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Darányi vasárnapi beszéde
a faj és vér mitoszárél
A Józsefvárosi Református Egyházközség
vasárnap iktatta be főgondnoki hivatalába
újraválasztása alkalmából Darányi Kálmán
miniszterelnököt, továbbá Gergely Istvánt
és Kelemen Kornélt, akiket az egyházközség
gondnokokká választott meg. Az újraválasz
tott egyházi vezetőket Szabó Aladár kor
mányfőtanácsos, lelkész üdvözölte kereset
len szép szavakkal, amelyre
Darányi Kálmán miniszterelnök vála
szolt.
Bevezető szavaiban megköszönte megvá
lasztását, melyet abban a szellemben kíván
folytatni, amit Ravasz László püspök köny
vében a hitre, engedelmességre és szolga
ságra vonatkozólag klasszikus tömörséggel
jellemezett. Majd igy folytatta beszédét:
— Nagytisztelctü ur mai igehirdetésében
Pál apostolnak egy idézetét fejtegette. Az
idézet ugy szól: „Ha Isten velünk, ki elle
nünk ?“. Én Pál apostolnak a rómaiakhoz
irt levelében foglalt egy más idézetét emlí
tem meg.( Ez az idézet arra vonatkozik,
hogy az az örök és állandó, amit a Teremtő
adott és nem amit emberek teremtettek.
Manapság nagyon divatos a föld, faj,
és a vér mítosza alapián bizonyos téte
leket felállítani. Nem vitatom, nagy
jelentőségű állítások foglaltatnak ebben,
amelyek fölött szemethunyni nem sza
bad. De imádni mégis csak a Teremtő
által alkotott dolgokat akarjuk és nem
a teremtett dolgokat.
Ma — igy folytatta tovább szavait —, min

denki sok gondot és keresztet visz a hátán.
Nekünk az a kötelességünk, hogy megkönynyitsük ennek az életküzdelmekért folyta
tott harcnak a kimenetelét. Szerencsés gon
dolat, hogy ebben a küzdelemben velünk
van Krisztus, aki viszi valamennyiünk
keresztjét és igy lényegesen megkönnyíti
azt a tudatot, hogy magunk is visszük a
magunk súlyos keresztjét a vállunkon eb
ben az életben.
— Az egyházaknak kötelességük foko
zatosan kivenni részüket a szociális ter
hek megoldásából,
amely nemcsak, hogy a keresztény embere
ket kell, hogy áthassa teljes egészében,
hanem a jó magyar embernek is tulajdon
sága kell, hogy legyen, mert anélkül nem
visszük előbbre sem egyházunkat, som ma
gyar életünket.
Törekednünk kell ezenfelül a felekezeti
béke fenntartására és a felekezeti türe
lem hirdetésére. Jó keresztyén csak az
lehet, aki meg tudja érteni azokat, akik
más templomokban imádják az Istent
és meg tudja bocsátani azoknak az eltéve
lyedéseit, akik talár, még nem léptek arra
az útra, amelyen mi járunk.
Végül a női munka és az ifjúsági munka
ápolására hívta fel az egyházközséget és
presbitertársai figyelmét.
Darányi Kálmán nagyhatású szavait
Szabó Aladár lelkész köszönte meg, majd
az uj presbiterek eskükivétele után, a pres
bitérium folyó ügyeket intézett el.

javaslatot, amelyet azonban hangsúlyozot
tan az összkormány megnyilatkozásának
tartanak. Éppen ezért Darányi miniszterel
nök alkalmat fog találni arra — amint azt
a Hétfői Napló politikai munkatársával va
sárnap közölték —, hogy a közélet megfe
lelő fórumán nagy beszédben kifejtse a vá
lasztójogról való felfogását. Nem lehet vi
tás, hogy ez a fórum: a parlament. Értesü
lésünk szerint
ez a példátlan jelentőségű miniszterel
nöki beszéd te a december 80-1 Illésen
hangzik cl.
Politikai körökben egyébként ugy tudják,
hogy a december 30-i ülés napirendjén eset
leg sor kerül a hegyközségi javaslat, vagy a
mezőgazdasági munkások öregségi biztosilásá'ól szóló javaslat benyújtására is.

December 29-én hozzák
nyilvánosságra a válasz
tójog! javaslatot

A Hétfői Napló munkatársának jólértcsült
politikusoktól és közéleti férfiaktól szerzett
információja szerint, a javaslaton már elvé
gezték azokat a módosításokat is, amelye
ket a pénteki minisztertanács szükségesnek
tartott. így a javaslat vasárnapra teljesen el
készült. Nemcsak a nagy elvi szemponto
kat, de az elvi jelentőségű részleteket ille
tően is teljesen kialakult álláspontra jutot
tak a kormány tagjai. Részletkérdésekben
való változtatásokra még sor kerülhet, de
már csakis a Ház bizottságában vagy a par
lamenti plenáris tárgyaláson. A miniszter
elnök politikai elgondolásait jól ismerő köz
életi férfiú kijelentése szerint
„a december 30-1 dátum az elindítás
lezárását Jelenti."
lat tárgyalására a sürgősség kimondását Ezt igy is megfogalmazhatjuk: a titkos vá
lasztójog
megvalósításának
első felvonása a
fogja kérni és nem kell külön hangsúlyoz
nunk, hogy ezt örömmel és egyhangúlag Ház legközelebbi ülésén befejeződik.
Az
ellenzéki
politikusok
közül eddig
szavazza majd meg a Ház.
Ernszt Sándor és gróf Eszterházy Móric

Sürgősen megválasztja a Ház
a választójogi bizottságot!
A parlament karácsonyi szünete megkez
dődött, de politikai vakációról szó sincs. Az
pgysz közélet érdeklődése a „harmadik
számú alkotmányjogi reform'^, a küszöbön
álló választójog felé irányul. A karácsonyi
hetekben permanenciában marad a kor
mány és permanenciában marad a poliikai
élet valamennyi fontos tényezője.
Nem hagyja cl a fővárost egyetlen párt
vezér sem és a miniszterek közül te
csak Kómán Bálint kultuszminiszter
utazik el
Badenbe, hogy néhány napi pihenőben leRyon része, az utóbbi hetek összecsapásai
után, amelyeknek középpontjában állott az
ö személye.
Aranyvasárnapon politikai körökben leg
többet a szombati konferenciáról beszeltek,
amelyen Sztranyavszky Sándor, a képviselő
höz elnöke, Széli József belügyminiszter,
Mdy Béla, a NÉP országos elnöke és SzlnU<i-'lerse Jenő, a NÉP ügyvezető alelnöke
u választójogi javaslat benyújtásának és a
bizottsági tárgyalások formájának részletei
ről tárgyaik
Hz a tanácskozás azt bizonyítja — monfalták vasárnap jólinformált helyen a Hétfői Napló munkatársának —, hogy
« választójogi Javaslat benyújtása nem
*s
J«
alakiság, a kormánynak legkomo'.vabb szándéka, hogy a reformot sür
gősen le te tárgyaltassa.
1-bböl nyilvánvaló, hogy az előadó a javas-

előtt Ismertette Darányi miniszterelnök a’
javaslatot. A jövő hét folyamán, valósztnttlég
liolnup, kedden, Eckhardt Tibor, gróf
Zichy János és Itn.ssay Károly
lesz nz. a három ellenzéki államférfi, aki
előtt feltárják, mi van a javaslatban.
A helyzetet pontosan ismerő kormány
párti politikusok mondották vasárnap a
Hétfői Napló munkatársának, hogy a kor
mánynak az az. álláspontja, hogy ebben <i
javaslatban nincs szó sem jogtágílásról,
sem jogszükitésről. Ez teljesen uj törvény,
nem foltozása vagy átépítése a meglévő vá
lasztó jogi törvénynek.
A passzív választójogra, Illetőleg a megválaszthatóság jogára vonatkozólag egy tel
jesen uj elvet kodifikálnak: a választható
ságot nemcsak korhatárhoz és hdybcnlakáshoz, hanem közéleti arravalósághoz éa
hivatásbeli folytonossághoz kötik. A kor
mánynak ugyanis az a véleménye, hogy nem
lehet sem az országnak, sein a nemzetnek
érdeke, hogy olyan ember legyen képviselő,
aki hivatását állandóan változtatja, tehát
társadalmi exteztencla szempontjából
kétes elemnek tekinthető.
Végleges állásfoglalás történt a vegyes rend
szer, tehát a kerületi egyéni és megyei
lajstromot rendszer kombinációja mellett.
A képviselők száma lehel, hogy nagyobb
lesz, mint eddig volt, de ebben az cselben
a képviselők dotációja csökken,
mert az az álláspont, hogy a választójogi
reform nem bővítheti a költségkeretet. Az
aktiv választójog meghatározásánál minde
nekelőtt arra a? elvi szempontra voltak te
kintettel, hogy az ország, annak népe és
sorsa ne lehessen kiszolgáltatva a nemzet
érdekelt fel nem fogó irányzatoknak.
A kormánypárt elnöki tanács december
29-én, délelőtt, pártértckezlete pedig ugyan
aznap délután foglalkozik a javaslattal.
December 29-én este fogják nyilvánosság
elé hozni a javaslat minden részletét.

Darányi miniszterelnök
nagy beszédet mond
A szombati tanácskozáson merült fel az
a kérdés, hogy melyik bizottság tárgyalja
az utóbbi évtizedek legnagyobb jelentőségű
közjogi javaslatát. A választójog tulajdon
képpen az egyesített közjogi, igazságügyi és
közigazgatási bizottság elé tartozik, de fel
vetődött az a vélemény, hogy alkalmat kell
adni azoknak a pártvezéreknek és a kér
déskomplexust évtizedek óta tanulmányozó
képviselőknek is, hogy résztvegyenek a bi
zottsági vitában, akik az emlitett bizottsá
goknak nem tagjai. Ezért kerüli előtérbe
az a megoldási lehetőség, hogy a Ház
külön választójogi bizottságot
válasszon. Bizalmas forrásból nyert értesü
lésünk szerint, ez az intenciója a miniszter
elnöknek és a belügyminiszternek is. Vasár
napra már csaknem százszázalékosan el
döntött ténnyé vált, hogy megalakítják ezt
az ad hoc bizottságot, amelynek tagjait ép
pen a reform sürgős voltára tekintettel, már
a benyújts napján, tehát december
30-án megválasztja a Ház plénuma.
A történelmi jelentőségű í'lé n Széli József
belügyminiszter nyújtja l>e a választójogi

Újabb japán magyarázat
a hajóelsüllyesztések
ügyében
Toklo, dec. 10.
A mikádó hosszabb kihallgatáson fogadta
Konojc herceg miniszterelnököt, aki részle
tesen beszámolt a kormány legutóbbi fon
tos határozatairól. Ezek a határozatok, a
Kínával szemben folytatandó politikára vo
natkoznak.
A kormány tagjai teljesen egyetértenek
abban, hogy
n hadműveletek folytatása mellett min
dent meg kell tenni u már eddig elért
eredmények biztosítására.
Japán addig folytatja n hadműveleteket,
amig a volt kínai kormány nem szünteti be
az ellenállást vagy nem változtatja meg ja
pánellenes magatartását. A japán kormány a

jövőben nem vesz tudomást a nemzeti kínai
kormány létezéséről és politikai és gazda
sági tekintetben az uj pekingi kormányt tá
mogatja anélkül azonban, hogv siettetné a
régi kormány formaszerinti megtagadását.

Sangháj, december 19.
fA Hétfőt Napló tudósitójától.) A kelet
ázsiai vizeken állomásozó amerikai hajóraj
zászlóshajója, uz „Augusta" cirkáló rádió
jelentés kapott, hogy a
kínai csapatok felgyújtották Cdngtau
egy részét.
Csingtaubnn egy egész városnegyed áll lán
gokban. A hírre a „Marble Head" amerikai
cirkáló ar eredeti tervtől eltérően nem Manillába, hanem Csingtauba indult, ahol a

_ _ _ _ _ _ _ _ _ H ÉTFŐI NAPLÓ
tosítani. Még körülbelül húszezer kínai ka
tona tartózkodik Nankingban és a frantirőrök is élénk tevékenységet fejtenek ki. A
já] án hadsereg képviselője ugyancsak kije
lentette, hogy a Jangce folyón történt inci
densekkel kapcsolatban
nagy erővel folyik a vizsgálat,
amelyet azonban megnehezít az, hogy az
események pillanatában a hajók nagy se
bességgel haladtak előre északi irányban. A
részletesen kidolgozott jelentés hétfőn való
színűleg Snnghájbn érkezik. A ..Lady Bird“
ág unaszád ügyével kapcsolatban kijelentette
hogy nz incidens pillanatában Nanking és
Vuhu között
ádáz vlzlcsata dúlt és az Idő nagyon
ködös volt.
A folyó ezen a helyen igen széles.

Komáromi László őrnagy
felesége halálraégett
hálószobájában
RÁDIÓ
Pontos kiszolgálással — részletre Is

MORVÁI RÁDIÓ

Knaébet-ktfrat 40
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helyzet igen feszült. A cirkálót elkíséri utján
o „Popé" torpedóromboló is.
Vasárnap délután nz egyik sangbáji ká>éházban véres verekedés támadt három ja
pán újságíró és több amerikai tengerész kö
rött. Az üggyel kapcsolatban
vizsgálat Indult meg.
A japán hadsereg képviselője kijelentette
8 sajtó előtt, hogy
Nanklng megtisztítása tovább folyik,
<Je n város közbiztonságát nem sikerült biz
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Nyíregyháza, december 19.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jeleni ése.) Borzalmas tüzkatasztrófa áldo
zatául esett Komáromi László nyugalma
zott őrnagy, penyigei földbirtokos felesége.
Kómáromlné a vasárnapra virradó éj
szaka korán visszavonult hálószobájába.
Lefeküdt s az ágyban olvasgatva, várta
haza férjét. Az uriasszony elaludt s nein
oltotta le a hálószobában égő petróleum
lámpát. Éjszaka
macska topózott l:e a hálószobába, le
verte a pctrólenmlámpát s pillanatok
alatt iángbaborult a szoba.
Amikor Komáromi hazaérkezett, rémülten
látta, hogy lángoló füsttenger a hálószoba
és felesége eszméletlenül, súlyos égési se
bektől borítva fekszik.
Tűzoltók és mentők vonultak ki Komá
romiéit házába. A szerencsétlen uriaszszonyt azonnal
kórháziig vitték, de útközben meghalt,
anélkül, hogy eszméletét visszanyerte volna.
Komáromtné katasztrófája mély megdöb
benést keltett Nyíregyházán és környékén.
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A pcstszenterzsébeti városháza képviselő
testületének pártarányán sokat azonban a
szavazás eredménye nem változtat, mert
130 képviselőtestületi tag közül harmincat
sorsollak ki s ez a harminc uj tagság került
csak választásra. Tizenkét szociáldemok

rata, 16 egyesült jobboldali és két liberális
tag helyett most megválasztottak négy pol
gári liberálist, hat szociáldemokratát, kilene nemzeti egyscgnárlil, tiz keresztény
pártit és egy pártonkivülit.

Mária román anyakirályné
meséje
Harun al Rasidröl és a S2ent leánykáról

a bécsi rádióban
Béca, dec. 19.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Az osztrák
rádió Ezerkét éjszaka meséi címen hangjá
tékot mutat be december 21-én, amelynek
szerzője Mária román anyakirályné.
Az anyakirályné, aki irodalmi munkáival
már többször lépett a nyilvánosság elé, A nap
gyermek cimen époszt irt, amely a kis
Merimah történetéről szól. A fiatal leányt a
nép szentként tiszteli és szépsége még az
öregedő Harun al Rasldot Is meghódítja. Az
öreg kalifa feleségül akarja venni a szegény
szönyegkészitő leányát, de Merimaht nem

nem csábítja a pompa és a gazdagság, hívei,
a szegény emberek között akar maradni. A
kalifa, hogy meggyőzze a leánykát a nép
gonoszságáról, elhíreszteli, hogy Merimah
varázslónő. A nép Merimah ellen fordul és
e,ry kő, amelyet a tömegből az öreg szőnyeg
készítő házába dobnak, halálra sebzi a
leányt. A kalifa rémülten siet Merimahhoz,
aki haldoklása közben sem tántorodik meg,
kitart osztályostársai mellett. „Aki üt. végül
mindig saját magát találja el" — mondja az
élettől búcsúzó leány és arra kéri a kalifát,
hogy jövőben viselje gondját árván maradt
híveinek.

