, lehebegtek 
e9U-egy kupiét, tréfát, Ideges mozdulattal 
zsebregyürték a honoráriumot és reggelre 
érve holtfáradtan, de a dicsőség mámorá
val beszéltek „hőstetteikről", miközben 
reszkető kézzel, gondosan simogatták egye
nesre a rendetlenül zsebregyűrt bankje
gyeket, Ne értsük félre a dolgot, dehogyis 
sajnáljuk azt a néhány százast, a színész, 
a sanzonéit szilveszteri különkeresetét, 
hiszen ök szegények akkor dolgoztak, 
amikor mások mulattaki Pardon, mulat
tak f Ugyan kérem! A közönség nagy része 
kínosan feszengve ált a helyén, csalódott, 
bosszankodott, mint akit — mondjuk ki 
a kemény szót — alaposan becsap
tak! Különösen talál ez a megállapítá
sunk a színházakra, ahol a közönség bi
zony nem alkalmi előadásokat vár, hanem 
a színházak művészi hitelére számítva 
váltja meg a jegyét. Ezzel szemben ml 
történt a színházak legnagyobb részében? 
Lehadart, elsietett előadást adtak, óriási 
szünetekkel spékelve, alkalmi beugrások
kal tarkítva, most Vagy a még játszó szí
nészek siettek pendítjük után, vagy egyik
másik főszereplő nem érkezett vissza idejé
ben a színházba. Ez az anarchia olyan 
méreteket öltött, hogy a közönség több 
helyen hangos pisszegéssel fejezte ki fel
háborodását! Legyünk objektivek és álla
pítsuk meg, hogy a színigazgatók 
nem tehetnek a dologról. Kétség
beesve látták, hogy minden színházi sza
bály és Íratlan, de szlklasztlárd törvény el
lenére a legelsörangu színészeink milyen 
könnyelműséggel és nemtörődömséggel 
hagyják cserben azt a színházukat, amely 
egész évben kalácsot és dicsőséget ad ne
kik. A pcndli transában pontatlanságuk, a 
színház és a közönség iránti tiszteletlensé
gük bizony alkalom volt arra, hogy lejá
rassák és aláaknázzák annak a müintézet- 
nek tekintélyét, amelynek ez a művészi 
hite! létfenntartó eleme. Meg vagyok győ
ződve arról, hogy annak a közönségnek, 
amely drága pénzt fizetett szilveszteri szín
házi előadásokért, bizony elment a 
kedve attól, hogy a közel jövőben színház
ba menjen. Éppen ezért csal: a legnagyobb 
örömmel kell üdvözölni egy józan gondol
kozása, energikus színigazgató akcióját, 
amely szereplő tagjainak a jövőre határo
zottan és szerződésileg megtiltja a 
szilveszteri pendlizést.

A DOLOG MÁSIK RÉSZE azonban 
még szomorúbb. A mai kor legújabb vív
mányaként szilveszteri előadást rendező 
bizottság alakult, amely úgyszólván mono
polizálta a szilveszteri előadások rendezé
sét. Ennek köszönhető azután, hogy a szil
veszteri pendli-mechanizmus olyan alapo
san működött, mint eddig soha. Nem volt 
olyan pódium, helység Budapesten, ahol 
ne kabaréztak volna. Ez talán helyes is, 
de a baj a minőségnél jelentkezett. 
Egy dáma például, akt a Vigadóban volt, 
bosszankodva mesélte el, hogy egymásután 
négy színész jelent meg a pódiumon. Mit 
csinált ez a négy kitűnő művész: színésze
ket utánozott. Milyen színészeket? Ugyan
azokat! Elképzelhető a közönség lelkese
dése a negyedik szlnészutánzónál. Az 
iroda ugyanis elfelejtette összestimmelni a 
műsort s úgy, ahogy jöttek, egymás után 
küldte ki a szinészutánzókat a bárányke
dély ű közönség elé. A szilveszteri botrány
sorozatban néhány egészen kiváló 
nagy drámai sztárunk bukott 
meg csúfosan. Ezek ugyanis nem ta
nultak be semmiféle jelenetet vagy magán

EGGERTH MÁRTA
* waloginyliangu magyar primadonna é«

BOLVÁRY GÉZA
világhírű magyar rendezd együttes filmje, a

FELEJTSÜK EL A MÚLTAT 
E héten jön!

számot, hanem kiszakítottak egy-egy részt, 
egy dalt abból a darabból, amiben játszot
tak és azt egyszerűen ledarálták. A dolog
nak így természetesen nem sok értelme 
volt és a közönség, amelynek idegei már 
amúgy Is meg voltak viselve, csalódottan 
össze sem ütötte a tengeréi. A történeti hű
ség kedvéért meg kell említenünk, hogy egy 
előkelő filmszínházunkban óriási bot
rány kerekedett, nem a kabarérész, 
hanem egy újonnan bemutatott film miatt. 
A film elme „Ezer és egy akadály", amely 
azonban az első előadás akadályán meg
bukott. A közönség először csendes una
lommal, majd hangos lármával tiltakozott 
a film ellen, amelynek vetítését a sürgető 
székcsapkodásokra és hangos kiabálásokra 
végre Is abbahagyták.

IFIJÜK IDE • tudomásunk szerinti 
egyetlen helyes szinészgestiot. K ab o s 
Gyula, bár tizenöt pendlizést vállalt, de 
szilveszter éjszaka sehol sem jelent meg. 
Miután meggyőződött arról, hogy a „Lo
vaglás ügy" fllmfelvételeiben zökkenő szár
mazna abból, ha a szilveszteri pendlizést 
teljesítené, inkább lemondott a többezer 
pengő killönjövedelméről.

Summa summárum; a pesti közönség 
szilveszterkor is fáizlésü, Igényes, nem 
szereti, ha becsapják, nem emeli szivének 
trónusára a szilveszter hősét, a pendít- 
bajnokot, de nem is üdvözli, mint ko
runk nagyszerű vívmányát, a pestt humor, 
kabaré- és előadóművészét bedórendsze- 
rét. Ezt jól jegyezzük meg a jövőre,

2. Egy elsietett nyilatkozat
HIVATALOS NYILATKOZAT hangzott 

el abban az Irányban, hogy az állam 1937 
julius 30-tól kezdve a Kamara Színház 
bérletének lejártával sem reflektál erre a 
müintézetre. A nyilatkozat Wertheimer 
Elemér beadványára válaszolt, miután a 
színigazgató további évekre is felajánlotta 
a színház bérletét az államnak. Nem két
séges, hogy Wertheimerék ha visszanyerik 
a színház feletti rendelkezési jogot, tud
ják majd hasznostani ezt a színházat is, 
de nem mehetünk el szó nélkül az elsie
tett tagadó nyilatkozat ténye felett. A 
Nemzeti Színház nyolcvantagu társulatot 
kénytelen fenntartani, amelynek legna
gyobb része állandóan sétál és fize
tést k a p. Ez a tény már a múlt évben 
is nagy deficit alakjában jelentkezett a 
színház anyagi mérlegén. Az erkölcsi mér
legen még nagyobb a deficit. A Nemzeti 
Színház nem tudta kellőképpen foglalkoz
tatni sem az elmúlt, sem a jelen szezon
ban például Bajor Gizit, Tőkés Annál 
s a színház egyéb nagy értékeit, miután 
azok a darabok, amelyekben felléphettek 
volna, leginkább kamaraszínházat kívánlak 
meg. Ezen tavaly úgy igyekeztek segíteni, 
hogy betakarták a Nemzett Színház erké
lyének és karzatának egy részét, amikor 
egy kamarajátékszerü színdarabot adtak 
elő, hogy ezzel a sebtében elkövetett át
alakítással valahogyan intlmebbé tették a 
színház nézőtéréi. Ezek szerint éppen a 
Nemzeti Színháznál az a helyzet, hogy a 
nem foglalkoztatott tagokra való tekintet
tel jóformán gázsikiadás nélkül 
értékes, művészi és irodalmi darabokat 
tudnának játszani egy olyan színházban, 
amelynek kamarajellege van.