A görög törvények alapján

Izgalmas készülődések
itéite el a pesti törvényszék
két tolnamegyei választásra
utlevélhamisitásért Helfer
Szekszárd, december 19.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Tolna vármegye nagy érdeklő
déssel várja a bonyhádi választást, amelyen
a lemondott Pcrezell Béla helyére ország
gyűlési képviselőt választanak.
Szombaton este megérkezett Szekszárdra
dr. Szentiványl Lajos a Független Kisgazda
párt igazgatója, Nagy Ferenc n párt főtit
kára, valamint Dnlin Jenő és Kiéin Antal
országgyűlési képviselő. Azonnal tanácsko
zásra üllek össze a helybeli kisgazdapárt
vezetőivel. Ezen a megbeszélésen végleg el
döntötték. hogy
a bonyhádi kerületben u kisgazdapárt
képviselőjelöltje Kiéin Antal lesz.
Kiéin Antal késő este Thuránszky főispán
nal is tárgyalt jelöltségéről. Kisgazdapárti
részről közölték a Hétfői Napló munkatár
sával, hogy I ivatalos körök is Kicin Antal
jelöltsége mellett foglalnak állási, egy eset
leges szélsőséges jelölttel szemben.
Kiéin Antalnak a bonyhádi kerületben
valószínűleg csak egv ellenfele lesz: dr. Mühl
Henrik orvos, aki német kisebbségi prog
rammal kivin fellépni.
Lehetséges azonban, hogy egyhangú

lesz a választás,
mert Műid esetleg nem hocsótkozik remény
telen küzdelembe a kérülelben rendkívül
népszerű Kiéin Antallal szemben.
Amennyiben Hong hódon megválasztják
Kicin Antalt, ő természetesen lemond tolnai
mandátumáról. A kisgazdapártban tanács
kozások folynak, hogy
ki legyen a párt jelöltje Tolnán: Nagy
Ferenc főtitkár, Taksonyi János megyei
főtitkár, vagy Makruy Ferenc posta
igazgató,
aki a párt megyei csoportjának is igazga
tója és Makray Lnjos képviselőnek testvér
bátyja. Tolnán valószínűleg fellép Lendvay
Béla, a Turul volt vezére, mint a NÉP hi
vatalos jelöltje is.
Téves híradások jelentek meg arról, hogy
a bonyhádi kerületben fellép Mester Kál
mán OTI tisztviselő, a segédhivatali tisztvi
selők helybeli csoportjának vezetője. Mes
ter nem Boriyhádon, hanem Tolnán akar
fellépni nyilaskereszles programmal. Mester
egyébként mór vasárnap Tolnára utazott és
megkezdte az agitációt. Helyzete remény
it len, mert a kerület lakósságúnnk túlnyomó
többsége a független kisgazdák híve.

Jobboldali győzelem a pestszenterzsébeti városi választásokon
Nagy érdeklődés mellett zajlottak le va
sárnap Pestszcnterzsébeten a képviselőtes
tületi választások, amelyeket heves agitáció
és éles politikai bar? előzött meg. A jobbés baloldali | ártok külön külön egységbe
tömörülve indultak a választási harcba
amelynek külön érdekessége volt, hogy
Decaev Géza plébános neve egy válasz
tási listán szerepelt a pertszenterzsébell nyilasok vezérének: Tóth Balázs
szobafestő mesternek nevével.
Harminc
képviselőtestületi
tagságért
folyt a hau. Eddig
több, mini nyolcvan százalékos több
sége soll u betold: II pártoknak,
amely a Liberális Polgárok és Szociálde
mokrata Munkások Pártja néven indult a
választási küzdelembe A jobboldal: Egyesült Keresztény Nemzett Párt Szövetség-be
tömörülve sette fel n harcot.
, Mind a kél párt bízott a gj Szelemben.

A baloldali pártok azt panaszolták, hogy
közel 0(l(>0 szavazójuk kimaradt a választási
névjegyzékből. A választások előtt újabb
288 polgárról állapították meg. hogy nem
szavazhatnak. Vasárnap reggel, azonban
(.bikán Béla polgármester megállapí
totta, hogy a 288 ember szavazásra jo
gosult.
Nagy György István választási elnök reg
gel kilenc órakor nyitotta meg a szavazást,
amely 17 választási körzetben délután négy
óráig folyt, ekkor nyomban megkezdték a
szavazatok összeszámlálúsát. A körzeti ered
mények este hét óra tájban futottak be a
városházára, ahol C.l.ikdn Béla polgármes
ter kihirdette a választások eredményét.
A választás a jobboldal győzelmével vég
ződött.
Ilr.sz jobb ol de II képviselőtestületi tag
gal szemben mindössze tiz baloldali
Ing jutott he a város IrépvhcirdMlllletúbo.

Béla
egykori hires gátfutó-baj no kot

Egy kalandos múltú fialni férfi bűnügye fog
lalkoztatta most a büntetötörvényszeket: Helfer

A nyomozás során Helfer Béla azt adta elő,
I fcv mielőtt Bécsbe került, fél Európát beba

tagja volt a sportéletnek.

A bilntelötörvényszék elölt Helfer ugyancsak
beismerő vallomást tett s azzal védekezett, hogy

liéla gyorirástanár, egykor ismert sportember rangolta. Éppen Görögországban tartózkodott,
uöevtle lejári és itt hamisította meg az
állott a bíróság előtt.
Helfer valumikor jólismert, sokat szerepelt útlevelet.

Megnyerte a gátfutóbajnokságot s mint or
szágos gátfutóbnjnokot ismerték sportkö
rökben.

kényszerűsége vitte a hamisításra.

A bizonyítási eljárás befejezése utón szokatlan
később különböző bűnügyekben keveredett, Ítéletet hozott n bíróság: miután megállapítást
olyan vállalkozásokat létesített amelyekből nyert, hogy Helfer Béla Görögországban kö
bűnügyi bonyodalmak keletkeztek. Helfer ek vette el a közokirathnmisitást,
kor hirtelen elutazott Budapestről és Bécsben
a görög törvények értelmében szabott ki
letartóztatták. A letartóztatásra az adót) okot,
rá bUutctést a törvényszék és három hónapi
hogy évek előtt lejárt útlevelét meghamisította.
fogházra ítélte.
Az osztrák hatóságok Budapestre kisérték az
A görög törvények ugyanis az Ilyen bűncse
útlevél hamisítással gyanúsított egykori gátfuló- lekményre enyhébb büntetést írnak elő, mint a
bnjnokol és itt
magyar törvények, ezért a súlyos börtönbün
közoklrathamlsltás bűntette miatt Indult
tetés helyett kapott csak háromhónapi fogházat
meg ellene az eljárás.
az egykori góltotóbajnok.

i
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Leleplezték és elfogták a
Vöröskereszt titokzatos háziszarkáját
Vasárnap délelőtt hosszas nyomozás után az összes gyanúsítható embert, a tettes nem
a rendőrség leleplezte és letartóztatta a Vö kerüli horogra. A detekt iveket minden al
röskereszt Egyesület Alhcrt-ulca 90. szám kalommal Rosta Gyula, a Vöröskereszt szo
alatt levő szociális telepének „feltétlenül ciális telepének házfelügyelője vezette, aki
megbízható" házmesterét, akiről kiderült, a nyomozás során mindjobban felháboro
hogy végigfosztogatta a szociális telep vala dott, hogy a tettes még mindig nem került
mennyi raktárát.
meg. A detektiveknek végül is feltűnt a
A Vöröskereszt Egyesülettől az utóbbi he- nyomozást lelkesen támogató ós mindenkit
tekhen egymásután érkeztek a följelentések
a főkapitányságra. Az ismeretlen tettesek
Legs.zebb ajándék; a/'minden alkalommal meglepő jártasságot
árultak el a telep épületeiben, de kézrekerifent egyszer sem sikerült a betörőket. Az
NBHEZSELYEM NYAKKLI^pÖ. - I
első betörést a földszinten fedezték fel. Egy
(6.~ pengőtől) IV , Váci uccá 5
I
raktárhelyiségből
tűni el
nagyobb
mennyiségű hóim'.
Pár nap múlva
gyanusitó házfelügyelő és
az élcliniszerkamrában, azután a uemost miír őt vették gyanúba.
nesplncéhcn
A bűnügyi nyilvántartóban hamarosan meg
járt a titokzatos és kézrekeritheletien be állapították, hogy Rosta Gyulát
törő.
hatszor büntették meg
Utoljára a padlást
látogatta meg a Vöröskereszt fosztogatója, lopásért és egyéb bűncselekményért. Előál
öt nagy ládát feszitett fel és a gyermekek lították a főkapitányságra, ahol vasárnap
nek szánt karácsonyi ruhnnemüeket, cipő délelőtt részletesen beismerte, hogy ő oo.t
ket vitte el.
a Vöröskereszt háziszarkája s a lopott I al
A főkapitányság delektivjai minden al mit vagy elzálogosító ta, vagy eladta. A
kalommal végigkuiatták az épü’etet, kikér-1 me,hízható házmestert a rendőrség letardezték a személyzetet és hiába vették sorra, ióztaila.
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UérfOrdő Újpesten
a karácsonyfa miatt
KSt haldokló sebesült a kórházban,
meglincselt tolva] a fogházban
r öt nap választ el még attól, hogy a kará
csonyfán kigyuljanak a gyertyalángok, de
vasárnap hajnalban már szomorú karó
csonyfa történetet jegyzett id a rendőri
krónika: vérfürdőt “rendezett
’
Újpesten egy
karácsonyfatolvaj.
Újpesten a Szent 7s/i»rin-téren szombaton
már megjelentek a karácsonyfaárusok. Ejszakára kötelekbe összezsinegelve a piactéren hagyták a fenyőfákat. Hajnalban,' mi
kor Kardos József piaci árus megérkezett a
piacra, észrevette, hogy
Kiss Ernő hamincéves cipész éppen ki
vett az ö köteléből négy kis karácsony
fát és el akarta vinni.
Kardos a karácsonyfatolvaj után szaladt,
hogy elfogja. Mikor utólérle, Kiss szembefcrlidt vele, kést rónlolt s nekirohant. Né
hány pillanatig tartó küzdelem zajlott a ka
rácsonyfaárus és a karácsonyfatolvaj között:
Kiss Ernő háromszor beledöfte a kést
Kardosba,

akit a lapockáján, kezefején ért egy-egy szú
rás, harmadszor pedig bordái közé fúródott
a penge és Kardos József
vértől borítva zuhant a földre, a tolvajtól
visszaszerzett karácsonyfák mellé.
A nagy lármára odakerült Szloboda Zol
tán 38 éves rakodómunkás, aki el akarta
f°??ni a szurkáló Kiss Ernőt. A tolvaj most
már Szlobodának esett és
a késsel mély sehet ejtett a nyakán.
Szloboda is összeesett, Kiss Ernő pedig me
nekülni akart. Addigra azonban már föl
riadt a piac népe, Kiss után vetették magu
kat, utói is érték, közrefogták és felháboro
dásukban ütni-verni kezdték.
Ökölcsapások, botütések zúdultak a
szurkáló tolva’ra, már-már ugy látszott,
hogy a feldühödött tömeg meglincseli,
de odasietett kél rendőr, nagynehezen kisza
badították Kiss Ernőt a lincselésre készülő
emberek kezeiből, azután megbilincselték és
az ujnesti kapitányságra vitték.
Közben megjöttek az újpesti mentők, akik
a megszurkált Kardos Józsefet és Szloboda
Zoltánt első segélyben részesítették, bekö
tözték sebeiket és
mindkettőjüket életveszélves állapotban
kórházba vitték.
Délben a pestvidéki királyi büntetőtörvény
szék vizsgálóbírója kiszállt a kórházba, hogy
kihallgassa a sebesülteket.
Kiss Ernőt az újpesti kapitányságon ki
hallgatták, azután átkisérték a főkanitánvságra. ahol előzetes letartóztatásba helyezték
és átvitték a pcstvidéki ügyészség fogházába.

icsón
szépet akar venni,
tessék a z
ékszerészhez menni

e

őrzik a parkok
karácsonyfáit!
Szerte a városban folyik már a karácsony
favásár. A karácsonyrakészülődés azonban
nemcsak a nagyközönséget és a karácsonyfa
árusokat foglalkoztatja, de a székesfőváros
vezetőségét is. Budapest néhány parkjában,
különösen a budai oldalon fenyőfák állnak.
A főváros illetékes ügyosztálya óvatosság
ból
elrendeli^ hogy a szentestét megelőző
éjszakákon a parkőrük, akik máskor
csak nappal teljesítenek szolgálatot, éj
szaka is talpon legyenek
és vigyázzanak, hogy karácsonyfatolvajok
ne tegyenek kárt a városi fenyvesparkokban.

ja

ség volt.
Az Embervédők Országos Szövetsége
jóisikeeiilt matiné keretében száz buda
pesti és pestkörnyéki szegény gyerme
ket ajándékozott meg ruhával, édesség
gel.
A szcretctcsomagok szétosztásán ott voll
IJohcnlohe Egon herceg és Pintér Ernő dr.,
az egyesület vezetői és a társadalom szá
mos reprezentánsa.
Az Erzsébetvárosi Társaskör is kará
csonyi szeretetilnnepet rendezett,
amelynek keretében 6.5 szegény gyermeket
felruháztak és karácsonyi ajándékcsomagot
osztottak ki köztük. Az ünnepségen megje
lent városi előkelőségeket dr. Szarnék Emil
és dr. Fodor József fogadták. A megaján
dékozott gyermekek és a szülők nevében
Gajáry tanácsjegyző és Németiig Károly
plébános köszönték meg az adományt.
Az Erzsébetvárosi Demokrata Kör
a kerületi közigazgatási hatóságok kik
dőlteinek jelenlétében 150 szegény gyer
meknek osztott ki meleg téliruhát. Magyar
Miklós, a kör elnöke beszédet mondott
amelyben bejelentette, hogy A’másy-tér.
ebédakcióját december 24-én kezdi meg.

Tíz lakást fosztott ki
az álnéven szolgáló
szobalány
Veszedelmes lakásfosztogató pár kerüli
vasárnap a rendőrségre. Meszléngi Mária
24 éves rovottmullu háztartási alkalmazott
és Nagy István 28 éves gyárimunkás. Tiz
lakást fosztottak ki, alig két hónap alatt.
Faludiné Scheffer Mimi divatszalontulajdonosnő pár héttel ezelőtt uj háztartási al
kalmazottat fogadott fel akadémiautcai la
kásába. Egy hétig lehetett olt az uj alkal
mazott, amikor egy este a divatszalontulajdonosnö szekrénye ajtaját nyitva találta és
a szekrényből hiányzott egy vaskazetta,
amelyben mintegy
félezer pengő értékű ékszer, pénz és
más tárgy volt.
Az értéktárgyakkal együtt nyomaveszelt
az uj szobalánynak is. Kétségtelen volt, hogy
a lopást ö követte el, vagy az ö segítségé
vel valamelyik férfi ismerőse.
A rendőrség megindította a nyomozást és
az ismertebb tolvaj nők fényképeit megmu
tatták a meglopott uriasszonynak, aki
fel Ls ismerte az egyik fényképen volt
alkalmazottját.
A több néven szerepelő tolvajnő ré|,
trükkje, hogy állást vállal, azután a völe-'
génye, Nagy Mátyás segítségével kifosztja
a lakást.
A detektívek jóidéig keresték a tolvajnőt
és szeretőjét, mig vasárnap rájuk találtak s

.W" *

előállitották őket a főkapitányságra. Az
akadémia-utcai
lakásfosztogatáson kívül
még kilenc helyen követlek el hasonló mó
don lopásokat az utóbbi időben.

Sokezer budapesti szegény
gyerek boldog karácsonya.,. Schuschnigg kancellár szemé
lyesen résztvesz a budapesti
háromhatalmi értekezleten

Karácsony előtt a társadalom szive a
gyermekek felé fordult: vasárnap egész se
reg karácsonyfa-ünnepség volt a városban.
Sokezer szegény pesti kisgyereknek szer
zett boldogságot, örömet az ajándék, édes
ség, jó falat, amit az ünnepségen juttattak
nekik.
Az idén is

a Takarékpénztárak és Bankok Egye
sülete rendezte a legimpozánsabb ka
rácsonyfa-ünnepséget, amelyen 2500
szegény pesti Iskolásgyermeket ruház
tak fel és ajándékoztak meg.
Az ünnepséget a Tőzsde kupolacsarnoká
ban rendezték meg, ahol hatalmas kivilágí
tott karácsonyfa állott, alatta ajándékcso
magokkal. A kupolacsarnok lépcsőházában
helyezkedtek el az iskolásgyermekek. Az
ünnepségre összegyűlt hatalmas vendégse
regben ott volnak Fabinyi Tihamér dr.
Pénzügyminiszter és felesége, Weisz Fülöp,
1‘osch Gyula és családja, Párniczky Ede,
A’oó, Zoltán, Csilléri Béláné, fíapoch Jenő
es felesége, fíapoch Gyula és felesége, öun
Józsefné, Valkó Lóránd, Erney Károly és
felesége, Vajda Ákos és felesége, Büchler
r ajos és felesége és meg sokan a magyar
Pénzvilág kitűnőségei közül. Pontosan tizencgy órakor hatalmas éljenzés hallatszott
a lépcsőház felől,
megérkezett Horthy Miklós kormányzó
felesége,
"kit
Károly dr. kincstári ffőtanácsos
a lEBE igazgatója és Schuler Dezső alpol-

gármcster kisértek a kupolacsarnokban fel
állított karácsonyfa elé. Eresz Károly üd
vözölte a főméltóságu asszonyt, a külföldön
tartózkodó Hegedűs Lóránt helyett és be
szédében a főméltóságu asszony jótékony
tevékenységét méltatta. Ezután
Schiller
Dezső alpolgármester, a székesfőváros nevé
ben köszöntötte Horthy Miklósnét.
Az üdvözlések után a kormányzó felesége
az időközben megjelent Széli Józsefnével,
a belügyminiszter feleségével, megtekintette
a kiosztásra kerülő ajándéktárgyakat.
Itengeteg ruha, cipő, télikabát, élelmiszercsomag és cukorka volt felhalmoz
va és a kipirult arcu gyermekek izga
tottan várták a kiosztás megkezdését.
A megjelent hölgyek a már előzőleg kiosz
tott utalványok ellenében kiosztották a gye
rekek között a csomagokat.
A rendezés munkáját a TERE jótékony
sági bizottsága bonyolította le Milos György,
a Pesti Hazai Első Takarékpénztár vezér
igazgatóhelyettesének vezetésével.
A kormányzóm
*
sokáig nézte a boldog
gyermeksereget, majd kíséretévé] elhagyta
az ünnepséget.
A pesti Vigadóban is karácsonyfa-ünnep-

Előfordul, hogy báli hir mögött bújik
meg a politikai szenzáció. Ez történi leg
utóbb is. Szűkszavú kommüniké közölte,
hogy a budapesti osztrák követség védnök
sége alatt rendezett „Osztrák Hált” január
12-én tartják és ezen
a láncestélyen résztvesz Schuschnigg
szövetségi kancellár Is.
Eredetileg csak februárban akarták meg
tartani az osztrákok bálját és ezt az estélyt
Schuschnigg kancellár egyenes kívánságára
rendezik január 12-én este. Az uj év első
hónapjának 10., 11. és 12. napján lesz
ugyanis
Budapesten a háromhatalml értekezlet,
amelyen az olasz kormányt Ciano külügy
miniszter, az osztrákot Schmidt Guido kül
ügyi államtitkár, a magyart pedig Kánya
Kálmán külügyminiszter képviseli. Az „Osz
trák Bált" azért tartják n szövetségi kan-

cellár kívánságára január 12-én, mert
Schuschnigg ugyanakkor résztvesz nem
csak a táncestéi,yen, hanem a három
hatalmi értekezlet nagyjelentőségű ta
nácskozásain Is.
így Olaszország, Ausztria és Magyarország
hármas tanácskozásán az osztrák kormányt
az eredeti tervtől ellérőleg nemcsak Sclimidt
Guido államtikár fogja képviselni, hanem
Schuschnigg kancellár is, aki tudvalevőleg
egyúttal az osztrák külügyi tárcát is betölti.
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I.
Emlékművet állíttat n ütiánháborubaji hősi
halált halt orvósoknak a Magyar Országos
firvosszövetség és a Honvédorvosok Tudo
mányos Egyesülete.
H.
Nagykanizsáról Írják a Kisnaplónak: 'Gróf
Teleki Béla főispán felesége, Mailálh Mária
grófnő, a 7encbarátok Társaságának hang
versenyén önálló dolcsiét rendezett. A klas
szikus zeneirodalom legszebb müveit adta
elő nagy sikerrel.
III.
C.onrad F. Rucgg-Wehrlt ezredes, a svájci
vadászklub elnöke, Magyarországra érkezett.
Svájci vadászok kirándulását készíti elő.
Abaw-Tornában a szint Zichy birtok tájékán
szerelnének vadászni, mégpedig nem apró
vadra, nem Is őzre vagy szarvasra, de igazi
vadászcsemegére: vérmedK.e.
IV.
Titkos Ilona nagy útra készül. Nyaláb
számra érkeznek elmére az utazási prospek
tusok: háromhónapos egyiptomi kirándu
lásra indul.
V.
.4 legszebb karácsonyi ajándékot Flaschncr Ernő, a Moulln Rougc igazgatója kapta.
Vasárnapra virradó éjszaka londoni kábel
sürgönyt kézbesítettek címére: „Szilveszterre
jobb hármas páholyt rezerválni" — sürgőnyözle Mr. John Baker acélgyári vezér
igazgató.
VI.
Hetekig tartó győngélkedés vlán elhnydr
a Siesta-szanatóriumot gróf Nádasdy Pe
ren éné, Radó Mária. Az ifjú grófné, akinek
most született a harmadik babáia, teljesen
egészségesen utazott haia a Nddasdy-birtokra.
VII.
Mostanában egyre sűrűbben fogad tapsoih'ir a színpadon egy-egy ragyogó toalettet.
A s’inhdzt mfíhelyngelv már nevet is adott
at Ilyen álomruháknak: tapsot ruha a neve.
„Feltalálóia" pedig Rerkovits Andor, akt nem
a mezők liliomait, hanem a színpadok distvlrágnll öltözteti.

" Karácsonyi pihteriés

.Rózsadombi Gyógyintézet
diétás, klimatikus Nzanatöriun?

Alsótörök vész ut 4. — Telefon 1RB»9ee
11-os autóbusz közvetlen megállónál.

lakk<uml. 2 nyomó
gombbal, trikó
béléssel

BAKTER: Uccu nini Lepcses szomszéd,
fogíggyunk egy ollan állkapca-ncamíttó
pofonba, akit a Kamera ökörvívó úr szo
kott karácsonyi ajándékba osztogatni az
ellenfeleinek, hogy maguk má megen Pes
ten vótak.
ÖRZSI: Hát abba igaza van, hogy Pesten
vótunk, de a Kamera pofonnyaival e* kis
baj lesz.

dálkozolt a lörvénfacsaró egyén — „mér
akar a hátán vinni, mikor itt vannak a lo
*
vai,?!
„Hát azér" — vakarta fejit Hóstya
Pilczők, — „mer én fogadalmat teltem a
táltosunk előtt, hogy csak tiszta árja kölakkgumi, huzó
rösztény embereket engedek föl a szeke zárral,
meleg
remre."
béléssel
ÖRZSI: Sok póz ám tiz pengő, nem akar
ta elveszteni!
BAKTER: Nono, hát hiszen. — Oszt at
BAKTER: Micsoda baj?
ángolok
mit írtak a jnpányoknak, az álgyúÖRZSI: Maga még nem tuggya? A KarElőször is arról beszól, milyen rémes
naszággyuk bombázása miatt?
ncrál, szegénykét, bevitték a spitájba.
a hangja, hogy emiatt kétségbe van
ÖRZSI: Hát hogy fizessenek. Meg osztón,
BAKTER: Csak nem ette meg a fene?l
•eve
és holnap felköltözik két hétre
hogy
a
gyüvöbe
mongyanak
le
az
ángol
ha

Oszt mivégeit?
jók bombúzásárul.
a Svábhegyre. Nagyon kimerült. Et is
ÖRZSI: Vérzik a veséje. Tán nem is bukhozzájárul, hogy ilyen gyengék a hang
BAKTER: S gondúja, hogy a japányok
szolhat többé.
megfogaggyák a jótanácsot?
szálai. (Mindezt félig hangosan, félig
BAKTER: Ne Izéjjen mái Mér ne bukLEPCSES:
Nézze
hájjá,
eccer
az
a
Ve
suttogva mondja). Arról beszél azutín,
szolhatna? Iszen a kézivel bukszol, nem a
nyigetisztelő Mütyür András elment az or
hogy nekem fogalmam sem lehet arról,
vcséj ivell
voshoz s azon panaszkodott, hogy ahány
mennyit dolgozik kora reggeltől késő
LEPCSES: Szeretett bakterom, maga ip szor e* kis bort iszik, ollan égés van a
estig, hogy nyelveket és szerepeket
pen úgy bestéi, mint az az ostyiasszonyfai gyomrába, mintha egy ökör sütése végett
tanul, a Belvárosiba három évre van
Bakullós Bordács János, aki eccer kint üli raktak vóna mágiát benne. Ami pedig azér
a háza elölt, oszt újságot óvasoll. De mivel nagy baj, mer ű napjába legalább haccor
szerződése.
raeszzilátó vót, hát igen távojra tartotta bejárul a Serke kocsmájába, egy-egy liter
— És azután?
szeműül a belüket. No, arra gyün a Fellner sógormarasztaló kadarka mejjre szoppinErről nem akar nyilatkozni.
pék, illendőjén köszön s aszongya: — „Be tása végett. — „Hót" — aszongya a Gutzony János bécsi, elkéne mán magának is mány doktor — „magának le köll mondani
— Külföld? — kérdem.
az újságóvasáshoz e’ jó pápaszem.“ — „Mi az ivásrul." — „Köszönöm, Isten álgyal"
Kecsesen oldalra hajtja fejét és úgy
a rossebnek?" — vakkantott mérgessen az — monta a beteg s mán indút. — „A,íjon
mondja :
öreg — „jó még az én szemem, csak a ka csak meg" — mordult utánna a Gutinány,
— Egy kicsit...
rom rövid!"
— „fizessen előbb az orvosi tanácsér öt pen
Azután a ruháira terelem a szót,
BAKTER: Hogy a fenyő tutulla ki! — gőt!" — „Én-e?" — szólt vissza felhábo
öltözködési
irányelvei felöl érdeklődöm,
Oszt azontúl mi újság Pesten, Pepcses szom rodva Vényigeliszlelő, — „hát mit gondul,
széd?
megfogadom én aztat a tanácsol?i?"
—- Egyéniségem a privát életben —
ÖRZSI: Sodróin legyen annak is a kfiÖRZSI: Igen nagy szomorúság van nyila
mondja —, homlukegyeusest más,
rösztaptya. — Oszt gyerünk hazafelé.
sóknál.
mint az a típus, amit a színpadon
BAKTER:
Ilő,
hői
Várjon
egy
kesennyég.
BAKTER: No csak. Vájjon min bucsálódmegjátszom. Egészen egyszerű vagyok
Arrul még nem tett nyilatkozatot Lepcses
nak?
és roppant nyárspolgári módon élek
szomszéd, hogy mit írt az a mérges német
ÖRZSI: Hát hogy nmúgyis sok panasz újság, az az „Angriff", a pápárul.
Van már, vagy két hónapja is, hogy
van a galiciáner zsidók beszivárgása végett.
vacsorázni voltam valahol. Erre a
ÖRZSI: Hát hogy a pápa ítélhet a pápis
Oszt most meg kisüt, hogy egyik fő ante- tákról, de ne beszéjjen bele mások cselecélra egy sage fekete estélyi ruhám
szemita vezér, a naccségos Nánási képvi kedettyeibe.
van, igaz nagyon szép, nemrégen
selő úr erőszakkal ‘bCízivőrgatta Hors Mejcsináltattam : nerz díszekkel. Külön
BAKTER: Hinnye de goromba! Aszhíszem
lak pajeszos izrajlita honpógárt.
pokolba fog kerűnl azér, hogy az Úristen
ben a teljesen angolos dolgokat szere
BAKTER: Hinpve a szenvedésül Oszt földi heltartóját mckkorholni merészelte.
tem. Luxust csak a prémekben fejtek
mér csclckette eztet?
LEPCSES: llajja tuggya, odaát Hidvégen
ki, illetve szeretnék kifejteni. Most
ÖRZSI: Ü aztat állittya, hogy önzetlen az az özvegy Taszajtó Mihálné igen sok
csináltatok egy gyönyörű fekete breithazafias céiirányzatbul.
borsot tört a fötisztelendŐ plébános úr orra
schwanz bundát nerz-gallérral. Az ék
LEPCSES: Eszembe jut orrul egy egri alá. Eccer asztán a fazékszájú özvegy Pest
szereket viszont nem szeretem. Nem
fuvaros, bizonyos nevű Hóstya Püczők Gás re kerüt operálás végett s hamarossan Ilire
mondom, egy szép solitaire, az igen,
pár, aki a vasútnál szokott várakozni a két gyűlt, hogy meg is hóit a bicska alatt. No,
de hogy a könyökömig fel legyek brilkis gebéjével, városba igyekvő útasra. Hál egy nap plébános urat hilják a kösségháliáns karkötőzve, az nem az én esetem.
eccer odaáll elejbe az a füzesabonyi Pör- zára, telefonhoz. Átszalad, hát máj hanyatt
A sok ékszert csak másokon szeretem
nyúlasttó Kaccenslájn Mózes iidvegy s mek- esik, mer aszongya a telefonáló hogy aszon
ki'rdi, fölvinné-e illet a várba, szivessen gya: — „Itt özvegy Taszajtóné beszél, hogy
látni.
fizet érte tíz pengőt. —- „Föl én" — aszón- vannak, hogy vannak?" — „Hál" — felelte
— Fogyókúra?
gya a kérdezett' — „tessen csak idekapasz- fötisztelendŐ úr, — „mink idefönt egész
— Sőt, hizókura, sokat kell ennem.
konni a hátamra." — „Micsoda?" — csu- jól vagyunk." — Oszt Istennek ajállom.
Ezt bebizonyitandó, mindjárt rendel
egy nagy pohár világos kávét brióssal
ós négy mirjamot, (ez kevésbé kaparja
a torkát.)
hogy mit ajándékozzon, ha megnézi „JOLIÉ" dlvaték82erboltBucsuzás közben még ezt mondja:
ának tündöklő kirakatait, ahol a hölgyek által legjobban áhított
— Különösebb ismertetőjelem : vér
ajándékokat fogia találni. A vásárlást megkönnyíti, hogy a
vörösek a körmeim és szemöldököm
kirakatainkban elhelyezett gyönyörű
nincsen! (Közben olyan
tenyésztett gyöngyök, olrkon- egyáltalán
gyönyörű szemöldököt fest magának,
qyiiriik, különleges pudrlerek hogy nincs az a Leonardo da Vinci,
aki szebbet pingálna.)
olcsó szabott árakkal vannak megjelölve

Vili.
Az orvosok nagy „divatban" vannak a
színházak tá!án. Hiteles statisztika szerint
pontosan tizennéqy budapesti színésznő t»dl'S'tott fértél az orvosi kariéi. Most a ké
s-ülő tizenötödik színésznő-orvos l ázasságrót
he—flnck o bcnfcntcsek. Minden felelősség
nélkül: Márkus Margit, a Vígszínház kiváló
fi< lat művésznőié és egy lehetséges fiatal
Orvos a jegyesek.
IX.
Nagy tervek foahilkoztutlák a Közmunka
tanácsot. A legérdekesebb tervek egyike,
hogy diszmencteknek, diszfelvonulásoknak
i> l > utat évit B 'dán. A Szebcny-tér'öt a
llorváth-kcrten át egészen a Vérmezőig ve
zetne az ul, n"ol''van méter széles lenne Az
útvonalba a többi közölt beleesik a BBTE
Ir —
rnn! b-\ hr’eerib a: é-i Iüü.űoq •» h'rt
jövedelmező RrfMcn-udvat Is, amelyet ter
mészetesén le kellene bontant. Hatalmas a
terv fs ayönyörü. olyan, mint az álom . . .
FUTÓ ROZUuMf!
Aludjunk rá még egyet...
Máshol érdeklődjön.
X.
A divatos hegyi üdülőben találkozik kél Né unk fog venni!
budapesti garzonhátbeli hölgy.
— Mi az, te ill vagy? Hogy kerülsz ide?
>— kérdez! az egyik.
— Re^trltak
— mari? oti?
— Nem ... Tibi. .
XI
József Ferenc főherceg vetélésével kedd én
disrkőzayűlést tart a rózsadombiak egyesü
lete. l'tána Tar iónnál fényes bankett lesz.
A „Párizs Nőkében aratott nagy
A’//.
sikere után felkerestem a Belvárosi
A tragikus I irtelcnséggel elhunyt Pólya
Színház öltözőjében Mezey Máriát.
Tibor festőművész müveiből kiállítást ren
A művésznő még nincs itt. Van idom
deznek. Összegyűjtik és kiálliljdk a magán
kissé körülböngéseni ai apróra szabott
kézben lévő Pólya-képeket és a kitűnő pik
kis szobácskát. A falak telistele vannak
tornak a stolnokl mfívésztelepen lévő mű
aggatva különböző szerepei fényképé
termében maradt valamennyi befejezett
vel. Itt egv kép rokokó-ruhában,
képét.
ábrázolja Mezeyt, a másik meg szobauniformi^ban,
*
lánv
amott pedig fürdő
*
kádból mosolyog le reánk. A földön
hatalmas piros virágkosár. Az öltöző
*
asztalán nagy szakállas Mikulás. A
valódi
szekrény tetején tiz pár cipő. Az öltöz
tet őnő éppen előkészíti a művésznő
chőfelvonásbrli ruháját, rrtiküljébe
cigarettát, gyufát és egy kis ezüst
|
cizrfl&lt pisztolyt helyez eí, amikor
». (tMk
bmIMI). .