MERRE MUTAT a kultuszkormány el
utasító gesztiója, azt nem firtatom. A 
színház jelenlegi igazgatója felé-e, akinek 
egy színház vezetése is rengeteg dolgot és 
gondot okoz, vagy pedig az elutasító vá
lasz nem teljesen szakszerű színházi fel
világosítás alapján készült. Annyi tény, 
hogy nagyobb magánszínházaink is kény

teltnek kamaraszinházaktk tartani. 81 
netn is annyira Asieti meggondolás, mink 
Inkább művészi szempontok és a szint ár
éul at foglalkoztatása miatt történik. Egy 
színház a mai világban nem bír meg nagy 
társulatot, de a színháznak szüksége van 
arra, hogy társulatának nagyobb színész*  
rezervoárjából válogasson, ha egy-egy da*  
rab szerepeit a legjobb kezekben akarja 
látni. Ezért alakullak kisebb és na*  
gyobb színházi trösztök, melyeknek szí*  
nésznevelő és művészt hatása teremtette 
meg azt a színházi konjunktúrát, amely 
ebben a pillanatban tagadhatatlanul él ék 
virágzik Budapesten. Reméljük, hogy & 
Nemzeti Színház felelős vezetői eme meg*  
gondolás alapján revideálják álláspontja*  
kát. Ha ugyanis a Nemzeti valamilyen 
kamaraszínházzal rendelkezne, nem fór*  
dúlhatna elő a színház erkölcsi mérlegért 
olyan deficit, hogy például Bajor Gizi 
csak néhányszor léphet fel egy szezonban*  
Az anyagi deficit odalán pedig nem jelent*  
kezne olyan tétel, amely éppen a kevés 
fellépése miatt — tavaly is — egy-egg, 
szereplésére 1501) pengő gázsit mutat.

Mindezen felül vitathatatlan, hogy Bajos 
Gizire érdemes színházat építeni.

Hollywood és Shakespeare Mzony kissé t<*  
volesó fogalmak, bár aa utóbbi években 
nagyszerű mestervizsgát tett Amerika a 
művészi értékű és speciálisan Shakespeare*  
filmek forgatásában is. Reinhardt Szent- 
ivánéji ólomja például felejthetetlen élményj 
maradt számunkra. Azért, hogy Amerika 
ismét európai rendezőhöz, Csákot György*  
hflz fordult, amikor elhatározta, hogy al 
örök szerelmesek

RÓMEÓ ES JÚLIA !
filmjét elkészíti, a Metró-gyár dicsérendő 
és ez egyben * vállalat ökonomikus vezeté
sére vall. Czukor György tehát kézhezkapta 
azt a pénzt, amit Hollywood adni tud, a 
technikai berendezések művészi tökélyét, 
amely csak made in Ainerica valódi, a ra
gyogó színészeket, a nagy sztárokat, Norma 
Shearert, Leslie Ilowardot, John Barry*  
moort, Basil Rathbomet. Mindezeken felüt 
megérezte és átültetni tudta Shakespeare 
szellemét, nem csoda tehát, ha való*  
bán szép filmet alkotott. Hogy s Rómeó és 
Júlia témája, Shakespeare anyagának bő
kezűsége nem éppen a leggyorsabb film tem
pót követeli meg, ezt bőven kárpótolja a 
detailek ragyogó tálalásában a pazar mii*  
liővel és a színészek játékának kiválóságá
val. A filmet a Metró Scala mutatta he

Strogoff Mihály nj váltov.athan. A világ
irodalom nagy regényalkotásai egymásután 
elevenednek meg a film felvevőgépei előtt, 
ezek közül a rekordot Strogoff Mihály, 
Verne Gyula regénye tartja, amelynek ka
landos cselekménye nagy lehetőséget ad 
egyrészt a rendezőknek, másrészt a színész
nek is. Strogoff Mihály utazása Moszkvától 
Irkuckig, a hihetetlen kalandok és szenve
dések sorozata. Az elmúlt évtizedek egyik 
legszebb és legromantikusabb regényének 
hősét, Adolf Wohlbrück játssza és hogy, 
alakítása mennyire művészi, ml sem bizo
nyítja jobban, mint hogy Amerikába szer
ződése után éppen a Strogoff Mihály film
változatát készítik el vele bemutatkozó 
filmnek.

iBJJosntn seftoi púp 9 dsudeunp a?
sa)[£u dBUuapajpi

zzvr-vanoH 
ATia AzssQ-XTior avuíiw 
-irim xvMus.i-vaavw sqjim 

AVVV WVJLIdVM 
VXXEI*>  NOQHOB 
jrrin IAigiHM 

nenpsoouv) enMllBqoJHO 

S1IAO1IVHIW 85 
x^dsoouvi upipuoai

SSVHJLSd V VNIHVHltm
JVd8ooavi ddeis

G3UJ pue NOIHVN 
soouufiAOJ 408911 naiqapnA 

wfwwm mws

MV81NÁ-A3N



10 HÉTFŐI NAPLŐ 1037 január 1>

Mulatságos 
statisztika:

Budai 1OO% 
Válogatott 66%

Egyszer már felhívtuk a figyelmet a 
turaeredmények százalékos táblázatá
nak értelmetlenségére. Ez a hóbortos 
statisztika a csapataink nyert ered
ményei alapfán állapítja meg a rang- 
tori. Számára tehát mindegy, hogy a 
magyar csapatnak külföldi ellenfele vi
szonylagosan milyen játékerőt képvisel. 
Csak a számszerű eredmény a fontos. 
Ebből a kelekótya alapból azután olyan 
humor-virágok nőnek ki, melyek méltán 
csatlakozhatnak az utóbbi évek „újí
tásainak" nevettető különlegességeihez. 
Hogy egyebet ne említsünk, Itt van a 
túrázó lludal 11, amelyet balsorsa a 
másodklasszisu francia umalöregyesüle- 
lekkel hozott össze. Volt közöttük olyan 
Is, amely 13 gólt szedett be Faragó Lója 
csapatától Érthető, ha tnferlorls ellen
feleit sorban megverte, aminek azután 
az lett a következménye, hogy a Budát 
100%-os teljesítménnyel a lista éllova
sai közé került. Mindezt még nevető
görcs nélkül elviselte volna a sporttár- 
indulom, ha ugyanakkor ebbe a lis
tába be nem osztották volna a magyar 
válogatott csapatot is. A válogatottak tú
rájuk során vereséget szenvedtek Lon
donban az angoloktól. Emiatt azután 
Mustra csökkent a teljesítményük és 
jóval a Budai mögé kerültek. Magya
rán: a válogatott csapolunk értéktele
nebb, mint a Budai!

Kommentárt e Sportverblődunghos 
nem kell fűzni. A statisztikai légtorna 
sok minden csodára képes. Szerencsére 
a bűvészkedés tartalmáról minden ma
gyar sportembernek megvan a vélemé
nye s talán még a külföld sem magya
rázza félre a zavaros számítás nevetsé
ges eredményét.

Mialatt a híres „újévi vendégek", akik 
•z egész szilveszteri éjszaka ótlumpelásn 
Illán szoktak kijönni a müjégre, lent csel
lettek botlottak a jégen, bckukucskállunk 
• BKE inspekción orvosi naplójába. Sta
tisztikánk n következő: 64 Jágnapra -- eny- 
nyl volt 1036 ócszlendőbon — 211 első- 
segélynyújtás esik, tavaly ezzel szenilien 
az egész szezonra 298 esik. Ne ijedjünk meg, 
mert Idén viszont a sérülések fajsúlyú cse
kélyebb.

♦
Szekrényesig Piroska és Attila mükorcso- 

lyázó-pár és Tértük Elemér most érkezett 
vissza berlini turnéjáról. Ugyanis Rrcslau- 
bán a szárazra került hal szerepét játszot
ták; elolvadt a természetes jég és Így Ber
linből egyenesen Pestre utaztak. Felkeres
tük Terlákot. aki a kővetkezőket mondta 
el szereplésükről:

— Igazán megható ünneplésben részesí
tették a magyar műkorcsolyázókat Berlin
ben. Tiszteletünkre nagy diszebédet adott 
Artúr Kicrcgg, a nénirí téli sportok legfőbb 
vezetője. A: olimpiai stadion műjégpályá
ját is meglátogattuk privát szórakozásból 
és szereplésünkkor Schőffer és a 1‘ausin- 
testvérek is ellátogattak hozzánk. Legkelle
mesebb szórakozásunk az volt, minthogy 
mindegyikünk hotelszobájában volt telefon, 
hogy a három szomszédos szobából ezen 
keresztül értekeztünk egymással.