Nem lesse gondja,

divatékszerbolt
Kígyó-utca 4-6

pillanatfelvétel
MEZEI MÁRIA ÖLTÖZŐJÉBEN

ceyloni Cirkon
ékszerek
gniftKON-nál

berobog Mezey Mária.
Pompás jelenség, mintha egyenesen
a Vogue-ból lépett volna ki. Drapp
barna nutriával végigbélelt szövetkabát van rajta, magas kigyócsizma,
ugyanilyen nagy retikül, kígyóval
kombinált kesztyű és egy remek barna,
hiányos tetejű kalap. A kabát alatt
barna, egészen egyszerű kötött ruhát
visel sárga dísszel, jumper-fazonban.
És ami a legfeltűnőbb: cseppnyi
„smink” sincs rajta.
Mikor meglát, ijedtében össze
csapja kezét.
— Te jó Isten, elkéstem... —
mondja, s ebben a pózban úgy néz ki,
mint egy kis lány, aki elkésett az
iskolából.

A sima, fekete estélyi ruhákat rendkívül dí
szíti egv háromsoros gyönsy-nynkék noxu11'
karkötővel. Az estélyi ruhák eleganciáját fo
kozza az ékszcrkivitehl strassz bross. vaRV.ew
ízléses klípsz. A fenti, valamint nz összes
•
ékszerek legnagyobb választékban igen olc ,
beszerezhetők Jolié divatékszer botijában, o •

gyó-utca

(Dr. Dévainó Erdős Bőske.)
it
Szenzációs
aikeirel
folyik « Calvin-téri
Fenyves Aruház karácsonyi vására. Bemek n
finnéit pizsamák 3 00 P. svájci kötésű női nadrúgok 1.18 P, női bundnnndrá;;ok 2,)S 1'..J
meleg flánellruha, pongyola, nagyszerű n '
dók már 3.90 P órt. Valóban fillérekért le
a Fenyves Áruházban karácsonyi ajándékok,
vásárolni.
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Kaiácsiny árusítását megkezdte!
Kagr nyakkendő vásár!
Leszállítóit árak

Pudapcst, 1037 december 26.

HÉTFŐI NAPLÓ

Betörésen tettenérték fabricius
Sándor „kasszafuró" királyt

rosba. Röviddel visszatértük után Marék
betegeskedni kezdett, kórházba szállították,
ahol pár hét alatt meghalt. Az orvosi lelet
szerint halálának oka
teljes fizikai elgyengülés volt.
Pár hónappal ezután ugyancsak egy bécsi
Sögurával együtt be akart törni a Vármegyeház-ntcában
közkórházban meghalt Marék kislánya is,
A főkapitányság 200-as fogdájának érde aki sejtette, hogy betörőkkel áll szemben, a kéleszlendős Ingeborg. Ar orvosi vizsgá
kes foglya van: Fabricius Sándor, a híres fellármázta a házat, többen a lakók közül lat szerint bélcsavarodásban.
kasszafuró király került a rendőrségre is üldözőbe vették a menekülő embereket
Férje és leánya halála után Marék Márta
szombaton este. A pesli betörőalvilág rette és az utcai üldözésre két arrahaladó rendőr az akkor még háromeszlendős Alfons nevű
gett alakja, a páncélszekrények réme bizo is figyelmes lett. A leleplezett betörök a Vár fiával nagynéniéhez, Lövenstein Susanncnyára maga is szégyenli a dolgot, hogy
megy eház-utcán keresztül kijutottak a Sem- hoz költözött és annak háztartását vezette,
betörési kísérleten érték most tetten.
me/weis-utcába és olt egy átjáróházba sza mert Lövensteinné évek óta ágyban fekvő
A Vármegyeház-ulcti 9. számú ház ház ladtak, amelynek a másik kijárata a Károly beteg volt. Lövensteinné, aki állítólag rák
ban szenvedett, 103-i-ben meghalt.
felügyelője szombaton este tiz óra tájban, körútra vezet. Itt ez átjáróházban
Általános örököse Marék Márta lelt,
közvetlenül kapuzárás előtt arra lett figyel
érték utói a rendőrök
mes, hogy az egyik földszinti lakás ajtaját a két férfit. A jól öltözött emberek először akire az elhunyt asszony nemcsak a beren
két ember feszegeti. A lakásban egy fodrász a leghatározottabban tiltakoztak az ellen, dezett lakást, hanem körülbelül 30.000
mester lakik, aki ebben az időpontban csa hogy ők betörést akarlak volna elkövetni, schilling készpénzt is hagyott. Marckné az
ládjával együtt távol volt hazulról. A ház az egyik azt hangoztatta, hogy autófuva örökölt lakás két szobáját albérletbe adta
felügyelő erélyes hangon rászólt a gyanús rozó vállalata van, a másik pedig azt mon ki, a pénzzel pedig különböző üzleteket csi
nált, főleg biztosítással foglalkozott, mely
férfiakra, hogy mit keresnek az udvarban, dotta, hogy lakatosmester.
miért feszegetik az ajtót, mire a kél férfi
— Régi ismerősünk a borbélymester, őt üzletágba egyik albérlője, a magyar Neu
válasz nélkül sarkonfordult és gyors léptek- akartuk meglátogatni, de mivel nem talál mann Jenő vezette be. Marekncnek volt
kel nz utca felé igyekeztek. A házfelügyelő, tuk odahaza, siettünk, hogy elérjük a Ká- még egy albérlője, Kittenberg Josefine.
roly-körutról induló kispesti villamost, mert Marék Márta 5000 schillingct adott kölcsön
azzal akartunk hazamenni, — ezt a védeke Kittenbergnénck, aki ezért ő rajta keresz
zést adták elő a rendőr kérdezösködésére. tül biztositatta magát s a kölcsön fedezé
A rendőrök azonban nem adtak hitelt a sére lekötötte neki a biztosítás összegét.
bőrkabátos és a bársonygalléros télikabátot Kittenbergné 1930 júliusában meghalt.
Ez év elején biztosítási csalás gyanújá
viselő férfi előadásának, mindkettőjüket a
főkapitányságra kisérték. Ott is fölényesen nál letartóztatták Mareknét és albérlőjét.
Neumann
Jenőt. A biztosítási csalás, nmelv
válaszoltak először a kérdésekre, és azt
hangoztatták, hogy a rendőrség nagy baklö még nincs tisztázva, állítólag abban áll,
hogy
Mareknének
a betörés ellen biztosított
vést követ el, ha őket betöréssel gyanúsítja.
Az „önérzetes” férfiak azonban nem sokáig lakásából múlt év novemberében ismeret
len
betörők
értékes
perzsaszőnyegeket vit
tudták leplezni igazi kilétüket a főkapitány
tek volna el, a biztositó szerint viszont ezek
ságon. A központi ügyeiden
a
szőnyegek,
amelyek
árának megtérítését
több detektív felismerte a bőrkabátos
Marckné az intézettől követeli, a betörés
férfiban Fabricius Sándort, a kasszafuró
idején
már
régen
nem
voltak a mérnökné
királyt,
akinek már többször dolga volt a rendőr birtokában.
Mialatt Marekné letartóztatásban volt,
séggel. A társaságában levő férfi sem volt
ismeretlen a detektívek előtt, I.epies Gyula megjeleni a rendőrségen Kittenberg Nor
lakatossegéd volt Fabriciusszal, aki külön bert, az elhunyt albérlő fia és feljelentette
Mareknét, aki szerinte
ben a sógora és már
megmérgezte az anyját,
több nagy dolgot „csináltak” együtt.
Megmotozták őket és kabátjuk titkos zsc hogy az annakidején neki nyújtott kölcsön
bébe elrejtve, több betörőszerszámot talál fedezésére lekötött biztosítási összeget fel
tak. A központi ügyeleien őrizetbe vették a vehesse. Kittenbergné halála után Marék
Márta
betörőkirályt és sógorát.
tényleg fel Is vette a lekötött biztosí
Vasárnap délelőtt kezdték még részletes
tási összeget,
kihallgatásukat. Fahriciusék a vármegyeház
utcai betörési kísérletet nagynehezen beis amely 5000 schillingct telt ki, tehát anymerték, állhatatosan tagadják azonban, nyit, amennyit Kittenbergnénck kölcsön
hogy ezenkívül más betörést vagy kassza zőit. Kittenberg Norbert feljelentése alap
fúrást követtek volna el.
ján exhumálták Kitteligergné hulláját s
abban
3B
C
nagymennyiségű talliuniot találtak.
A nyomozó hatóságok nem elégedlek
meg ezzel az eredménnyel, exhumálták Ma
rék Emil. Marék Ingeborg és Susanne Lövenslein holdestét is s a törvényszéki
kémikusok
mindhárom hullában talllumot állapí
tottak meg.
A vádhatóság nem látja tisztán a motívu
mát annak, miért telte el láb alól Marekné
a kislányát, ezzel szemben Kittenbergné és
Férje, kisleánya, nagynénje és egy albérlője jnegLövensteinné
meggyilkolásánál
nyilván
mérgezésével gyanúsítják a szép
' Marék
’ Mártát
anyagi érdekek vezették. Nagynénjének ö
hatban Bécsben lefolyt nagy biztosítási volt az egyedüli örököse, Kittenbergné ese
Bécs, december 19tében kétségtelenül szüksége volt a kiköl
(A * Hétfői Napló tudósítójától.) Az utolsó perből hires. Ekkor történt, hogy a har csönzött pénzre, amelyhez csak nz asszony
évek legszenzációsablmak ígérkező bünpere mincesztendős Marék Emil mérnök és fel halála után járó biztosítás kifezelése révén
találó,
aki
egy
bécsi
biztosiló
társaságnál
január hó folyamán tárgyalásra a
tudhatott a leggyorsabban hozzájutni, fér
tartományi törvényszéken. Egy a 100.000 dolláros baleset- és életbiztosítást jét, Marék Emilt pedig valószínűleg azért
bécsi társaságokban
valamikor ünnepelt kötött, mödlingi villájának kertjében favá mérgezte meg, mert a betegeskedő férfi
hires szé|i asszony, Marék Márta, a pár gás közben szerencsétlenül járt és az éles nemcsak terhes volt neki, de talán attól is
baltával majdnem tőből leszelte jobb lábát.
esztendővel ezelőtt elhunyt Marék Emil
A biztosító társaság, miután a mérnököt rö félt, hogy leleplezi a régi hires biztosítási
mérnök felesége áll majd a bírák előtt,
viddel a biztosítás lekötése és az első pré- ügyet.
négyszeres gyilkossággal vádolva.
Az újabb nyomozásnak ugyanis vannak
mia kifizetése után érte ez a baleset, meg
A vád szerint Marck Márta tallirmmal tagadta a horribilis biztosítási összeg kifi olyan adatai, amelyek szerint Marék Emil
megmérgezte férjét, Marék Emilt, kétéves zetését, kétségbevonva azt, hogy tényleg öncsonkítást követett el, Marekné állítólag
kislányát, Ingeborgot, nagynéniét. Lömén- baleset történt volna
A Marék-házaspár morfiumot fecskendezett be férjének, hogy
stein Susannct és egy albérlőjét, Kitten- ekkor biztosítási csalás vadjával került a érzéktelenitse, mielőtt belevág a lábába és
alaposan feltehető, hogy az egész tervnek ö
berg Josefinét.
bírák elé, a törvényszék azonban mindkét*
A Marék név az ezerkilencszázhuszon- tőjüket felmentette. A felmentő ítélet után az értelmi szerzője.
kiegyezlek a biztosítóval, amely a kiegye
A négyszeres gyilkossággal vádolt Marék
zés értelmében
Márta, aki valamikor hires szép asszony
volt,
ma súlyos betegen, teljesen leromolva
150.000 schillingct fizetett nekik.
Marekéknek ebből a tekintélyes összeg fekszik a bécsi rabkórházban,
félszcniére megvakult és hisztérikus
Imi azonban csak 80 000 schillingjílk mabénulást tünetek mutatkoznak rajta.
radl, a többi pénzt felemésztettek a nagy
per költségei.
Nyolceszlcndös fia. Marék Alfons, cgv Is
merős
családnál lakik és helenkinl egyszer
A féllábu Marék mérnök különböző
spekulációkba fogoll, majd miután azok meglátogatja anyját. A szenzációsnak igér
kező
per
iránt természetesen óriási nz ér
addig, amíg meg nem te k In tette
balul ütöttek ki, családjával cgviilt kiván
dorolt Algírba Afrikában sem volt szeren deklődés. Mareknét két ismeri bécsi ügy
véd:
/)r.
Harry
Feingold és dr. Ed mund
cséjük vállalkozásaikkal és ezerkilencszázharminckettőben, már csak nagyon kevés Frischauer védik.
Andor León.
pénzzel újra visszatértek az osztrák fővé-

Négyszeres gyilkosság
vádjával kerül bírái elé
egy bécsi uriasszony

ajándékot

karácsonyra

megnyílt
budAn az ujjavarázsolt
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F6ü. oi:
Krasébct
*
kiírat 4.

fiók:
vácinfea .a
*

H’iimlc. há kab
*
‘o’t, Iiöij'ösH’' cso
dás
hó" nz eddigi•ól la mérsékeltebb árakon!
Hatalmas válaszlék!

ÉTTEREM ÉS SORÖZO
KRISZTINA..TÉR S. SZ.
(A TEMPLOMMAL SZEMBEN)

GYŰRT V KCE
MUZSIKÁL

A RÉGI JÓ SPOLARICH KONYHA

Drágán világit, aki „olcsó" elavult

lámpákat éget. A Krypfon lámpa
izzófehér fénye sokkal gazda
ságosabb áramfogyasztással jár.

TUNGSRAM
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Húszezer pengőt
sikkasztottak ham's
cégbélyegzővel
Vasárnap délben a főkapitány vág bűnügyi
osztályán sikkasztás címén előzetes letartóz
tatásba helyezték Stricker József és Fricdmann József ügynököket, cgv harmadik
társukat pedig keresi a rendőrség. A kút
ügynök n nyomozás megállapítása szerint,
közel
húszezer pengővel károsította meg a
Markovtes-féle női kalapgyárat.