Ehhez tegyük még hozzá a Berliner 
Tagblatt kritikáját: „A magyarok oendéfj- 
szereplése bebizonyította. hogy a Berber— 
Baler olimpiai bajnak párnak kemény küz
delme lesz a világbajnokságokon a Szekré- 
nyessg testvérpárral. De náluk Is nagyobb 
meglepetés Tértük Elemér szereplése. Az ő 
akrobatikája jobb Gáspárénál, forgása és 
piruettjei különbek Patakyénál és Ltn- 
hardtot felülmúlja futásával."

♦
Patak?, a műkorcsolyázók kedvelt baj

noka, betörni késiül a párom frontra, még 
pedig hozzá Illő Itidoslkós módra. Három 
hölggyel la próbál OeaSMtokBl, de való
színű, hogy Popp Mária lesz a kiválasztott.

♦
Szóljunk néhány szól Szabiv Sándor épí

tészmérnök, volt műkorcsolyázó bajnak 
rendezői tevékenységéről is a mfljég bugaci 
napja kőről, ő és segédtársai, Nrmes Ist
ván és FAber Gusztáv a BKF. rendezőgár- 
dijával karöltve megfelelő helyi ssakisme-

lyázó szakosztályának vezetőjét, hogy ml 
. m az Utánptólással. Szerinte már fejlődő
félben van az Ifjú nemzedék és a Horváth 
testvérek, Klenócki—Király-pár nemsokára 
gondot fog okozni a nagyoknak. Minden
esetre több mozgást szeretnénk már látni 
az utánpótlás körül!

♦
Bandyhokkl — ta ■ labdával és hajlított 

bottal játszott téli sport lett az öregek ked
vence. Minden szerdán és vasárnap nekl- 
gyürkőznek a szabályos hobbiban elfáradt 
öregek, hogy a fiatal hokklstákkal Össze
mérjék erejüket e téren. Vasárnap délelőtt 
végkimerülésig folyt egy Ilyen mérkőzés, 
amely az öregek minden tudása és raffiné- 
rlája" ellenére 20:19 arányban, két és fél
órái küzdelem után a fiatalok Javára 
dőlt el.

Példátlan futballtorna Párfsbani

a Hungária
Európa legjobbjai között

Pária, Január 3.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonj jelentése.} A párisi világkiállítás alkalmából 

a francia futball vezetőkörei óriási programmot dolgoztak ki. Az a tervük, hogy 
júliusban PArlsba szólítják a kontinens legjobb csapatait és

soha nem látott pazar fulballparádé keretében grandiózus Európabajnoksá-
got rendeznek.

Tizenegy nemzet tizenhat legjobb csapatára számítanak és ami bennünket kö
zelről érdekel,

Európa legjobbjai kbrfllt ott találjuk ■ Hungírl, ttapatát la.
Feltűnő érdekosségö a rendezi komlté döntése a meghívások kérdésiben. Magyar
országról csak egyetlen csapatot. a Hungáriát szemelték ki. Ugyanakkor Ausztriából 
kél csapat: az Austrla és az Admlra kap meghívást. Csehszlovákiát ismét egyedül a 
Spnrla képviselné, míg Olaszországból újból kelló: a Jiwenhu t, a Florentini 
Jelenne meg.

A gigantikus futballtornát körmérkőzések keretében vívják meg s ss sem lehetet
len, hogy több mérkőzés a francia vidékre kerŰL

Az egész terv most azon fordul meg, hogy a Középeurópai Kupa mérkőzései
nek meccseivel miiven összhangot tudnak teremteni. Bíznak óbban, hogy a meg
induló tárgyalások elhárítják az akadályokat és a világkiállítás eldönti ai európai 
klubhegemónin nyitott kérdését.

Ezrekre menő futballista tömeg 
cserél klubot ezen a héten

rettel, melyet Szalay Sándor helyszinszem- 
léje Jelent, építették át a möjég „Jegét". 
Hogy mi mindent varázsoltak oda, arról 
külön riportban számolunk be, itt csak 
annyit, hogy Szalay építészmérnöki és 
táncbetanitó készsége nélkül szegényebb 
lelt volna egy remek Jégünnepéllyel a mü-

X Rotter—Szollás-pár vtszavonuldsa óta 
a páros mükorcsolgázás verseny frontján 
egyelőre csak a Szekrényesei/ testvérek ne
vét hallani. Róluk nem Is kétsségcs, hogy a 
mostani világbajnokságon az első három 
helyezett között fognak szerepelni, a Pau- 
sln testvérek, Berber és Baier-pár között. 
Tudás szempontjából igazán egyforma 
eséllyel indulnak mind a hárman. Megkér
deztük Szalay Sándort, a BKE mükorcso-

A most következő nnpokbnn olyan mozgal
msa Igazolási élet virrad a futballra, amilyen 
még sohasem volt. Január elsejével ugyanis 
életbelépett az uj szabály, amelynek alapján 

eirrkra menő futballista tömeg cserél
— „Istállót".

Érdekes, hogy közel negyedszázadnak kellett 
eltelni ahhoz, hogy felismerjék az igazolási 
szabályok egyik sarkalatos nagy hibáját. Azt 
ugyanis, hogy minden egyesület annyi futballis
tát tarthatott, amennyit akart. Tetszés szerinti 
számban Igazoltak le egy-egy klubhoz játéko
sokat sokszor esnk azért, hogy azok a konkur- 
rens klubban ne játszhassanak. A ieignzoll já
tékosok persze hiába vártak a szereplésre, a 
klub a „talonban" tartotta ökot s ezek lassan 
elkedvetlenedve otthagyták a futballt, elvesztek 
az összeség nagy kárára.

Ezen a kóros állapoton segített azután 
Kenyeres főtitkár immár törvényerőre emelke-

Még a potyajegyek után is 
testnevelési adótfizetafutball

Pikáns hátterű Ügyet bogoz a holtszezon nlntt 
n futball. Meghagyás érkezett a felsőbb sport
fórumról. hogy vegyék revízió alá a mérkőzések 
jegvel utón fizetendő testnevelési adó rubrikáit 
és a jövőben ne felejtsék ki belőlük azokat a 
jegyeket sem, amelyeket ősidig korlátolt szám 
bán a szövetség ellenőrzése mellett a klubok 
saját, tagdíjfizető tagjaiknak kedvezményes 
áron adtak. Ebben még semmi különös sincs, 
mert a futball és kapcsolt részei már régen 
tudták, hogy ti sportfórumok figyelmesek a 
futball Iránt. Különösen, hn a járulékokról van 
szó. A jegyek megadóztatására törvény van s 
Így ez esetben természetes Is volt az érdeklődés.

Minthogy nz egész ügyet tapintatlanságnak 
tartja a futball, egyben felmentve érzi magát 
a diszkréció alól is és rövidesen kiadja nz ér
dekes és tanulságos listát arról, hogy a külön
féle fórumok, köröttük a jegykérdést elindító 
testület környékére

meccsenként hány darab potyajegyet kel
lett küldeni

a múltban Eddig adómentes Jeggyel Igyekeztek 
a nem túlzottan szerény igényeket kielégíteni. 
Most azután megváltozik a helyzet s előáll majd 
ar a bizarr körülmény, hogy a Jegyőrök és

deli Javaslata, amely kimondotta, hogy egy 
klub csak annyiszor 25 futballistát tarthat n 
kötelékében, ahány csapatát benevezte az 
MLSz bajnokságaiba. A többi

automatikusan szabaddá válik Január l-4« 
éa azonnal leigazolható más egyletbe*.

Az egész országra szóló uj rend az MLSz Ille
tékes köreinek számítása szerint párezer uj 
igazolást jelent s egyben egészséges vérkerin
gést hoz a mesterséges pangásba. Elérik azt is, 
hogy a nem foglalkoztatott futballisták most 
olyan egyesületekbe mennek, ahol megfelelő 
helyet tölthetnek be * így

nemcsak „papíron" lesznek sportemberek, 
hanoin a valóságban, a pályán is.

A reform nagyon okos gondolat volt, gratu
lálunk n főtitkárnak és még csak azzal sem 
zavarjuk meg az. eleven sport ünnepét, hogy 
kutassuk az okokat, amelyek ezt az életrevaló 
újítást huszonöt évig váratták.

a futballpénzck InkaMzánsalnak küldött 
potyajegyek után még a futhallnak kell 

adót fizetni.
Alkalmunk volt nz érdekes listát megtekin

teni és álmélkodnl azon, hogy olyan fórumok 
Is szívesen veszik Igénybe a futball gavallériá
ját. amelyek egyébként nem sok megértéssel 
viszonozzák a sorozatos szívességeket.

Az óbudai amatőrök, a nugymuitu Ili. 
kor. TVE a sportbarátság ápolásáról n téli 
holtszezonban sem feledkezik meg. Erre 
vall az is, hogy január 6-én este 9 órakor, 
a klub Margit-'körut 48. alatti helyiségeiben 
műsoros táncestét rendez, amelyen meg
jelenik az egész óbudai sporthadsereg.

Támadva védekezik
a női atlétikai bizottság
Nagy feltűnést keltett sportkörökben a 

Hétfői Napló akciója, amely a pusztulásra 
Ítélt női atlétika érdekében szállt síkra. A 
szakemberek elhalmozták lapunkat az 
őszinte gratulációkkal s a látható ered
mény az erőteljes támadások után kétség
kívül beigazolta, hogy időszerű volt meg
mozgatnunk a letargiába süllyedt MASZ ér
dekelt köreit. A sorozatos ismertetéseink 
után végre elértük azt, hogy a női bizott
ság ülésre ült össze. Ez is a legnagyobb ti
tokban történt, de a titkolódzás ellenére is 
sikerült megtudnunk az ülés időpontját. 
Megjelentünk. Az irodavezető a csodálko
zástól csaknem kövémeredt arccal fogadott 
s amikor megtudta jövetelünk célját, be- 
sietett az egyik teremben ülésező női bi
zottsághoz. Vidám Jókedv hangjai szűrőd
tek ki a teremből, de ez csakhamar elhalt, 
nyilván annak hatása alatt, hogy a tagok 
megtudták a „hívatlan vendég" érkezését 
Ezután szinte varázsütésre a hölgy bizottság 
jelenlevő négy tagja és

a hónapok óta először megjelent Ste
fánia! elnök

komoly tárgyalásba kezdtek: Rekordot Jav-I 
tottak, mert a komoly tárgyalás acélszalag
gal utánamérve tizenhét percig tartott. As- 
uán pedig harsány nevetések és csiklan
dozó sikolyok bizonyították, hogy a nagy
fontosságú ülés végétért és a női bizottság 
átalakult terefereklubbá.

Később nyílik az ejtő ás megjelenik 
Stefániái elnök, akit néhány kérdésünk 
fogad.

— Ml történt a bizottsági ülésen f
Három javallatot készítettünk a MASZ 

intézőbizottsága számára — mondja az el
nök. Szeretnék ugyanis, ha Január közepé
től kezdve az NTE tornacsarnokában he
tenként kétszer együtt dolgozhatna a hölgy
gárda. Továbbá február 20-án egy hölgy
bemutatót is akarunk rendezni, amely két 
részből állna: külön a KISOK, külön a tár
sadalmi egyesületek részére. Végül pedig 
március első vasárnapján egy női fedett- 
pálya-versenyt szeretnénk nyélbeütni.

Az év versen yprogre mm Járói érdeklő
dünk ezután, amire a következő választ 
kapjuk:

— A versenyprogramm összeállítása 
nem a ml dolgunk,

hanem a MASZ intézőbizottságáé.
Ebből a lakonikus és tömör feleletből 

kiderül, hogy az atlétika berkeiben sem is
meretlen a futball — passz játéka. Még 
mielőtt a meglepetéstől és a csodálkozás
tól újabb kérdést adhatnánk, az elnök to
vább beszél.

— Nem értem, hogy miért bántják foly
ton a női bizottságot. Ha tudnék, hogy 
mennyire nem tehetünk arról, hogy a női 
itltéika ott tart .ahol tarL mindjárt más
képpen bírálnák el a mi működésűnket is.

Nem végezhetünk semmit, mert a felet
tes hatóságok mindenben, de minden

ben meggátolnak.

Ha pedig nem a felettes hatóságok, akkor 
1 az atlétikai egyesületek valamelyike lép 
közbe. így’ például a tavalyi télitornánkat 
éppen a legnagyobb magyar női atlétikai 
egyesület, az Olimpia hiúsította meg a boj
kottjával. Hlgyjék el, kérem, mi boldogan 
és örömmel dolgoznánk, de mit legyünk, 
ha folyton akadályokkal találjuk szemben 
magunkat.

Búcsúzóul még egy kényes kérdést te
szünk föl az elnöknek:

— Mi az oka annak, hogy az elnök ur 
hónapokig nem jár bizottsági ülésre?

A válasz:
Sajnos, másininvu elfoglaltságom 

van s az idén is csak Stankovics Öméltó
sága személyes érvelésére vállaltam az cH 
nökséget.

Mindent elkövetek, hogy jelen lehessek 
az üléseken, bár — keserűen moso
lyog — ezért nem fejlődőit a női 

atlétika...

Ehhez az utolsó mondathoz semmiféle 
kommentár sem kell, legföljebb érdekes 
következtetéseket szűrhet le belőle a legfel
sőbb vezérkar, (t. I.)
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Magyaros hangulat, csárdaromantika, 
gémeskut, csikó és pöttöm tündérkék

az
Az idén kissé elkésve ünnepelte meg a 

szeretet ünnepét, a karácsonyt a BKE mű
korcsolyázó szakosztálya. Kissé későn, de 
talán legszebben, mert nemcsak önmagá
nak, hanem

hatezer emberuek nyújtott űrömet, 
azoknak, akik vasárnap alkonyán felkeres
ték a városligeti műjégpályát. Áz égbenyuló 
kivilágított fenyőfa alján a maga szépségé
ben ott állott a bugaci csárda. Valljuk meg, 
kissé bizar ötlet jégre csárdát, cserényt, 
sültcsirkét és csikósokat odavarázsolni, de 
ha bizarr is, feladatát tökéletesen oldotta 
meg az egyesület, mert hiszen még az ut 
széli csárdáknak elengedhetetlen reklámjai 
is ott trónollak, ahol a vilóságban, Buga- 
con porosodnak. Ügyes ötlettel az egész jég 
területét megnyitották a bemutatók számára 
és nem a szokásos tribünökkel körülhatá
rolt kis kockában zajlott le az ünnepély.

A csárdához kivilágított híd vezet ét n 
korcsolyázók hada felett, a csárda mögött 
fenyőerdö nőtt ki, a városligeti mflló beton
alapzatából, amelynek ölén nádból font 
cserényben, ahol egyébként odalent Buga- 
con a szél elől bújik össze a nyáj, vígan 
lobog a tűz, nyárson forog a csirke, papri
kás illatot áraszt a gulyás a bográcsban s 
mindezt három eredeti bugaci atyafi, ere 
deti népviseletben süti-fözi.

A lampionos, tányéros és gerendás ház 
frontja előtt sorakozik fel a műkorcsolyázó 
gárda csikósnak, juhásznak, menyecskének 
öltözve. A kis pöttömök nyitják meg az ün
nepélyt, élükön Sári Marikával s utánuk 
vonul a sok szólista. Szép kép, amint a sok 
flu és leány egybefonódva ropja a magyar 
táncot. Valahogy mindez szívderítőén bele
illik a miniszterek magyarositó programúi- 
jába. Aztán átadják a helyüket a kis bab
szemeknek, akik a körmagyarjukkal csal 
nak éljent és Huj! Huj! Hajrát! a nézők 
ajkára. Még alig halt el a tetszésnyilvání
tás, mikor két dalia tollal, aranyszőttes 
laméruhában középre siklik:

• Botond testvérek, Éva és Györgyi, a 
szakosztály dédelgetett kedvencet

Megszólal a megafon, bokázik a közönség, 
de még szebben a két kékszemü, szőke 
szépség, azt hiszem, nem egy deli dalia 
gondol titokban arra, hogy beszaladjon a 
temperamentumos hölgyekhez egy kis 
táncra. De erre sincsen idő, mert egy-két 
„kisharang", majd forgás és máris átadják 
helyüket a „Csárdáslecke a jégen" cimü 
paródia ragyogó szereplőinek.

Mindenki ismeri az amerikaiaknak Bae- 
deckerrel utazó, kockásruháju típusát, akik 
minket, mint exótikumot, a pusztában 
csárdásozva képzelnek el. Egy ilyen ame
rikai vetődik el a müjégre feleségével és 
gyermekével. A csárdáson ámuló jámbor 
amerikait Bartha Rotter Béla, feleségét 
Schmtdt Kató alakítja tökéletesen. János 
gazda és felesége, Marcsa — Kállay Kristóf 
és Ilostyánszky István — egy perpatvar 
után éppen csárdást lejtenek jókedvükben, 
amikor észreveszik az őket bámuló ame
rikaiakat és elhatározzák, hogy azok kíván
ságára eljárják egy kis borravalóért a csár
dást. De túljárnak az amerikaiak eszén, 
mert az, amire ők tanítják a kockás-. 
ruhájukkal. az bizony se nem kánkán, se 
nem csárdás, hanem valami exotikus ma- 
gyarritmusu ugra-bugra.