Strickerék a pénztáros aláírását és a cég
bélyegzőjét hamisítva, különböző helyeken
felvették a cég járandóságait és ezeket az
összegeket saját céljaikra fordították. Hu
zamosabb ideje űzték ezeket a visszaélése
ket, mire rájöttek a nagy pénztári hiányra
és a cég feljelentést lelt a rendőrségen is
meretlen tettesek ellen. A nyomozás szálai
a két ügynökhöz vezetlek, akik a rendőr
ségen
beismerték bűnüket.
Vallomásuk során azt mondották, hogy a
bélyegzőt és az aláírást cgv harmadik sze
mély hamisította, aki üzletszerűen foglalko
zik ilyen dolgokkal Ezt a rovottmultu
egyént keresi a ren'’őrszt»

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ HÉTFŐI NAPLÓ

NAGY SIKERREL zajlott le at MTK vlllú m Ionulja. A favoritcaapalok gyűltek.
Holtversenyben első lett at OMBC kombi
nált éa az MTK első csapata. Harmadik az
Unió együttes. Külön meg kell dicsérnünk
az MTK-csapat kitünően játszó tagjait,
akiknek, mint főrendezőknek nemcsak ját
szim!, hanem a rendezés Igen fárasztó mun
káját Is cl kellett látniuk, örülünk, hogy az
.MTK ezzel a szereplésével Is Igazolta első
rangú helyezésének jogosságát. KI kell még
emelnünk a Hitelbank Surányl-csapalát,
■mely végig verte n nagy csapatokat és megni 't tta, hogv milyen remek játékosunyaggal rendelkezik, csupán állóképessége szorul
még tréningre.
A verseny egyik legszebb és legérdekesebb
játszmáját mutatjuk Itt he. A felvevőjátékos
Erdélyi István volt, ukl ezzel is behizonyifolta, hogy az MTK I. e"v|k legnagyobb
erőssége. Teljesen kiforrott technikája igazi
klasszis.
♦ K B 76 5
V A

Két nagyarányú betörést I
követtek el vasárnap éjjel
a fővárosban
Vasárnap reggel két nagyszabású betörést
jelentettek a főkapitányság bűnügyi osztá
lyának. Az éjszaka folyamán
ismeretlen tettesek kifosztották
Sajó Gusztáv segédhivatali igazgató Király
hágó-utca 8. alatt lévő villáját. Sajó család
iával együtt vendégségben volt és amikor
késő éjszaka hazatértek, a villa összes ajtaát nyitvatalálták, az összes szekrények és
fiókok fel voltak törve, a ruhanemüek és
egyéb tárgyak szanaszét heverlek a földön,
:: betörök ellenben
az összes értéktárgyakat és pénzt, amit
a villában találtak, magukkal vitték.
A rendőrség megállapítása szerint, a vak
merő betörők álkulccsal hatoltak a villába
•’s ugylátszik elég idejük vol dolgozni, mert
gondosan összeválogatták az értékesebb
tárgyakat.
•IS
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Licit:
fazak
Kelet
Dél
Nyugat
1 pikk
3 kör
passz
passz
contra
pnssz
4 káró
passz
4 kür
6 kiír
6 káró
pussx
Nyugat kis kiírrel indít, amit a felvevő 1
asztalon üt as ássznl. Az adu nyolcast bivja
és a kézben üt a királlyal. Most meghívja u
pikk tízest, amit Nyugat nz ásszal beüt és
újra kürt hív. Felvevő lopja aduval az asz
talon és kis pikket hiv, amit a kézben top
aduval. Most káró impassz következik, utána
lehívja uz au ászt és a pikk királyt, amire
M0#!
Irfff.t, fln|>, cl, l’Jlik
újra kézbe megy. A végállás u következő:
Nyugatnál a pikk dáma, treff dáma két ki
csivel: az asztalon pikk hub és a troli ász
két kicsivel; Keletnél a kiír király és a trelí
bubi két ki'sivei, n felvevő kezében pe ig a
kör hetes, káró négyes és treff király-tizes!
Most a felvevő lehívja HZ utolsó aduját,
amire kétoldali kényszerdobás következik!
és Igy a felvevő teljesít! Ezt n hal káról,
csak Erdélyi mondta be és teljesítette. A
többi tizenöt asztalnál vacy négy, vagy ül
kárót játszottak. Bravó Erdélyi!
¥
CU1BERTS0N válásának már megvan a
pesti I őnetője is. .1: Országház tér egyik (ól
menő brldge-tzalonjának napi vendége az a szép
asszony. akiiül nsost válik a textil-szakmában
isme ti cégvezető. A jérj álláspontja, hogy nem
lehet mindennap „ugyanazon úrral" bridgelni...
A brh'gez''k táborában érdekWdé'set várják,
hogy ml les: a bíróság véleménye
*
...
*
PÁROS NŐI BAJNOKSÁGOT ir ki a siövétség! kapitány n vegyespáros bajnokság
lezajlása után. Ezzel is kedvez a bridgező
hölgyeink versenyamblclólnak. Ez is több
héten keresztül fog tartani, ugyanúgy; mint
amikor a női keret a világbajnokságra ké
szült. A szövetségi kapitány a női tréning
vezetőjéül egyik ismeri bajnokunkat kéri
fel.
*
A JANl'ÁR 8—-9-i vcgycspáros csnpalmérkőzés
Iránt nagv az érdeklődés az. egyesületeknél.
Biztos indulók: Fészek, llridgc Club, Unió LTC,
MTK, MAC. BEAC és az Újpesti Orvosi Kaszinó
A versenyt 21 Icoszlásos körmérkőzéssel bo
nyolítják le. melynek sorrendjét sorsolással
állapítja meg n szövetség.

★

M. A. C. meghívásos versenyét n „Szigeti
Kapóért január 15—16 áp rendezi. A verseny
főrendezői: dr. Uudovernig László, dr. Pélery
Jenő és Szathmáry Kálmán.

★

Dr. MOLNÁR HARRY pórosversenve keidédik meg csütörtökön. A versenyen a szövetség
engedélyével ugv az igazolt, mint az igazolat
lan játékosok vehetnek részt.

¥
'„A BHIDGET A LEGJOBB SZÓRAKOZÁS"nak tart (ők ii’ok. akik inra! szrrve
*
,,«dre’’.
aslívctslcrl lávbridgere. Jelsó: „Estétől regge’lg!
*
Tessék JcíciilLcznil

TISZTAS.LY4M

Bad.pat, 1937 dcr.mh., 20.

Tizenkétszemélyes ezüst evőeszközön kívül,
nz összes családi ékszereket éa egy kazettá
ban az otthontartott pénzt vitték magukkal.
A kár az eddigi megállapítás szerint húsz
ezer pengő.
A Belvárosban Neumann és Schwartz dlvatárukercskedö Bécsi-utca 1. szám alatti
Üzletében vasárnap reggel
falbontásos betörést fedeztek feL
A betörők az udvar felől kibontották a fa
lat, majd az üzletbe jutva,
felnyitották az Irodában levő páncél
szekrényt.
Négyezerkétszáz pengő volt n kasszában,
ezt az összeget magukkal vitték, óvatosan
dolgoztak nz éjszakai látogatók, mert a de-lektivek ujjlenyomatot nem találtak. — A
rendőrség keresi a vakmerő betörések tet
teseit.

DARVAS CÉC
VEZETŐ MÁRKA

kép

legnagyobb
luztekban és
legolcsóbb érá
kon, legkedve
zőbb váíárláet
teltételekkel,
nagyktlapft
Marci uácainAl
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lott finoman emberi, harmónikus irói tehet
ségéről. Nem akar mást, mint annak költői
rajzát adni, amit olyan jól ismer motívu
maiban,
felfogásában, hangulatában és
nyelvi szépségeiben.
V. Gy.

K-

•Jugoszláviából szökött gyilkost AzUjság karácsonyi szarna
keresnek Budapesten
Vasárnap reggel n szegedi határkircndeltség rádiógramot küldött a budapesti fő
kapitányságnak, amelyben közölte, hogy a
horgost jugoszláv rendőrkirendeltség egy
gyilkossággal gyanúsított fiatalember
kézrekerltését és letartóztatását kéri.
A horgos! rendőrkirendeltség jelentése
szerint Németh balos harminchéléves ko
vácssegéd, akit gyilkossággal gyanúsítanak,
megszökött. A jelek azt mutatják, hogy át-:

Horváth
cS TárSüíiial
a régi

jutott a határon és
alighanem Budapest felé vette útját.
A gyilkossággal gyanúsított ember személy
leírását is közölték: 178 centiméter magas,
n haja fekete, ismertető jele, hogy nyaka
jobboldalán sebhely látszik.
A rádiógram nlapján a főkapitányság de
tektivjei azonnal nyomozni kezdtek, hogy
ha Németh Lajos valóban Budapestre érke
zett volna, elfogják és letartóztassák.

szaküzletben szerezze be célszerű

JAEGER .karácsonyi 5.ajándékait
Bécsi-utca

Vérmérgezésben meghalt
Budapesten egy egyiptomi
angol pamutmágnás
A Pajor-szanatórium egyik betegszobájá
ban vérmérgezésben meghalt Anglia egyik
legismertebb gyapot termelője: Georg Pil
vachi, a C. M. Salvagó <t C.omp. egyiptomi
pamutlermelö és exportvállalat főrészvé
nyese, aki néhány nappal ezelőtt érkezett
Budapestre és n nagy textilgyárakkal kez
dett tárgyalásokat. Az angol üzletember és
a magyar textilgyári érdekeltségek közötti
megbeszélések hirtelen félbeszakadtak, mert
nz előkelő vendég hirtelen megbetegedett.
Az arcán kis, kellemetlen pattanás támadt,
amely elmérgesedett. Pilvachi orvoshoz
ment, az ártatlannak látszó furunkulust fel
vágták, a műtéti beavatkozás azonban nem
járt eredménnyel,
a seb egyre kinzóbb fájdalmakat
okozott.
A kezelőorvos tanácsára az angol üzletem
ber befeküdt a' Pajor szanatóriumba. Itt
megállapították, hogy nz arcon támadt
fájdalmas, rosszlndulutu pattanást crcptococcus fertőzés idézte elő.
A beteg állapota időközben válságosra for
dult. A szanatóriumi -szoba betegágyánál
Uiiltl, Verébéin és Winlcrnilt professzorok
tartottak konzíliumot. A beteg kívánságára
két bécsi professzort Is meghívtak Bu
dapestre a nagybeteghez.
Hiába volt, azonban minden: az orvosi tulománv és a gondos ápolás, a nagybetegen
nem tudtak segíteni. A fertőzést előidéző
veszedelmes
baktériumok
elszaporodtak
Georg Pilvachi szervezetében, általános
vérmérj’ezés következett be
és a .szerencsétlen ember 49 éves korában,
két hélig tartó szörnyű szenvedés után
meghalt.

A tragédia bekövetkeztéről a magyar üz
letbarátok értesítették a hozzátartozókat:
Georg Pilvachi Cambridge! egyetemen tanuló
fiút és Alexandriában tartózkodó fivéréi, aki
egyúttal cégtársa is volt. A gyászhir köz
lése után alig egy nappal
repülőgépen Budapestre érkezett a két
gyászoló PilvachL
Intézkedésükre a holttestet autón Bécsbe
vitték és az osztrák főváros krematóriumá
ban
elhamvasztották.
Az urnába rejtett hamvakat magukkal
vitték Egyiptomba, hogy az alexandriai te
metőben megadhassák a végső tisztességet
a tragikus halált halt kereskedőnek.
Georg Pilvachi már hosszabb ideje üzleti
kapcsolatokat tartott fenn a magyar ipar
ral. Textilgyárosok körében jól ismerték
és halála nagy részvétet keltett.

Sásdi Sándor
uj regénye
Sásdi Sándor, a kitűnő fiatal iró uj regé
nye „ősz felé" címen, most jelent meg
Slnger és Wolfner kiadásában. Uj regényé
ben a kisvárosról, a kisvárosi életről, de
ugyanakkor mélyen átható emberi sorsok
ról számol be Sásdi. Elsősorban megint el
beszélő ereje, meseszövési készsége, stílusú-,
nak tisztasága, harmónikus hatása, alakjai
nak csodálatosan eleven, markáns megjele
nítése az, nmi elmulhotatlan hatást kelt. Az
..ősz felé" ujahb bizonyítékot szolgáltat
Sásdi Sándor szemlélődő, mélyenjáró, amel-

LEí^GEL Rúzsa-uicaa

karácsonyi vásár
meglepően olcsó árak!

ANYAGOKBAN

LogpueiiMisaiii) n UHjtnaratiaríCööt
Haiwnnyi abnöék:

Alját tsa asztalok, górolccotók tálcaasztalok, Ready Boy,
bérkocsik, összerakható könyvszekrények, Íróasztalok, antik
és modern alkalmi bútordarabok, bútorszövetek, dísztár
gyak és egyéb LAKBERENDEZÉSEK nagy választékban

Az Újság, amelynek ünnepi számai bőszszu idő óta mindenkor a magyar újságírás
eseményét jelentik, az idén is olyan kará
csonyi számmal lép a magyar olvasóközön
ség elé, amely gazdag változatosságával, tar
talmasságával és sokszínű érdekességével
újabb hirdetője tesz a magyar újságírás
fejlettségének és felkészültségének. Nem is
napokra, hanem egész hétre való hatalmas
olvasmánnyal szolgai
az Újság karácsonyi száma,
nmely nemcsak a legfrissebb események
tükre lesz, hanem érdekes és aktuális poli
tikai nyilatkozatok, bei- és külföldi híres
ségek megszólaltatása, szines és aktuális ri
portok mellett ezúttal különösen gazdag és
értékes
irodalmi mellékletet
ad, amelyben a legkitűnőbb magyar Írók
vonulnak fel. A pompás novellagyü.jtimény
Ízléses, finom körítésben kerül az olvasó
elé,

a legkiválóbb festők és rajzolómüvészek
vállalták a novellák Illusztrálását, pompás
rajzok és karcok gazdag galériája kíséri
majd végig az érdekes történeteket Az iro
dalmi melléklet mellett nem hiányzik majd
a népszerű „Asszonyoknak1' rovat, épp ugy,
mint a tartalmas „Polgári konyha" is az
asszony olvnsók örömét kívánja szolgálni,
inig a gyermekek örömét és karácsonyi
ajándékát a gazdag „Gyermek Újság" je
lenti,. a rejtvényroval viszont az olvasók
minden rétege számára gondoskodik kelle
mes szórakozásról, jóleső időtöltésről. A
gazdag karácsonyi számhoz még külön
mélynyomása képes melléklet csatlakozik,
Karácsonyi Magazin
címmel, ez is sok érdekességet és meglepe
tést tartogat az olvasóközönség számára.
A mtilt kötelezi — ez az elv lebegett az
az Újság gárdája előtt, amikor az eddigi
kitűnő ünnepi számokhoz méltó karácsonyi
számmal rukkol ki az idén is.

Az Újság karácsonyi száma
96 oldalnyi terjedelemben jelenik meg. az
ára 50 fillér lesz. Az előfizetők a szokott
időben pontosan megkapják az ünnepi szá
mot, n példányonként vásárlók azonban
jól teszik, ha szokott újságárusuknál idejé
ben előjegvzik és igy biztosítják maguknak
az Újság ünnepi számát.
— Ku-áesenyi vásár a Fenyves ÁruházbanA karácsonyi vásár utolsó napjain az
még eddigieknél is jutányosabbak, például: Női(
müselyem harisnyák kis gyári hibával —
Tiszta gyapjú női divalsálak —.58. Nöl és fvrfi
meleg trikókesztyük — 98 Fésiiknzetliik 4 fé
sűvel 2.58. Bársonyflanc’ck. vlszírn Imnrnuk,
porgvolo krepnnok —.98. Ruhaszövetek, jo
t.:rló» minőség nwr 1.28-tól. Marokén, nehéz,
minőség 1.88
Indnnthren kávésabroszok, kü
lönleges. szép mintákban 2.48 pengőért. Nöl
flanel pizsamák 3 90 pengőért Férfi ’ nn.
pizsnmaöltönvök 4.93 pengőért. Női opál zse kendők, kis gvári hibával darabja —.20 mmr.
Női barna gumi hócipők (parU-t 0.80 pengöcrtBusón szőrmézelt női télikabélok 29 50 pen <
tői. Tfncruhák krep mongolból 12.80
Bőrrclikülök divatos formákban és szinekn
már 2.50 pengőtől. Síró babák 28 cm. nagvsngbon. törhetetlen -95 fillérért Ölrészcs mánkür-kazeltúk. tükrös díszdobozban 3 20 pen
gőért. Képes árjegyzéket kívánságra díjtalanul
küld a cég. Fenyves Áruház, Kálvln-tér 7.
— M4m*T<
otf’nnnává vált Budapest
kávéházba j’ró közönségének a közismert
Bucsinszky-kúvéház. Buctlnsrky Lajos, n kjv •
ház nénaterfl tulajdonosa új berendezéssel lene
még kénydmeMhbé kávéhásnl. ahol a vende
gek' zenementes csendet, előzékeny kiszolgál .
bel- és külföldi lapokat találnak és - ami •
legfontosabb — elismerten kiváló kávét A ma
gyar és francia srnkácsmüvészel remek mg sain kívül pnmnás leveskiilönlegességek. kút nbözrt össze llflásó knrlsbadl reggelik és vacso

rák várják a vendégek

Buü»pe»t, 1637 december ÍS.
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Agyonszurta apósát,
megsebesítette sógorát,
mert iszákossága miatt
elhagyta a felesége
Vasárnap délben bilincsbe vert embert
kisértek a kiskunlacházai csendőrök a pest
vidéki ügyészség gyorskocsiutcai fogházába.
Robotka Emil 20 éves állásnélküli lakatos
segéd az uj rab, aki szombaton este Kiskunlacházán

■en
gondoskodunk a leg
vidámabb karácsonyi
szórakozásáról!