Eredmény: Marcsa as amerikaival, 
Jfinos a feleségével, a két gyerek egy
mással hemperegnek, ugrálnak a Jégen.
A humoros szám megérdemelt tapsa után 

Erdős Klári mulat be szólócsárdást. A Bo- 
tond-Ustvérek diszpalolásának méltó kon- 
kurrense ez a csárdás és ha tálán Charta Me
tál nőm Is vetekszik, de ahogy a kislány 
egymás elé rakosgatta lábát, senki sem ta
gadhatta meg tőle az elismerő tapsot.

Bugac nincsen ló nélkül. Ló sincsen csi
kós nélkül. Tehát Árva Tóth Mihály szilaj 
csikóslegénye « műkorcsolyázóknak be
dresszírozta Bugac legvakadbb csikóját.

A csődön dr. Balázs Zoltán és Ormos 
Ernő.

Két rutinos ,.Jeges" — lókowtümlw b«l'» 
Nehés volt megkülí-nbliztelni, hogy '» 
csikó nigdolódzik-e a JéS«>, nvssy niülö. 
A, utóbbi mellett kell osonben HW 
mert a gyalogtapodó csikós melleit négy 
korcsolyán fut a ló. Ám ez még hagyj n 
m se baj, hogy megvadul, mert ott a kari
kás ostor, ami pattog. Furcsa zavar csak 
akkor támad, amikor a „vad /Hat össze
téveszti magát egy szamárral és pőruljjr- 
orrával érinti a jeget és az állat testib 
egyszerre négy kéz Is nyúlik ki 
keresni a feltápászkodáshoz. Semmi hiba. 
Táncol mór a csikó, ahogy fütyülnek, a kö- 
zönség vedig kacagva hagyja elvezetni a 
tavat a gémeskuthoz, ahol a betört pára 
atomját oltja majd.

Szekrényesig Piroska és Attila magyar
ruhás kettőse igazán szép látvány. A gyö
nyör ütestvérpár összetanult harmóniával 
és finom figurákkal a parketten táncoló 
Vár benyomását .keltette. Ültettek, aüdób

I

elvarázsolt müjégen
tak, talán a londoni világbajnokságon is 
bebokáznak a célba elsőnek ezzel a számuk
kal. A tavaly előtti Jégkirálynőnk, Szilassy 
Nadinka szólópalotását a műkorcsolyázó
gárda körpalotása festi alá. Popp Márta, 
Széchy Ágnes, Patalcy Dénes, Király Zoltán, 
Imrédy Magda palotása a csoportból is meg
mutatja, hogy ki az élgárda tagja.

A kritikus ezerfejü sárkány, a közönség 
soraiban ott ült a leghivatottabb bíráló: 
Kecskemét város polgármestere, aki mint
hogy hatáskörébe tartozik a bugaci csárda, 
feljött a „hivatalos ténykedést", az elő-

A BBTE kikapott a német
kanadai viharcsapattól

GERMÁN CANADIAN&j-BBTE 3:1 
(2:0, 1:1, 0:0.)

K re féld, január 3.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje- 

’.entése.) A BBTE vasárnap a krefeldl jég
stadionban uagy közönség előtt mérkőzött 
meg a Germán Cnnadians kitűnő jéghokki 
csapatával. A budaiak nagyon széjien ját
szottak, de a német-kanadai viharcaapattal

Fagyökura és halálugrás
a magyar semmeringen

Az elhunyt töpoJgármester Alját a BBTE nyerte

és a pálya körű! a 
tolóit, akik sürü

Az ember valósággal 
sízik az örömtől, amint 
meglátja a fehér le
pelbe borult Sváb
hegyet éa a hóbori tolta 
hegyen a téli sport fa
natikusainak ezreit. A 
BSE álversenye össze- 
csŐditette a starthely 

Svábhegy összes spor- 
___ _ __ _ ____falat alkottak a IcSikló- 
pálya mentén. Si Micik és Sí Pisták fan
tasztikusan színes szvetterekben, a szem
nek jóleső tarka képet mutatlak a végtelen 
fehér szőnyegen. Maga a hó aportszemmel 
nézve a versenyzésre kiválóan alkalmasnak 
bizonyult, amit az elért kitűnő eredmények 
is mutatnak.

A lesiklóveraenyben
a befutók sorrendje a következő volt: 
1. Ványa Pál (UTE) 1 p 32.5 mp; 2. Rubel 
(Postás) 1 p 20.1 mp: 3. Koznia (UTE) lp 
37.6 mp; 4. Makk (TTE); 5. Magyarkúti 
(UTE); 6. TaSsonyi (BBTE); 7. Győri 
(MAC); 8. Kovács (MAFC); 9. és 10. holt
versenyben Ulbert (BBTE) és Gézér 
;MAFC). A versenyben harminc versenyző 
indult. Osztályok szerint az eredmények a 
következőképpen alakultak: IIfa. osztály
ban: 1. Ványa; 2. Kozma. II b. osztályban: 
1. Bábel; 2. Makk. Idős A osztály: 1. ifj. 
Szendy Béta (MSK); 2. Hiikenc (MSE). 
Időt B osztályban: 1. HofTmann (MSK). 
Ifjúsági versenyben: 1. Fényes! Károly 
(BBTE); 2 p 23.1 mp; 2. Weiss (UTE) 2 p 
34.4 mp; 3. Szecső (BBTE) 2 p 34.5 mp. 
1‘főfgyoersenyben: 1. Seiler Nándorné
(BBTE) 2 p 36.7 mp; 2. Kozma Lászlóné 
(UTE) 93 p 12.3 mp; 3. Ács Margit (MSK) 
3 p 48.8 mp.

A jól sikerült lesiklóverseny után ebéd
szünetet lartettak a versenyzők és a néző
közönség és valóságos attakot intéztek a 
székesfővárosi menedékbáz és a szemben 
lévő vendéglő ellen.

A „fogyókúra” jót tett as étvágynak, 
mert percek alatt elfogyott mindkét ven
déglő éleliniszerkészlete. Délután két óra
kor a nagy ugrósánc köré gyülekeztek a 
télisport kedvelői és ez erős hóesésben meg
kezdődött az ugróvá: seny dr. Sipőcz Jenő, 
a most elhunyt főpolgármester vándor
díjáért. A versenyt • főpolgármester iránti 
kegyeletből öt percre megszakította a ver 
senvrendezőség a ilsport nagy /Yászn 
jeléül. Az ugrások talán a fagyos hó miatt 
nem • legjobban sikerültek, mert

« vCrMnyrők nagy része elbukott 
a lélogzelelájllló halálugrás után.

A sllécek klvágódtnk e versenyzők ától és 
a legtöbb versenyző háton és hasoncsuszva 
repült a mély sánc embersorfala között. 
Szerencsére baleset nem történt

A mflugróversenv
különban a következő eredmu >yeket 
1, Ványa Pál (UTE) 224.Ö pont.

hozta:
VW .« .v-- ------- Vá»»y*

egyik ugrása 32 éa fél, a máaík ugrása 
33 méteres volt és a marész produkciót bú
kig nélkül abszolválta. X Kadvdny (BBTE)

kóttolárt elvégezni.
Mialatt közkívánatra Erdői Klári, a ma

gyar ruhás pöttöm tündérkék és a Botond- 
testvérek újra járják számukat, mialatt a 
bugaci csárda különlegessége ,a forralt bor, 
bográcsban fölt gulyás, nyárson sült csirke 
elkészül és mialatt a fegyencektöl a csikó
sokig, a magyar menyecskétől a torreádorig 
a jelmezeknek ezer fajtájába bujtatott kor
csolyázók felvonulnak — véget ér az ün
nepség. A bemutatók színterét most a tarka 
jelmezek százai lepik el, a csárdát ostrom
lók szinte eltakarják az építményt, az er
dőt, a gémeskutat

Az igazi bugaci csárda forgalma való
színűleg megnövekszik a kővetkező pár 
hétre, mert ha ~~
csárda, az ünnepély i 
utazik majd egy kis 
csárdaromantika és 
falatra.

annyit nyújt, mint az ál- 
nózőinek nagyrésze le- 

i magyaros hangulat, 
magyar ételtapasz-

Elek János

szemben kénytelenek voltak kapitulálni. A 
vereség így sem szégyenteljes, mert a BBTE 
legalább ugyanannyit támadott, mint nagy
nevű ellenfele, azonban a mezőnybeli len- 
('illetőt nem tudta gólokra változtatni. A 
Germán C.anadians góljait Schwingham- 
mer, Predger és Schnarr ütötte, a BBTE 
egyetlen góljának Blazsejovsaky volt a szer
zője.

K

205.2 pont. Legnagyobb ugrása 32 méter 
volt. 3. Molnár (BBTE) 187.9 pont 4. Saj
gó! (UTE) 169.7 pont 5. Ulbert (BBTE)
155.3 pont. 6. Makk (BBTE) 154.2 pont 
7. Weiss (UTE) 136.3 pont. 8. Kázmér 
(UTE) 136 pont. 9. Tassom.il (BBTE) 134.5 
pont. 9. Tassonyi (BBTE) 134.5 pont. 
10. Pintér (UTE 126.7 pont. Az egyes ugrá
sokat három különböző helyen lévő pon- 
tozőbiró pontozta, nagyság és szépség sze
rint és az összevetett pontszámok adták a 
végeredményt. Ifjúsági versenyben: 1. 
Weiss (ÚTÉ) 143.5 pont; 2. Szecső (BBTE) 
76.2 pont; 3. Bicskei (MAC) 72.4 plont 
Osztályok szerint az ugróverseny eredmé
nye a következőkép alakul: /. osztályban. 
1. Ványa (UTE). Il'a. osztályban 1. Wcisz 
Miklós’(UTE); 2. Kázmér (UTE). ll/b. osz
tályban: 1. Kadvány (BBTE); 2. Molnár 
(BBTE); 3. Sajgói (UTE). Csapatverseny
ben: 1. BBTE (Kadvány, Molnár. Ulbert
548.4 pont; 2. UTE (Ványa, Sajgói .Weisz) 
530.6 pont; 3. UTE/B csapata (Kázmér, 
Pintér, Makk).

A Sipöcz-vándordljat tehát nagy meg
lepetésre a B3TE csapata nyerte meg.

A közönség természetesen nem vehetett tu
domást a verseny eredményéről, mert a 
verseny végeztével a pontozóbirák az ered
mény kiszámítása céljából a BBTE mene- 
dékházban ütlek össze és hosszas szúmilga- 
tás után hozták ki a végeredményt, ame
lyet a közönség nem várt be, hanem hatal
mas rajokban, jókedvvel indult a zugligeti 
végállomás felé.

SPORTHÍREK 
EGY MONDATBAN

A Kimberley Dgnamtten jégkorong csa
pata a düsseldorfi jégstadionban 3:l-re le
győzte a Düsseldorféi Eislauf együttesét.

A berlini olimpiai stadionban vasárnap 
hatvanezer főnyi közönség előtt játszották 
le a Tschammcr-scrleg döntő futballmérkő
zést, amelyben nagy meglepetésre VEB 
Leipzig csapata 2:1 arányban Németország 
ezévi bajnokcsapata, a Se hal ke 01. ellen.

Schönrath volt német boxolóbajnok a 
krefeldi városi sportcsarnokban az olasz 
Salvatore Zaetta proflhajnokot a második 
menetben kiütéssel legyőzte.

A kopenhágai Fórum kerékpáros pályán 
nyolc órás időtartam csapat versenyt futot
tuk, amelyben a Wala—de Neef hollanJ- 
belga pár győzött, 325 kilométeres teljesít- 
ményyel.

A garmisch-parlenklrchenl olimpiai jég
stadionban a Rlesersee csapata meglep.*tés-  
szerü győzelmet aratott a Berliner Sch’ltt- 
tchahe Club ellen, amely tudvalévőén Né
metország többszörös bajnokcsapata.

A német Pautin testvérek vasárnap Gar- 
miscvh-Partenkirchenben nagysikerű mű
korcsolyázó bemutatót tartottak, tizenötezer 
főnyi közönség előtt.

Ez aztán az uéánpóéláa
Dixie Dean, az Everton világhíres közép*  

csatára abban a pillanatban kapta az ön*  
vendetes családi eseményről szóló érted*  
tést, mikor egy mérkőzés után barátai kö
zött öltözőjébe érkezett,

__ Fiú? — volt Dlxle első kérdése.
— Igen.
— Nagyszerű ... — nevetett Dixie —*,  

négy fiam már van, most már komplett e 
csatársor. ' j

Kupameccs
családi körben

IIL kér. TVE—Vác ö:2 (1:1)
A Komjádi-kupamérkőzések során csa

pott össze u két együttes vizipólócsapata*  
Az unalmas, helyenként durva mérkőzés*  
nek egyetlen érdekessége az volt, hogy

szűk családi körben, mindössze ttzeu- 
ötfőnyl közönség előtt játszották le.

Az óbudaiak végül is megérdemelt győzel
met szereztek. A meccset különben a négy
méteres büntetődobások sorozata is jelezte.

Kerületi támadásokkal indult meg a játék 
és Kovács az óbudaiaknak szerezte meg a 
vezetést. Ezután feljön a Vác is, sőt négy
méteres büntetődobáshoz is Jut, azonban 
Baumannak rossz napja van, a négyméto- 
resl kapu mellé dobja. Nagy elánnal játsza
nak a vivők, odaszegzik az óbudaiakat a 
kapujukhoz, de gólt nem sikerül szeres*  
niök, csak négyméteresből. Baumann ezút
tal nem téveszt. 1:1.

Szünet után állandósulnak a Vac-táma*  
dósok. A Vác ragadja magához a vezetést, 
de ezúttal is négyméteresböl, amelyet Zsol
dos juttatott a kerületiek kapujába. Erélyes 
ellentámadások után az óbudai csapat több 
veszélyes helyzetet tereint. A Vac-védelcm 
erélyes ellenállása ismét négyméterest ered
ményez és Guttmann büntetődobójából si
kerül a kerületieknek az egyenlítés. 2.2. Ez
után visszaesik a Vas s a III. kerület egy
másután éri el a góljait. Krausz kétszer 
egymásután eredményes f4.-2), végül Gutt
mann állítja be a végeredményt (5:2).

A mérkőzésre jellemző, hogy végül
a bíró négy játékost kénytelen volt ki

állítani,
még pedig a Vac-ból Baumannt és Zsol
dost, a 111. kerületből pedig Guttmannt és 
Kovácsot. Kifogástalanul vezette a mérkő
zést Lakó biró.

NSC—MAFC 5:3 (3:2)
Erős és izgalmas küzdelme vívott egy

mással a két csapat n Koinjádi-kupáért. As 
NSC csapatából kiemelkedtek Galgóczi és 
Bánfalvy. Barta bíró a mérkőzést igen 
gyengén vezette.

B. a. i. k.

Eíaasensigín fis Vogler 
hirdetési iroda r. t.

Budapest, V.. Dorottya acca 8.
Telefon 1-823-22

í^LEOPOLD GYULA 
hirdetóvállaiat |

VH., Erzsébet körút 39 
Alakíttatott 1896B. n. é. k. Telefon: 1-421-55

Zwtnx Viktor, az Alá Anzelgen A. G. 
Berlin, magyarországi vezérképviselője 
hlrdetőfelelnek

botdog úi évet >,m„

Boido * újévet kivén 
kedvei hli dűlőinek a

HlftGYOR HiROETO IRCDft
Vlil.. Sándor-utcn 7.

Telefon : 1-415-10

ügyle tinek és üzletfcarátalnak 
boldog u| evet kíván a

Rudolf Mosse R. T. 
hirdetővállalat

IV VAol ucca!8. 1’. 1-835-83,1-835-85

t Boldog újévet klvAo |

PATAK hirdetői roda |
VI., Viimna caAazAr-at 31 1

Telefon : 1-17M9 1-Z71-71 |

4 B. «. «. ». I

TEMCZEB Í.YLI.A 1
HIRDETÉFI IHODA 1

IV.. Sxervlta.tér 9. ■
Telefon: 1S23-V3 1

Tassom.il
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Ravasz futballdribli
az apasági kereset hátterében

A budapesti központi 
kir. jórásbiróség előtt 
nemrégiben olyan káp
rázatos fulbnll-drihliről 
hullott le a lepel, hogy 
a legrafflnáltnhh kis
egyesületi intézők is el- 

szégyelték magukat 
utána.