ZILAHY LAJOS

hal késszurással megölte apósát, Id.
Tóth József 60 esztendős gazdálkodót
és életveszélyesen megsebesítette sógorát,
a 26 éves Ifj. Tóth Józsefet.
Robotka pár esztendővel ezelőtt vette fe
leségül a jómódú gazdálkodó fiatal, alig 20
esztendős leányát. Abban az Időben Pesten
volt állásban és rendes keresetéből haza is
adott bizonyos összeget. A házaspárnak idő
közben két gyermeke is született és a leg
békésebb házaséletet élték. Az utóbbi időben
Robotka iszákos természete miatt
elvesztette az állását
és nem is nézett uj elhelyezkedési lehetőség
után Minden Idejét a kocsmában, kártyá
zással és ivással töltötte. Emiatt napirenden
voltak
a házastársak között a nézeteltérések,
mire a gazdálkodó leányát és gyermekeit
magához vette. Robotka ezt ellenezte és
megfenyegette többször apósát,
hogy rossz vége lesz, ha nem engedi hozzá
vissza a feleségét és a gyermekeket.
Szombaton este ittas állapotban beállított

a lakatossegéd id. Tóth József házába és
már az udvaron goromba szitkokkal illette
az idős embert és családját. A gazdálkodó
és fia kijöttek az udvarba és erélyes hangon
felszólították Robotkát, hogy
azonnal távozzon,
mert a házban gyerekek Is vannak és nem
akarják, hogy azok a trágár kifejezéseket
meghallják. Erre Robotka, aki úgy látszik,
már előzőleg készült az apósával való le
számolásra, egy
konyhakést rántott elő a zsebéből
és azzal az idős emberre támadt. Az elvete
mült férfi egymásután
hatszor szúrt belé apósába,
majd segítségére siető fiát is
két helyen megszűrte.
A szerencsétlen id. Tóth József, akinek a
boncolás megállapítása szerint
az első szúrás a szivét járta keresztül
és már egymagában halálos volt,
holtan esett össze.
Fiát, akinek a jobb tüdejét és lapockáját
érték a szúrások,
életveszélyes állapotban
hozták a vármegyei mentők a Rókus-kórházba. A gyilkos borzalmas tette után el
menekült, azonban a csendőrök rövidesen
elfogták,

Mit akar
karácsonyra?
no Y A króm arany zsebórát?
no
A króm
M
WY
AM
vagy arany női karórát ?
nn y a króm
UUAM
vagy arany férfi karórát ?
DOXAtkeÓH| .poriórái?
nnYfi
k,óm sportórát?
1^——»»
'nöl
*
nnYA
króm
u
''AMM
|J;h atlan karórát?
nnY A króm delolmentos zsebWVAMvjgy karórát?

nnY A króm törhofotlen
UvAA karórát?
Kaphatók:
kizárólag óra- és ékszerszaküzletekben
ügyeljen az ólomplombára.
Gyári Jótállás.

ki olvasásra.
A tisztviselő észrevétlenül figyelte a gyanú
san viselkedő fiatalembert és teltenkapta,
amint egy értékes könyvet süllyesztett a
kabátja alá. Nyomban jelentette felettesei-nek és mikor a fiatalember távozni akart,
útját állták, majd rendőrt hívtak. A könyv
tár látogatója
halálsápadtan. egész testében remegve
engedelmeskedett a rendőrnek,
mikor felszólította, hogy menjen vele a fő
kapitányságra.
A főkapitányságon kiderült, hogy a
könyvtolvaj Hubay Pál huszomhároméves
zeneakadémiai növendék, előkelő családból
származik, édesapja egy nagy közgazdasági
vállalat vezértitkárja volt, most özvegy
édesanyjával lakik együtt elegánsan, pol
gári jómóddal berendezett lakásban. Meg
állapították, hogy valóban Hubay Pál dézs
málta a fővárosi könyvtár könyveit. A lo
pott könyveket eladta,
lyéről és ezt akkor publikálják, amikor
a btlnös utón szerzett pénz nagyrészét
Horváth Géza táblabirói kinevezése meg
n lóversenypályán hagyta.
történik. Január elsején kerül sor erre.
A megtévedt fiatalembert előzetes letör
*
Januárban töltik be a büntelötörvényszék
■tóztatdsba
helyezték és átadták az- ügyész
másodelnöki' áHását •isíségnek.
A nyugalomba vonuló Patay István he
lyébe Szemük Jenő dr. táblai tanács
elnök kerül,
Szemák Jenő dr. kinevezése után is meg
tartja a tanácsát. A fontosabb politikai és
sajtóperekben továbbra is a Szemák-tanács
fog Ítélkezni.

Horváth Géza, a valutatanács
elnöke táblabiró lesz,
egy szegedi biró az utóda

PAGER ANTAL
SZÖRÉNYI ÉVA
MEZEY MARIA
CSORTOS GYULA
MECSEKI
VIZVARY MARISKA
GYÓGYITÓKA
BERKY LILI
a bárszekrényből nem hiányozhat.
RÓZSAHEGYI KÁLMÁN Könyvlopáson értek
és orvvadász
GÓZON GYULA
és letartóztattak egy előkelő Vadőr tűzharca
MÁLY GERŐ
családból származó zeneSZÉKELY ISTVÁN
akadémiai növendéket
FÉNYES SZABOLCS
Rendkivül érdekes személyi változás ké
szül a budapesti büntetőtörvényszéken. A
legex'ponáltabb, legtöbbet szereplő tanács
vezetésében lesz változás:
értesülésünk
szerint
Horvátit Géza dr. törvényszéki bírót,
aki a valutatanácsban elnököl
*
túblabiróvá nevzlk ki, a budapesti Ítélő
táblára osztják be és utóda a szegedi
törvényszék egyik tanácselnöke lesz.
A legfőbb igazságügyi hatóságok már
döntöttek a valutatanács elnökének szemé

Pécs város különlegessége!

A rendőrség rabszállitó autóján tegnap
délben a züllött külsejű, borostásarcu,
rosszképü foglyok között egy elegánsan öl
tözött, müvészkülsejü fiatalembert is útnak
indítottak a Markó-utcai fogház felé: Hubay
Pál huszonhároméves zeneakadémiai nö
vendéket, akit lopás miatt tartóztattak le.
A székesfőváros, könyvtárának vezetősége
nagy meglepetéssel tapasztalta, hogy az
utóbbi hetekben
egyre-másrn tűnnek el az értékes, drága
és ritka könyvek.

Teljesen értetlenül álltak az esettel szem
ben, hiszen a könyvtárat irodalmi hajlan
dóságú emberek látogatják, akik a köny
vekben csak a szépei és jól keresik és nem
is lehet feltételezni, hogy lopásra vetemed
jenek. Mindenesetre figyelni kezdtek és ez
a megfigyelés most megdöbbentő eredményt
hozott.
A könyvtár egyik tisztviselője figyelmes
lelt egy fiatalemberre, aki sűrűn látogatta n
könyvtári, mindig hosszú időn át tanulmá
nyozta a katalógust és rendszerint
a legdrágább könyvritkaságokat kérte

Turcsányi Pál vadőr, aki a Ráckeve kö
zelében lévő Makád község alkalmazottja, a
község közelében lévő flerfö/on-dülőben
összetalálkozott id. Simon Sándor C>0 éves
földművessel, akit már régebben mint orv
vadászt tartanak nyilván.
Simon és Turcsányi között összeszóhilkozás keletkezett, majd
mindketten lekapták 'állukról fegyve
reiket és egyszerre lőttek egymás Irá
nyába.
Turcsányi könnyebb sérülést szenvedett a
fején, ellenben az orvvadász, akit két he
lyen, a fején és a jobb combján értek lö
vések, élctveszéívesen megsérült.
Simont a mentők Budapestre hozták és a
A’óÁ-ns-kórházban ápolják.

Müvész-fllm
Falus István-produkció

,,
filmszínházak karácsonyi
filmeseménye

fflw
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A JO MINŐSEGEK ARUHA7A 17

6

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ HÉTFŐI NAPLÓ

--

Budspent, 1937 dttenAn 20.

Feltűnő házkutatásokat KEMÉNYKALAP
tartott vasárnap
f7.50
a valutarendőrség PUPLINING
DIVAT BELELT

tUMINTAlU FINOM

DOHNÁNYI EBNŐ
tiszteletére nz Operait hm műsorára tikié az
Opera Barátok rendezésében a „Vajda
**
tornya
elinti operát. Ezt a müvet az Opera
húz 1022-ben mutatta be először és akkor
a mű értékeiről a kritika már elmondotta
véleményét. Ami uj: a rendezés. A
második és liarmadik kép drámai felépí
tése lenn a az a fix pont a rendezési elkép
zelésben, amely köré a mű cselekményét
építeni lehet. A magyar Emclka bűnös sze
relnie ugyanis az a motorikus erő, amely
elindít ja a cselekményeket. A rendezés ez
zel ellentétben, ham is fantáziával
a tUmegjelenetekre, toronyledüléare és secnikai, világítási effektusokra fektette a
tősulyt. Ennek természetes következménye,
hogv az élő emberi Indulatok p é t o s z o s
ágálás-ként hatnak. Ilogy Székely
Mihály ebből a kaotikus elképzelésből
mégis emberi alakot tudott formázni: ezt
egverdUI világviszonylatban is eisök közölt
álló művészi képességeinek köszönheti.

Egy bankór, egy tőzsdés és egy kereskedő összes
Üzleti könyveit és levetezését lefoglalták

Vasárnap kora reggeltől késő estig lázas
munka folyt a valutarendőrség Szent István
körüli helyiségében. Hatalmas iratkőtegeket,
vaskos üzleti könyveket hoztak be Kotsis
Miklós dr. ügyészségi alclnök szobájába:
a legújabban foganatosított házkutatá
sok eredménye volt ez.
A feltűnő vasárnapi házkutatásoknak és le
foglalásoknak érdekes előzményei vannak.
A valutarendőrség nemrég letartóztatta
Timár László, Link Pál és Adlcr Viktor
volt tőzsdéteket.
,
Timár és társai többszázezer pengős valutaslbolást követtek el.
Már csaknem készen volt a vádirat a nagy
szabású valutasibolás ügyében, már a nyo
mozás munkáját lezártuk, de pár nap előtt
meglepő fordulat történt.
Timur László a fogházból kihallgatásra
jelentkezett Kotsis ügyészségi alelnöknél, a valatarendőrség vezetőjénél.
Elmondta, hogy könnyíteni akar lelkiismcretén és minden részletében feltárja a bűn
ügy eddig ismeretlen részleteit. Timár ezekután közel két órán keresztül vallott és
olyan adatokat szolgáltatott, amely
pótnyomozás elrendelését tette szük
ségessé.
Értesítették a Nemzeti Bankot is a váratlan
fordulatról és most itt is újabb munka in
dul: uj szakvélemény készül a nagy sibo-

WILI1ELM FUHTWANGLER
Ha F urtivüngl erről akarunk írni,
a természet csodáihoz kell fordulnunk és
közülük kell kiemelnünk a nagy karmes
terre alkalmazható igazi művészi mértéket.
A művész gondolataiban cltársalog a világ
formáival és millió színével. Képzelete ihle
tet merít az őszi ködből és énekelni valót
bit a befagyott vizek egymásracsuszott jég
tábláiban Is. Beethoven Sors s z i in
fo ni d j d b a n Furtmanyler
karmesteri
pálcája nyomán a vadászkürt feltörő hang
jai, a zenekar százféle színe, az erdőt intonálták puha, letonípdolt hangjaival, a fák
lombjai között lebukó nap varázslatos szí
neivel A Halál, amely a mi fantáziánkban
fekete gydszicpelicl bontott kata/alk, iurtivünglcr képzeletében életté változik: hatal
masan feltörő, az ég felhőin felfelé szár
nyaló életté. Furtmángler karmesteri pál
cája alatt nincs kíséret és nincs szóló: min
den hang elkülönülő, önálló érték, amely
nek feladatai vannak a polifónia megterem
tésében . A Mestcrdalnokok nyi
tánya,... a,,., W ál t.f r, motívum tüneményes
hangsúlyozása, mind f uámAnglc'r szinte
A Magyar Orvosnők Országos Egyesülete
egyedülálló képességeit igazolják.
vasárnap délben tartotta a Szent Lukács
fürdő előadótermében tízéves jubiláris köz
A VÁROSI SZÍNHÁZ
gyűlését. Dr. Tóth Sarolta MABI-tőorvos
vn>á-nnp délcÖtll hangversenye ugyanazon a mondotta az elnöki megnyitót. Beszámolt
nívón mozog, mint a tlihbl. Hcrz Lilit erősen az elmúlt tiz esztendő eredményes munkás
hefolytUoltn n színház nagy akusztikája és Igy ságáról és bejelentette, hogy nemsokára
Inkább a dinamikai hatást kai választotta, sem
felépítik a magyar orvosnők otthonát.
mint n müve’ ben rejlő belső szépségek és fi
Ezután Krepuskáné Hűvel Aglája mondotta
nomságok kidomborltását.
cl titkári beszámolóját.
JAPP EMERT
A beszámoló után Gémcssy Piroska dr.
holland hegedűművész hangversenyének műso MÁV orvosnő tartott előadást. Előadásában
rából is kiviláglik művészetének egyéni sajá ismertette legutolsó küldetésének, az edin
tossága. Gr'g ('.-moll szonátájának elomló lágy burghi nemzetközi orvosnői kongresszusi
dallamai mind lehetőségek arra, hogy megcsll- megbízatásának tapasztalatait. Ismertette az
Icgln.ssn vonókezelésének könnyedségét és já angol viszonyokat és vívmányokat,
ame
tékának bársonyosan finom tónusút.
lyeknek mindegyike szerinte olyan jelentős,
hogy
elsőrendű
kötelességünk
azokat
ma
WIL1IELM BACKHAUS
gyar földön is megvalósítani. Bejelentette,
személytelenség, felles clvonrlkoitalás jelle
hogy
mezte Backhaus játékát. Mintha nem akarta

lásról.
A pótnyomozás során vasárnap a valuta
rendőrség detektivjet egymásután tartottak
házkutatást azoknál, akiknek állítólag sze
repük volt a nagy sibolásban.
Egy magánbankár és egy tőzsdés lipót
városi lakására szállottak ki a detektí
vek.
Érthető meglepetéssel és izgalommal fogad
ták mindkét helyen a rendőrség embereit,
akik egész sereg üzleti könyvet, a gyanúsí
tottak összes üzleti leveleit átvizsgálták,
majd taxiba rakták és bevitték a valuta
*
lendörségre. Alig egy órával később
egy kereskedő belvárosi lakására men
tek ki a detektívek, itt is házkutatást
tartottak
és minden üzleti feljegyzést magukkal vit
tek.
Vasárnap délben sürgős kihallgatásra
idézték a valutarendőrségre a bankárt, tőzsdést és kereskedőt. Az esti órákban folyik
még a kihallgatásuk ós a héten döntenek
a nyomozás újabb eseményei ügyében. In
formációink szerint a valutarendőrség pót
nyomozásának már a hét elején szenzációs
fordulata lesz:

több újabb előá’lltús és letartóztatás
várható
a nagyszabású valufasibolásban.