A leleplezés során az első esemény az 
volt, hogv egy határszéli városkából gyer- 
mektartásdlj Iránti keresetlevél érkezett a 
bírósághoz. A keresetlevélben a felperetná 
elöndtn, hogy annakidején megérkezett » 
fővárosból n patinás nevű egyesület kélnapi 
vendégjátékra s minthogy n játékosokat 
egyenként egy-egy családhoz szállásolták el, 

„komplikáció" állott elő a ezért a „kö
vetkezmény'*  nevében husi 25 pengő 

tartásdijat követel K. I. játékostól.
A perfelvétell tárgyaláson /?. I. tagadta 

az ellene felhozott tényállításokat. Azt ál
lította, hogy ezen a bizonyos kellős ünnepen 
nem lehetett a kies fekvésű határszéli vá
roskában, mert ugyanezen a két napon az 
ország túlsó szélén vendégszerepelt.

A felperesnő nem hagyta magát, egész 
sereg tanul hallgattatott ki szülőfalujában, 
akik azt állították, hogy az alperes mind
két napon lenn volt,

játszott la és általában olyan maga
tartást tanúsított a felpereanővel szem

ben,
hogy a hlró előtt már tisztának látszott a 
helyzet, mikor az alperes 14 tanút jelenteit 
be arra n körülményre, hogy s felperesi

tanuk valótlant vallottak, hiszen ö a kér
déses Időben 300 kilométerrel odébb rúgta 
a labdát.

A bíróság foganatosította a felajánlott 
bizonyítást a következő tényállás derűit ki:

A neves egyesület a kettős ünnepre több 
helyről kapott meghívást. Mi sem természe
tesebb, hogy ezt a kitűnő alkalmat az in
téző ur nem hagyta kihasználatlanul, ha
nem

két helyre is lekötötte a csapatát.
Csak egy dolog okozott gondot: mindkét 
helyen kikötötték, hogy teljes első csapa
tát kell levinnie. Az élelmes intézőt ez 
azonban nem akasztotta meg a terveiben. 
A teljes első csapatot — melyben helyet 
foglalt K. /. Is — levitte maga s a második 
csapatát a helyettes intézővel levitette a 
határszéli városkába. Előbb napokig tre
nírozta a második csapat tagjait arra, hogy 

mindegyik az első csapat Játékosainak 
a nevét használja.

Ez nagynehezen sikerült Is. A csapat min
denütt mint az első csapat szerepelt, a játé
kosok az első csapat tagjainak a nevét 
használták. Igv használta K. I. jobbössze
kötő nevét n második csapat jobbössze- 
kötöje is. A városkában természetesen 
senki sem tudott erről, nem tudott a fel
peresnő sem s Így’

az első csapat csatára ártatlanul került 
az apaság gyanújába.

Ml sem természetesebb, hogy ezekután 
a felperesnő K. I.-ve! szemben elállt a ke
resettől és most már az Igazi tettessel szem
ben folytatta a pert.

A budaiak vasárnap ismét 
féltucat gólt lőttek francia földön

BUDAI 11—AS MONFERRANDAISE 0:1
(3:0)

Clcrinont-Fcrrand, január 3.
(A Hétfői Napló tudóiltájának távirati je

lenléte. A Budai II vasárnap délután Cler- 
mont-Ferrandban játszott, közel ötezer fő
nyi közönség előtt. A budai csapatnak nagy 
sikere volt, mert jóképességü ellenfelével 
szemben abszolút fölényben és Iskolázott- 
tógának csillogtatásával megérdemelt szép 
győzelmet aratott A francia vidéki csapat 
nagy’ lelkesedéssel és emberfeletti küzdeni
akarással helyenként veszélyessé tudta 
tenni magát, de

a nagy formában lévő budaiak végül 
b Játszi könnyedséggel érték el góljai

kat.
a féltucat gólon Szuhaf (3), Rökk (2 es 
Lutz osztoztak meg. A franciák gólja a 
mérkőzés utolsó perceiben esett, amikor 
már 6:0-ra vezetett a budai csapat. A meccs 
után a közönség megelégedetten távozott és 
meleg ünneplésben részesítette a budapesti 
futballistákat, akiknek szép és technikailag 
tetszetős játéka az ottani sportvezetőkre is 
oly mély hatást gyakorolt, hogy újabb 
meghívásokkal halmozták el a budaiakat. 
Ezekre a meghívásokra azonban minden 
valószínűség szerint csak a Jövő télen ke
rül a sor.

Viharos közgyDiűs dönt
a futball sorsiról

Rózsi nyerte
Néhány szép küzdelem tette élvezetessé a 

vasárnapi versenynapot, így Palóc, Mimóza, 
Vadorzó, Szeszélyes és Poczok csak a legerő
sebb küzdelem után jutottak a díjhoz. Külö
nösen érdekes volt az utolsó verseny finise, 
melyben az első három helyezett csaknem 
egyszerre ért a célba. Küzdelem a bírói ítélet 
szeplnl az Edömér állal nyert versenyben is, 
de itt inkább Beki és Bájos küzdöttek az 
olaszért, a verseny lefolyása szerint ugyanis 
egyik hajtója sem ambicionálta a győzelmet. A 
nemzetközi versenyt Rózsi végig vezetve 
nyerte.

Részlete eredmények:
L Sárvárt díj. 1. Palóc (p) Zwilllnger, 2. 

Margit (2) Feiser, 3. Buzakalász (4) Jónás F. 
F. in.: Móric (10) Zwilllnger T., Rába (6) 
Marschall R., Ibolya (5) Bcnkő, Céda (6) 
MarschaJI, Vakarcs (4) Hauser, Mentő (8) gr. 
Vay M., Tóni (8) Molnár. Küzdelem. 10:21, 11, 
12, 16. Olasz: 10:35. Befutók: 10:23, 77. Idő: 
38.3.

II. Avantl n. dij. 1. Janka (1X) ZwHlinger 
2. Tbeodora (2%), Fityó, 3. Veronika (6:10) 
Kovács II. F. m.: Penny (8) Jónás, Gina (10) 
Kallínka, Cald II. (4) Wiesner. Biztosan. 10:31. 
19, 20. Olasz: 10:45. Befutó: 10:230. Idő: 31.3.

III. Januári díj: 1. Mimóza (5:10) Feiser, 2. 
Csipke (3) Steinitz, 3. Tanoda (2JÍ), Raymer. 
F. m. Tilly (5) Zwilllnger. Küzdelem. 10:16. 
Olasz: 10:22. Befutó: 10:37. Idő: 28.6.

IV. Handlcap. 1. Vadorzó (2) Wiesner, 2. 
Minor (4) Shnkó, 3. Fifl (5) Raymer F. m.: 
Gyarmati (8) Vorst, Spilka (3) Jónás, Guar- 
dian Todd (4) Kovác.s 11. Odább (2) Steinitz, 
Estike (8) Baik, Bosiljka (5) Maszár F., Va
rázsló (6) Tomann. Küzdelem. 10:39, 17, 27, 
21. Olasz: 10:102. Befutó: 10:239, 160. Idő: 32.5.

V. Nemzetközi verseny. 1. Rózsi (7:10) Fel
ser, 2. Engelbert (2H) Jónás, 3. Meridián (4) 
Kovács II. F. m.: Csákány (1%) Síró, Lon
don (16) Földi, Molinari (8) MarschaJI, Tün
dér (8) Maszár F., Muscicapa (8) Steinitz. 
Biztosan. 10:23, 13. 19, 13. Olasz: 10:59. Be
futó: 10:75, 35. Idő: 28.1.

VI. Mechanikai handlcap. 1. Ádám (3) 
Zwilinger, 2. Borka (p) Steinitz, 3. Varázs (4) 
Bedckovica. F. m.: Ursula (3) JónAs, Elsőm 
(0) Fityó, Marlene B. (6) Baik, Sophle (10) 
Vorst. Groo-Peggy (3) Felser, Bakafántos (5) 
Raymer, Zápor (16) Wiesner, Bicskás (8) To
mann. Biztosan. 10:69, 19, 15, 23. Olasz: 10:60. 
Befutók: 10:145, 347. Idő: 30.1.

VII. Bolognai díj. 1, Edömér (lJí) Maszár 
I., 2. Bájos (p) Treso, 3. Beki (2ií) Kovács II. 
F. m.: Hanna the Great (6) Fityó, Mámor (10) 
Wiesner. Erős küzdelem. 10:33, 13, 13. Olasz: 
10:49. Befutó: 10:127. Idő: 32.7.

VIII. Handlcap: 1. Szeszélyes (4) MasrAr I., 
Ond (2) Baik, 3. Orsolya (6) Marschall. F. m.: 
Lopd of Pamuk (p) Simkó, Ragyogó (3) Vorst, 
Oda (4) Feiser, Opál (8) Jónás. Küzdelem. 
10:71, 23, 19, 20. Olasz: 10:41. Befutó: 10:254. 
Idő: 29.8.

a lóversenyt
IX. nóvlrág díj: 1. Poczok (3) Raymer, 2. 

Timidé II. (5) Benkö, 3. Egyetlen (20) Baik. 
F. m.: Bokros (3) Wiesner, Főur (10) Simkó, 
kátrány (8) Jónás, Benedek (5:10) Feiser. 
Bohém (8) Soldos. Erős küzdelem 10:80. 18, 
34, 15. Olasz: 10:69. Befutó: 10:590 ás 612. 
Idő: 33.6.

Szombaton indultak útnak Rómába: Czlmer, 
Monopol és Magellan. A három tiszti tulajdon
ban lévő crack a Róma melletti Tor dl Quinlo- 
bán rendezendő ugró-meetlngen vesz részt. 
A versenyek január 23-án kezdődnek. Czimer 
főfeladata a meeting főversenyc, a február 7-én 
eldöntésre kerülő Premio Coppa dél Duce, egy 
4200 méter távolságú akadályverseny.

♦
As Angliából Importált kancák megérkeztek 

A Jogra. A nyolc kancát valóezlnüleg csak a 
szezon folyamán árverezik eb

♦
Az alagi tportifjutág fólstkerült SzOoetzterl 

bált rendezett az alagi Pavillonban.
★

A bookmaker-engedélyeket vasárnap pub
likálta a Magyar LovaregyleL A következő 
hél könyves kapott engedélyt as idei sze- 
zónra: Abonyi, Dauer, Czlutc, Fischer, 
György, Karay és Terray.

HÉTFŐI NAPLÓ
Sserkeiztik:

Dr. EI.EK HUGÓ ÉS MANN HUGÓ
Pelelói uerkeMtó te kiadót 

Dr. ELEK HUGÓ
SnrkeutArtg te kiadóhivatal;

Budapest, VIL ker„ Erzsébet-körut 28. szánt,
tHétkOznap te vasárnap déli U órálc 

Telefon: t-308-86.
Vasárnap délután 1 á»-*tóh

VL ker„ Aradi-utca 8. oa. (Globus-nyomda). 
Telefon: 1-100-43 éa 1-246-81.

Vaaáraap délutAn tél 5 órától kezdve lapzártéin
Telefoni 1-100-42. 1-100-43, 1-100-44 éa Í-245-8L

AZ ELŐFIZETÉS ABA:
Eo évre 5 pengd. - Egyes szám ára: Mtgyarorazte 
g«n 10 fillér. Ausztriában 20 Groachen. Franciaország*  
bán 1 frank. Jugoszláviában 2.50 dinár. Németország*  
hun ló PU Olasznrszáaban 1 Ura, Homániában * lek 

Csehszlovákiában 1.20 ék
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A közeli napúkban, de még jnnuárban ül 
ősire aa MLSz közgyűlése, hogy a legégetőbb 
kérdésekben döntsön és megalapozza az Inga
tag futbalMpItményt.

A tárgysorozat valamennyi pontja között 
uralkodó hrlyet foglal el

a Nemaeti Bajnokság alátámasztása
az egységes II. osztállyal. Hetek óta valósággal 
Izzanak n szenvedélyek a kulisszák mögött és 
a vidéki a Uzö vet végek tanácskozásai egymást 
érik. Már a fojtott külsőségekből Is látszik, 
hogy sáléban nagyhorderejű lépés előli áll a 
futball társadalma. Olasz mintára akarják át 
szervezni az egész futballt s a vegyes profi 
amatőr Nemzeti Bajnokság mögé most meg 
alkotni készülnek a s’cgycs profi amatőr II.

osztályt Nem vitás, hogy ez ns egyetlen Járható 
ut a hogy fejlődést csak az ilyen megalapozott
ság nyújthat. Nem is az elvi okok miatt for
rong most a labdarúgás teste, hanem a hatalmi 
kérdések nyergében lovagol s a nyereg alatt 
igyekszik megpuhilanl a szomszédot

Viharoa közgyűlés várható,
mert egyelőre még teljesen sötét tétel az, hogy 
milyen jogkört és milyen szavazati súlyt adja
nak a II. osztálynak. Zsarnóczayék féltik a 
hatalmukat és bizonnyal Igyekeznek hangulatot 
teremteni a reform ellen. A vidék még meg
oszlik. Benfentcsek szerint azonban alig vitás, 
hogv megismétlődik a inult éa Zsarnóczayék 
csakúgy törpe kisebbségben maradnak most is, 
mint voltak legutóbb a tisztújító közgyűlésen.

A fulballnapoleon 
történelmi képeskönyvet ir

Meltl Hugó, a bécsi futbnllnapolcon sokoldalú 
ember, amit most azzal Is Igáról, hogy törté
nelmi képeskén t vet Ir a hitballról. Szilveszter
kor volt 10 éves a hőnpcurópal Kupa, amely 
egy csapásra ál:ilakltotta nemzetközi kapcso
latokat. Ezt a jubileumot Meinl n/ral teszi em
lékezetessé. hogy német és olasz nyelven meg
írja a KK történetét a az egészet képekkel, 
llluutráclékknl tótja el

A könyvnek, amely sok érdekességet tártál 
mar s a futball egyik legmozgalmasabb kor
szakát öleli fel. magyar munkatársai is lesznek 
Cikket Ir l’.<cthj Béla, az MLSz elnöke, Kenye
ret Árpád főtitkár és Fischer Mór, a labda

rúgás sikerekben gazdag „örökös külügy
minisztere".

A nagy díj, amely lassanként csaknem az 
egész Közép- és Kclcteurópót egy tömör futball- 
vgységbe kovácsolja, megérdemli n figyelmet. 
Ma már Ansztiin, Csehszlovákia, Jugoszlávia, 
Magyarország, Olaszország, Románia és Svájc, 
tehát hét nemzet legjobbjai vetélkednek érte s 
az elmúlt tíz esztendős történelme azt igazolja, 
hogy minden idők legsikerültebb szervezetét 
állították a labdarúgás érdekelnek szolgálatába. 
Melói könyve iránt igv érthetően nagy az ér
deklődés.

VÍZSZINTES:
1. Vörösinarty-idé- 

zet. 5. Szent István 
fia. 8. Spórolós nem
zet. 8. Istentisztelet. 
11. Német segédige 
egy alakja. 12. Némely 
határidő. 13. Kopasz

lé. Angol üunév. lő. 
Ordő. 10. Ágyúgolyó. 
18. Dallam. 19. Hívás. 
22. Azonos belük. 24. 
Tüzesilclt. 20. Egy
forma magánhangzók. 
28. Szegecs. 30. Nem 
inulthcli. 31. Idegen 
területmérték 32. Ned
ves. 34. Mutató
szó. 36. NŐI becéző
név. 38. Latin segéd 
ige multidejü alakja 
40. Cigarettázik. 43. 
Pofa. 44. Nőinév. 46.

FÜGGŐLEGES:
Száraz — franciául. 
46. Zsalugátcr. 48. Lo
vagol.

1. Kötőszó. 2. Ezen 
a hegyen halt meg 
Mózes. 3. Kémiai fo
galom. 4. Római 900.
6. Had. 6. Napnyugta.
7. Görög összetételek
ben: uj. 8. Petőll-idé-
zet. 10. Maró folyadék. 16. 
Belga város. 17. Magyar költő. 
18. Török li'zt. 20. A hajnal 
Istennője 21. Nőlnév. 23. Ka
rinthy fia. 24. Elemeden, ko- 
ros. 26. Tárgykör. 27. Szap

pan 28. Időhatározó. 32. 
Visszaszólít. 33. A kecske 
fegyvere. 35. Rossz.szivü. 37. 
Leszek — latinul. 38. A vihar 
így szűnik meg. 39. Kémiai 
összetételekben: ecet — lati

nul. 41. A kukorica tudomá
nyos neve. 42. Nemet szemé
lyes névmás. 47. Angol pre
pozíció.
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