WALDBAUERÉK
bérleti hangversenye n Zeneakadémia nagytermében a nagy milvészéseményeket meg
illető külsőségek közölt zajlott le.
Minden művészi alkotás teljességéhez, tarto:ik nz az önálló érték, amely ugyanazon
művésznél is független u fejlődés és uz
előző alkotások sorától. Ezt igazolja az a
lelkiá'lapot, amelyben égve a művész eljegyzi m-.gút nz uj alkotással, megtagadva
«s tökéletesen el fele Ive a régiek hosszú so
rút. Ezt nz önállóságot, ezt az uj értéket
vártuk Wuldbauerék hangversenyétől is, de
sa nos meg kell állapítanunk, hogy nem fa
h'lUik meg ezt az i-azi alkotást és az eh
hez szükséges lendületet. A hegedű elvesz
tette a taktust s hol előrerohant, hol pedig
aludt. A gordonka tévedett a hangjegyek
ben és „g" helyett ,.gis:‘‘-t fogott.
HÍREK
Gere Ixila karácsonyi vakációját a Mátrában
tőül, — Dobrowen megérkezett és hétfőn kezdi
meg nz Igor herceg próbáit — Leadva! Andor
na y sikerrel énekelt egyházzenei hangverse
ny. a régi óhéber lit r .'kus italukat. — Vasár
nap este Somlyó Zoltán cm'ékeMrt tartottak a
Zriieckadémián. Iiözremukfdtek: Karinthy Fri
gy,», Afcher Oszkár. Való Élenjár. Beregi Oníkár. Mednyaszay Vilma, 5
hyem
*
Janka, Hunag
D'nes II. Htldlberg Albert. Csergő Hugó,
Sümegi Andor. — A Magyar Luther Szövetség
vezotftaége január 20-án fiihalkor tartja a Zenemüvfsreti Főiskola nagytermében n szegényM»r»u egyoumi hallgatók fclstgólyezéscre diszfianpMtrenpéf.

,

Dr. Leluen UssM

NEMES

BAROSS TÉR 1Ö.

A. B. C-re W

tézkedésekhez, többek közt a gazdavédelmi
rendeletekhez, a telepítési törvényhez és
más, a földkérdésben hozott törvényekhez
és rcndcletekhez.
Fontos intézkedése lesz a most készülő
törvényjavaslatnak az is, hogy
újonnan szabályozzák az Igazságügyi
szervezet tisztviselőinek
alsó kate
góriáit.
Igv többek között a törvényszéken újfajta
állások is kerülnek betöltésre: meghonosítjók a törvényszéki fogalmazói gyakornoki
és törvényszéki aljegyzői állást.
A javaslatnak azonban talán legfontosabb
és legnagyobb kihatású része az, amely
megreformálja a törvényszékek kerü
leti beosztását.
Ezzel ki akarják küszöbölni többek közölt
azt a hibát, hogy egyes községek saját tör
vénykezési székhelyüktől sokkal távolabb
vannak, mint más törvényszékektől.

Meghívták? Virágot Riv:era
virágüzletben vegyen I
Budapest, Vili., Eszlerhdgy-utca 2.

Három íanörí vont
íelelősségre a bíróság

Budapesten tarifák meg
a orvosnők világkongresszusát

volna, hogv akár egyéni lirlzmusáből, vagy a
zongora egyéniségéből valami olyan szólaljon
meg, ami nem tartozik szervimen n műhöz. Fé
lelmetes nagy erővel épilctle fel ég rakta egy
másmellé a zenei gondolatokat, de nem az
alkotó művész lázas erőfeszítésével, hanem a
ívdós, vagy n negv mélységekben dolgozó kőf. jlő szörnyű kínlódásával.

f7.50

az orvosnők 1940-ben Magsarornzágon
tartják meg világkon^esszusukat,
Ilctvcnhárom tagállam képviselőit várják
Budapestre, felkérte tehát a közgyűlés tag
jait, ho-y az egyesület kebelén belül előké
szítő bizottságot alakítsanak a kongresszus
és a külföldi látogatás sikere érdekében.
Végül bejelentette, hogy az Orvosnők Nem
zetközi Szövetsége őt álelnökévé választotta
meg.
A közgyűlés tagjai nagy örömmel vették
tudomásul Gémcssy Piroska bejelentéseit és
egyhangúan Gémcssy Piroskát választották
meg

a világkongresszus előkészítő bizottsá
gának elnökévé.
Majd pedig határozatot fogadtak cl, amely
szerint a tízéves jubileumot ünnepélyes ke
retek között január 20-án ünnepük meg.

Szenzációs törvényjavaslat
készül az igazságügyi
szervezetek reformjáról
A pénteki
minisztertanácsról kiadott Ezt az téllé szükségessé, hogy a régi tör
szűkszavú közlemény •supán cgv rövid | vény már nem alkalmas arra, hogv alkal
mondatban adott hirt arról, hogv Lázár I mazkodjék a legutóbbi években hozott inAndor igazságügyminiszler irányítása mel
lett törvényjavaslat készül az igazságügyi
szervezetek bizonyos mértékben való átala
kításával kapcsolatban.
.X Hétfői Napló munkatársa vasárnap
szenzációs részteleket tudott meg erről a
javaslatról, amelynek valószínűleg „az igaz
ságügyi szervezet körében teendő intézke- >
(lésekről" lesz a cime. A szürkén hangzó
cím mögött
nagyfonlQGságu reformok tervezete
húzódik meg.
Ennek a törvényjavaslatnak keretében
f.drdr . Andor igazságügyminiszter a pénteki
minisztertanács hozzájárulásával több olyan
intézkedést akar törvénybe iktatni, amely
rendkívüli fontosságú intézkedésekkel re
formálja meg igazságügyi szzreveretünket. |
A javaslat mindenekelőtt tartalmazni
fogja
a telekkönyvi eljárások teljesen uj sza
bályozásút.

egy tanonc rosszul slüerOlt
bűvészmutatványa miatt

Veszprém, december 19.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Az OTI
tanoncnyaraliatási akció keretében több tár
sával .együtt Balatonkenesére került Gúnyt]
György i’Ö évei budapesti •ffitíéwTéffitanönc.
A pár Jjélig tartó nyaralás befejezésekor
buckuünnepséget rendeztek, amelynek ke
retében a tanoncok műkedvelői előadást is
tartottak.
Gúnya bűvészmutatványokkal szórakoz
tatta társait és eközben azzal is eldicseke
dett, hogv ö mindenféle tárgyat, amelyet
lenyelt, ismét
vissza tudja varázsolni.
El is kérte Cseri Ferenc kispesti fogiecl nikustanonc karkötőóráját és azt lenyelte. A
közönség izgatottan várta az óra újbóli előtűnését, ez azonban — elmaradt, mert a kis
bűvész bevallotta, hogy
az órát komoly n és visszahoz ha tatla
nti! lenyelte.
Az órát azután műtéttel távolították el a
budapesti Uzsoki-utcai kórházban a fiú
gyomrából.
Ezért a büszmutatványért vonta felelős
ségre a veszprémi büntetőtörvényszék Bocktanácsa Hegedűs István, Tibold György és
Szokol-Humai Győző budapesti középisko
lai tanárokat, akik a fiuk felügyeletével vol
tak megbízva és igy
mulasztásuk okozta Gúnya súlyos „bal
.esetét
**
A tanárok azzal védekeztek, hogy nem
volt tudomásuk Gúnya bravúrjairól és állí
tásuk
Leigazolást is nyert,
mire a bíróság mindhármukat jogerősen
felmentette a gondatlanság vádia alól.

Olcsóim Srszaöös a reggeli is ssii óráJmari

FouIalkoztMó tSrsaslálékoh
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Álarcos rablások miatt
letartóztatták dr. Tapody
József ügyvédjelöltet

Kiskunfélegyháza, december 19.
Akkor megindult a rendőri nyomozás, de
ÓA Hétfői Napló tudósítójának telefon nem vezetett eredményre és alig két héttel
özvegy Vakulga
lalkoztatja Kiskunfélegyháza városul. A Lazámé lakásába hatolt be éjszaka egy
rendőrség letartóztatta dr. Tapody József rabló. Az idős hölgy’ hálószobájába tört be:
huszonötévé® fiatalembert, volt ügyvédje
fojtogatni kezdte és halállal fenyegette.
löltet, aki rövid idővel ezelőtt
A szerencsétlen asszonytól kilencven pengőt
kirabolt egy idős uriasszonyt és meg
rabolt el, a zsákmányával azután elmene
kísérelte két apáca kirablását is.
kült.
Az első rablást november 25-én este kísé
A két rablás ügyében indított nyomozás
’A Meteorológiai Intézet jelenti:
relte meg. A kiskunfélegyházai Kun-utcá vasárnap eredményre vezetett. Elfoglak az
Budapesten vasárnap délben a hőmérsék ban fekete álarccal, felgyürt pallérral kél egykori ügyvédjelöltet, aki már régóta gya
let 1 fok, a tengerszintre átszámított lég apáca elé állt, akik bevásárlási körútra in nús volt a nyomozóhatóságok előtt. Tagadta
nyomás 759 mm, alig változó.
dultak.
a terhére rótt bűncselekményeket, azonban
Várható időjárás a következő 24 órára:
— Ide a pénzt! — kiáltotta és megragadta
szembesítették ■ két apácával és Vaaz egyik apáca táskáját. Dulakodás kezdő
Északi szél. Több helyen — főként
kulya Lazáméval, akik ráismertek.
dött, az apácák segítségért kiáltoztak. A du
nyugaton — köd. Sok helyen — főleg
lakodás
zajára
azután
segítség
érkezett,
de
Ezek után beismerő vallomást tett és a
az ország déli és a Dunától keletre
a fekcleálarcos rabló elmenekült.
rendőrség letartóztatta.
fekvő területcln — havaseső, hó. A
hőmérséklet alig változik.
■
' "
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árak jelentése.) Pájatlanul érdekes bűnügy fog később, december 10-én

Eső, hó, köd

— A KORMÁNYZÓ SZOLNOKON. A
szolnoki vármegyeházán
__ _ hétfőn
__ _____
__o>r _
diszközgyülés keretében leplezik le néhai vitéz Horthy
István lovassági tábornok arcképét, a tra
gikus hirtelenséggel elhunyt Pólya Tibor
festőművész alkotását. A díszközgyűlésen
megjelenik a kormányzó a csaladjával.
— BORNEMISZA GÉZA IPARÜGYI MI
NISZTER AZ IPARMŰVÉSZETI TÁRSULAT
KIÁLLÍTÁSÁN. Az Iparművészeti Társulat
nagysikerű karácsonyi kiállítását aranyva
sárnap délelőtt megtekintette Bornemisza
Géza iparügyi miniszter. A kiállítás rende
zősége ünnepélyes fogadtatásban részesí
tette a minisztert.
— Felavatták a rendőrtisztek uj UdülőI>ázát. Nagy ünnepség keretébeen avatták
fel vasárnap délelőtt a Dobogókőn a rend
örtisztek uj üdülőházát. Az ünnepségen a
belügyminisztert Tnhy László titkos taná
csos, belügyi államtitkár képviselte. Éliássy
Sándor főkapitány tartotta az avatóbeszé
det, amelyet több mint kétszáz magasrangu
rendőrtiszt hallgatott végig.

LATIG E Lj/M/t-n/.
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— Ismeretten sznrkálók garázdálkodása. Va

Gettler Pál dr
szolnoki bankár
halálos autógázclása
Szolnok, december 19.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
*
jelentése.) Dr. Gettler Pál szolnoki bankár,
a Gettler bank- és váltóüzlet igazgatója, va
sárnap autóján Budapestről Szolnok felé
tartott. Gettler Pál vezette a kocsit, amely
ben helyet foglalt még az unokanővérc,
Gettler Éva és dr. Krausz György szolnoki
ügyvéd is. Az autó
A’rony határában elgázolt •gy süket
férfit.
Gcltlerék a kocsiba emelték a sebesültet
és a ceglédi kórházba akarták vinni, de üt
közben belehalt sérüléseibe.
A rendőrség megindította a nyomozási.
Gettler Pál előadta, hogy
az ismeretlen ember vigyázatlansága
okozta a szerencsétlenséget,
a kocsi elé lépett, ö már hiába fékezett, a
síkos, felúzott utón nem tudta megállítani
a kocsit. A nyomozás tovább folyik.

— Dr. Sánta Miklós polgármester, a kar
sárnap hajnalban a pestszent' zrinci állami la cagi polgúrmcsterválság híréről. Karcagon
kótelep közeliiben eszméletlen állapotban ta az a hir terjedt el, hogy dr. Sánta Miklós
lálták Tóth Bertalan 39 éves gépészt. Tóth it
polgármester, akit egv esztendővel ezelőtt
tas állapotban igyekezett hazafelé, amikor is
meretlen egyének megtámadták és összeszur választottak meg, lemond és állítólag meg
kálták. A mentők életveszélyes állapotban vit pályázza a megüresedő főügyészi ál.ást. A
ték a fíóA'Us-kórházba. Támadóit keresi a rend Hétfői Napló munkatársa vasárnap megkér
őrség.
dezte dr. Sánta Miklóst, mi igaz a hírek
— Házasság. Kardos Böskc és Arányi Árpád ből. A polgármester nem volt hajlandó nyi
házasságot kötöttek. (Minden külön értesítés latkozni s csak annyit mondott, hogy „a
— Légvédelmi gyakorlat Nagykőrösön és
helyett.)
kérdés még nem időszerű". Karcagon to
Buján. Tegnap este légoltalmi elsötétítő és
— Az Oniike értesíti tagjait, hogy december vábbfolyik a találgatás.
riadó gyakorlatot rendeztek Nagykőrösön
23-án induló bécsi csoportja csak 27-én érke
Dezső Kúzmér polgármester légoltalmi ve
zik vissza, az útiköltség 2 pengővel megdrágul.
zető és Gergely György dr. rendőrtan 'esős
—- Az Országos Baross Gábor Kör könyv
légoltalmi parancsnok vezetése alatt. A ki
akciója. Az Országos Baross Gábor Kör dr. Zajadott rendelkezésekhez a lakosság példás
góvári Károly elnök indítványára elhatározta,
pontossággal alkalmazkodott. — Baján is
hogy mozgalmat indít a Jugoszláviában, Cseh
légvédelmi gyakorlatot tartottak. A gyakor
szlovákiában és Romániában élő magyar ki
sebbségi ifjúság könyvellátása érdekében. A
latban részt vetlek a légvédelmi tüzérek,
szegénysorait szülök gyermekei részére gyűjtik
valamint n polgári légvédelmi alakulatok.
össze a könyveket, amelyet az ottani társa
— Eltemették Upor Józsefet. Nagy rész
dalmi egyesületek utján oszlanak szét. Az Or
Szombaton este a kelenföldi pályaudvar vét mellett temették cl vasárnap délelőtt a
szágos Baross Gábor Kör bízik a társadalom
szomszédságában
lévő
Am/ncr-féle
vendég

rákoskeresztúri
temetőben Upor Józsefet, a
áldozatkészségében és remélik, az akciónak
lőben összeült a Jóbarátok Spóregylcte, híres pesti kávést és színházi szakembert-.
nagy sikerű lesz.
hogy az év során gyűjtött pénzt egymás Egyike volt a pesti kávéházak legszimpati
között felosszák. Az elszámolásra azonban kusabb, legnépszerűbb alakjainak. A teme
tésen a művészvilág számos reprezentánsa
nem kerülhetett sor, mert
jelent meg. A búcsúztató beszédet a kávésnz asztaltársaság pénztárosát, Nchnányl
harisnyát,
Ipartestül?! nevében Mészáros Győző elnök
Imre MÁV főraktárnnkol titokzatos
kQsxtyQt
mondotta, a Színész Szövetség nevében pe
halálos szerencsétlenség érte.
dig Békcffy László parcntálta cl az elhuny
vásároljon
A pályaudvartól nem messze, a sínek kö tat.
zölt
találták
meg
halúlragázolva,
mialatt
— Meghalt Amerika londoni nagykövete.
— Gundel Károly: ..Kis magyar szakácsbarátai a vendéglőben vártak rá.
Bingham Róbert, az Egyesült Államok lon
könyv’*-e. A Magyar Szakácsok Körének ki
doni
nagykövete, a bullimorei Hopkins-kórA
haláleset
ügyében
a
nyomozást
foly

adásúban most jelent meg a főváros híres
tatják. Hozzátartozói kizártnak tartják, házban elhunyt. A nagyköveten műtétet
vendéglősének,
Gundel Károlvnak „Kis
hogy
öngyilkosságot
követett
volna
el,
mert
hajtottak
végre, de ez már nem használt,
magyar szakácskönyv"-e, amely a gasztronó
a MÁV főraktárnok rendezett körülmények mert betegsége előrehaladott állapotban
miai könyvtár második kötete. Gundel Ká
volt.
között
élt.
roly jelentékeny részben hozzájárult ahhoz,
— A kereskedelmi utazók problémái. A Ma
hogy a magyar szakácsmű vészét világhírű
A nyomozás során nrra gondoltak, hogy
gyarországi Kereskedelmi Utazók Egyesületé
és hogy a magyar vendéglős ipar európai
új rádló-hangralorgó. Nagy meglepe talán a
nek igazgatósága Bólint Dezső clnöklésévet
n'vóra emelkedett. A híres vendéglős sza tés—a Azgrammofón
MÁV főraktúrnokot ért szerencsétlen
szakmában. A legkiválóbb
szombaton ülést tartott, amelyen a fővárosi
kácskönyvében
azokat az ételrecepteket szakmérnökök nyilatkozata szerint a rádióség kapcsolatban van n Jóbarátok
vámok ellen hangzottak cl súlyos panaszok.
közli, amelyek alapján két nagy vendéglői hongraforgó tíz a régen várt készülék, amely
Spórcgylétének Asztaltársaságával.
Vas Imre elnök javaslatára elhatározták, hogy
üzemének látogatóinak szerez gasztronó- a rádiókészülékek hiányosságait megszünteti.
mikus örömöket. A szakácskönyv második A készülék precíziós vi Ila mosmólorrul, hang- Vasárnap délelőtt detektív ment az Ammer- a visszásság megszüntetése érdekében küldőitrészében fel van sorolva az az élelkollekció. erősznbályozó, valamint hangsebesség-szabá féle vendéglőbe és felnyitották azt a vas ségilcg keresik fel a főváros vezetőségét. Az
amellyel a magyar vacsoraversenyen d’jal lyozó berendezéssel, koháltmágnessel készített kazettát, amiben az asztaltársaság pénzét ülésen ezenkívül több sérelmet ismertetlek,
s mindez gyönyörű, modern, ra őrizték. A vendéglős, oki szintén tagja az amelyek orvoslása céljából az igazgatóság megnyerlek az egves vendéglősök. A magyar hangdobozzal
fényezett,
nemes fa burkolatú szek asztaltársaságnak, megállapította, hogy
'ciciéi intézkedéseket lett
háziasszonyok, akik konyhájukra adnak va gyogóan
rénybe építve csupán 120 pengőbe kerül. Az
lamit és büszkék arra, ha főzljilket kedves új készüléken minden granunofóntemez cső
a betétösszegekből semmi nem hiányzik.
vendégeik dicsérik, nagy hnszonrtal és tanul dálnlosnn tisztán, élethűen szólal meg. h’ülő
A nyomozás most tovább folyik annak
sággal forgathatják Gundel Károly szakács nősen nagv jelentőséget kap a hangrnforgó
Neimányi
azáltal, hogy a legszebb felvételű grammofón- megállapítására, hogyan történt
kön v vét.
halála. Holttestét a törvényszéki orvostani
intézetbe szállították és elrendelték a bon
colást.
Ízléses urldlvat különlegességc.’ből
válassza hairássan^i
— KÉZDY VÁSÁRHELYI BÉLA VOLT
SZOLGABIBÓT REHABILITÁLTA A KÖZ
IGAZGATÁSI BÍRÓSÁG. Emlékezetes, hogy
a legutóbbi képviselőválasztásokkal kapcso
latban különféle politikai levelek miatt el
járás indult dr. Kézdy Vásárhelyi Béla th.
szolgnbiró ellen. Végelbánási eljárás alá is
vonták. l'jrafelvélcli kérelmét a jogerős bí
Ti z.a s -lye n
rói felmentés ellenére is elutasították. A szolgabiró a közigazgatási bírósághoz fordult,
amely most jogerősen helyt adott panaszá
nak és kötelezte Fejér vármegyét, hogy
valamint télikabátok és szőrmebekecseket
Kézdy Vásárhelyi elmaradt illetményeit té
rltse meg. Miután a szolgabirót igy teljesen
rehabilitálták, Kézdy Vásárhelyi bűnvádi és
kártérítési pereket indított.

Neimányi Imre
Máv főraktárnok
halálának titka

fc ardfcsoH yrcn

62-ik karácsonyi

vásárunk
HándáKalt

Most Vegyen

Városi és Bocshay

bundákat

karácsonyi

leszállított irban
Árusítunk.

Nantes szőrmobundikbin is óriási választék.

Nemzeti Ruhaház
*

Rákóczl-ut 7. Pannónia szálló mellett

Házikabátok
Pizsamák

Halasok

— Toscanltl vezényel, de minden hiába,
élvezhetetlen ii muzsika Főleg, ha rövidhul
lámú vétel közben a fadlng minduntalan cl
hallgattatja, vagy eltorzítja n legszebb zenét. A
Standard Idei készülékein, amelyeket „Arany
uirozaf nnk nevez, a fading egv nj bérem
zíz segítségével a lehetőség legklsel b halér'
ki van l.üszöLőlve. Zavartalanná válik a vétel
Standard rádióval Az ..Aranvsorozaf a külön
bízó rádiótipusa közül mindenki megtalálja a
neki legjobban megfelelőt. A Standard „Arany
sorozat” készülékei nem egv évadra készülnek,
hanem mint az arany, maradandó értékűek.

és ervéb urid’v ■tclkkek utólérhete.lcn n in /Bégekben és
nox'on oicstö űrckoa
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Al Capone Baltimoreban
rabolt részvényeit eladták
egy bécsi bankháznak
Lampel Alice, Heinrich Eduard Jacob ismert
osztrák iró nővére volt a részvények eladója
Bécs, december 19.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Rendkivül
'érdekes ügy tárgyalása kezdődik január
hetedikén a bécsi törvényszéken. Heinrich
Eduard Jacob híres osztrák iró és nővére,
Lampel Alice usszony állnak a bírák elölt,
Lampel Aliról csalással és lopással vádol
ják. Bűncselekménye abból áll, hogy 1935
decemberében a bécsi Kux-Bloch bankház
nál 28.030 schillingre elzálogosított busz
darab északamerikai vasúti kötvényt, ame
lyekről később kiderült, hogy értéktelenek
sollak, mert azokat az északamerikai vasúti
társaság már ital esztendővel ezelőtt zárolta
és semmisnek nyilvánította.
A Lampel Alice által elzálogosított pa
pírok ugyanis abból a részvénykütegből származtak, amelyeket Al Capone
bandája rabolt Baltimoreban,
Miután Amerikában a zárlat miatt a pa
kkokat értékesíteni nem lehetett, Al Capone
várt öt esztendeig, mikorra az európai pia
con megfeledkeznek erről az ügyről és ta
valy egy Schneid nevű emberével Európába
csempésztette a részvényeket. Schneidnek
különböző ügynökök segitségivcl sikerült
Svájcban 550.000 svájci frankért elzá
logosítani a: értéktelen amerikai részvénye
ket, amelyekből mindössze az a pár darab
került Bécsbe, amelyet Lampel asszony a
Kux-Bloch bankháznál helyezett el.

— KODÁLY ZOLTÁN VASÁRNAPI ELŐ
ADÁSA A SZÉP MAGYAR KIEJTÉSRŐL.
Az Eötvös-kollégiumban vasárnap Kodály
Zoltán tartott előadást „A magyar kiejtés
romlása" címmel. Rámutatott arra, hogy a
szép és tiszta magyar kiejtés oktatását és
ápolását iskoláinkban és közéletünkben el
hanyagolják. Indítványára elhatározta az
előadást rendező szövetség, az Eötvös-kollégium volt tagjainak szövetsége, hogy nz illetésckct felkéri: indítsanak akciót a szép
magyar beszéd oktatása érdekében.

— 'ELÁZOTT AZ ARANYVASÁRNAP. \
karácsonyi ünnepeket megelőző mai arany
vasárnapra alaposan felkészüllek a pesti
boltok és áruházak. Teljes személyzetű lét
számmal, wruval zsitfolt polcokkal várták
a vevőt. Sajnos, az esős, barátságtalan idő
sokat ártott az aranyvasárnapi forgalom
nak. A kereskedők jórészc panaszkodott:
még a rezsit sem kerestük meg vasárnap.
A nagy áruházakban és a belvárosi boltok
hun azonban a rossz idő ellenére is volt
forgalom. Akik programmba vették a va
sárnapi vásárlást, elsiettek nz áruházakba
és n belvárosi üzletekbe, hogy mielőbb el
intézzék a karácsonyi komissiót, a többi üz
letekben azonban elázott az aranyvasárnap.
— Elmarad az OT tisztviselők karácsonyi
segélye. Eddig minden évben karácsonykor
rendkívüli segélyt folyósított az OTI a kü
lönmunkát végző tisztviselőknek. Ez évben
ezeknek a fizetésklcgészitő segélyeknek fo
lyósítását a belügyminisztérium nem hagyta
jóvá és csupán arra adott engedélyt, hogv
n családos tiszviselők számára pótsegélyl
folyósítsanak.
— Szőlősgazdák az uj hegyközségi tör
vény ellen. \ .Magyar Szőlősgazdák Egyesü
letében ma délelőtt megbeszélésre gyűlnek
össze a szőlősgazda-társadalom tagjai, hogy
megbeszéljék a hegyközségi törvény terve
zetével kapcsolatos legsürgősebb tennivaló
kat. A magyar szőlőtermelő vidékeken sulvo < elkeseredést váltott ki a tervezet, amely
külön 30 pengős adóval sújtja holdanként
a szőlőket. A gyöngyös-visontai borvidék
központjában, Gyöngyösön vasárnap háiom
gazdagyülés is volt, amelyen a gazdák és
gazdasági munkások viharosan tüntetlek a
törvénytervezet ellen. A felszólalók azt han
goztatták. hogv inkább kivágják a szőlőiket,
de nem hajlandók a holdanként kivetett 30
pengős adót fizetni. A törvénytervezet ér
telmében ugyanis minden öt holdnál na
gyobb szőlősgazda, akinek szőlője nem he
gyen vagy hegyoldalon terül cl. holdanként
3() pengő adót lesz köteles fizetni. Az öt
holdon aluli gazdaságokat pedig halálraítél
tek azzal, hogy nem engedik meg nz ültetséiwek feluji’ását.
— Karácsonyt sliléw-GJzés villanytűzhelyen.
Ax elektromosmüvek V., Honvéd-utca 22. st.
alatti bemutatójának előadótermében szerdán
délután */t0 órakor, villamos konyhájában
pedig hétfőn, csütörtökön SO órai kezdettel
tartják most, karácsony előtt is a szokásos
főiCcIfiadásokal.
főzögyakorlalokat. A villa
mos tűzhelyek is háztartási készülékek kexelém’tc’a ismertetése során időszerű programként
*
dió
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diós-rumos *
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foszlós kalács
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*
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különféle húsételek és halak készítései mutat
ják be. Belépő- és ruhatárdij nincs.
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Lampel Alice azzal védekezik, hogy nem
ismerte a részvények kétes származását, fo
galma nem volt a baltimorei bankrablásról
és Schneid megbízásából bonyolította le
Pécsben ezt az ügyletet. Ezzel az üggyel
kapcsolatban Becsben letartóztatásban van
még két nemzetközi fezőr, Cornelius Fried
rich és J. Letvinsky, akik valószínűleg résztvilághírű műkorcsolyázók jPCJlJCSCl,,
vettek az Al Capone által rabolt részvények a Budapesten járt
svájci értékesítésében.
Szombaton délután repülőgépen elhagyták pozíciós költségeire fordítottuk. Aztán fu
Kende Ferdinánd bécsi magyar bankár
a fővárost Maxi Herber és Ernst Haier tottunk egyet egy íilmfclvevőgép előtt. A
volt állítólag értelmi szerzője a bécsi
többszörös
világ- és Európa-bajnok, ohm- filmet lepergettek öt zeneszerző előtt. Dijat
ügyletnek
lüzjünk ki a legjobb zenére. A dijat azonban
piai győztes műkorcsolyázó-pár.
és ezért ő is a vádlottak padjára került.
A mátyásföldi repülőtéren négyen állnak egyik sem kapta meg, egymás között meg
Különös pikantériát ad az ügynek, hogy’ a gép előtt. Távozó vendégeink és az őket osztották és együtt írtak egy fantáziát. Ez
biinrészességgel vádolja a bíróság Lampel búcsúztató Szckrénycssypár. Perceken belül után szerveztünk egy hatvantagu szimfoni
Alice bátyját, Heinrich Eduard Jacob, is startol a gép, már berreg a motor és forog kus zenekart és ezekkel kíséretet játszat
mert osztrák irőt, aki
a csavar. Az autogramkérők rohama azon tunk a filmhez mindaddig, mig a zene töké
jelen volt a Kux-Bloch bankházban ■
ban még itt is tart. Megkérjük őket, hogy letesen idomult a tánchoz. Végül a zenéről
részvények elzálogosításánál
mondják el a Budapesten most bemutatott hanglemezfelvételeket készítettünk és erre
futottunk Pesten is.
és igy bár nyilván nem tudott a machiná olimpiai győztes futásuk kulisszatitkait.
— Gondoltunk arra, — folytatja — hogy
ció háteréről, mégis
— Kulisszatitkok? — kezdi a beszélgetést
jó lenne egy magyar láncot is betanulni.
Maxi
Herber.
—
Olyan
nincs!
Csak
egy
pa

személyes tekintélyével fedezte nővére
Ehhez azonban igazi temperamentum kell.
rányi. Ez pedig nem más, mint hogy Ernst, Magyar temperamentum. Anélkül „üres" a
furcsa hitelügyletét,
partnerem, kicsit alacsonyabb mint én s ezt
Heinrich Eduard Jacob nyolc hónapig le a különbséget valahogy el kell tüntetni a lánc. De nincs időnk már újat betanulni,
talán majd jövőre, most már zsúfolt a pro
tartóztatásban is volt és csak nemrég he
futásban. A többi már nem kulisszatitok, gramm. És különben is
lyezték szabadlábra. Az összes többi sze
replők letartóztatásban vannak. Lampel hunom „egyéniség".
magyar táncban nehéz lenne verse
— Régi korcsolyázók vagyunk mi már —
Alicet — Dr. Harry Feingold ismert bécsi
nyezni a magyarokkal,
veszi át a szót Baier. — Én már tizenöt
ügyvéd védi.
éve futok. Mint szólista kezdtem és a világ
Különösen a Szekrénycssy-párral. A vi
híres Graívströmmel versengtem. Most mór lágbajnokságban ők biztosan megelőzik a
csak együtt futunk. Hiába, erre születni Pausin-testvérckct. Tehetségüket legjobban
kell. Csak meg kell nézni Maxit, milyen ru legjobban bizonyítja egy figura, amelyet ők
— KÁLLAY MIKLÓS SZERENCSÉS galmas, milyen karcsú, él benne a ritmus. találtak ki és róluk neveztek el: a „SzékiéAUTÓBALESETE, Vasárnap délelőtt Kál- Igaz, l’.ogy minden időnket a versenyzésnek nyessv-emelés". Attila levegőbe emeli Pi
lay Miklós volt földművelésügyi minisztert .zenteltük. De nem annyira a futás tartal roskát és egyik oldalúról a másikra helyezi
szerencsés kimenetelű gépkocsibaleset érte mával, mint annak kidolgozásával törő át, miközben egyszer megfordítja a levegő
Kecskemét határában. Gróf Károlyi László dünk. Minden bemutatónk programmjának ben. Ezt senki sem tudja utánozni.
felgyőpusztai birtokára készült vadászatra. egy harmada uj.
— Tervek? Pihenés! Aludni és horgolni
Útközben gépkocsija meg akart előzni egy
szeretnék! Parketten nem szeretek táncolni.
Nem is fognak minket legyőzni
előtte haladó teherkocsit: közben a sáros
Ernst? ö nagyon szeret táncolni. Meg fenulou megcsúszott és nekiütődött a kocsinak. addig, amig amatőrök maradunk, ha csak niszezni. Jövőre újra jövünk, de addigra
A gépkocsi hűtője, lámpája éa sárhányója valami pech nem jön közbe és egy jéghi talán háziasszony leszek.
megsérült,. de sem .KáRa.V Miklósnak, sem bán el nem vágódunk. Máskép!? — legyint.
Hogy ki lesz a jövendőbelim? Ha akar,
—*
Emst — szól újra Maxi, — a legideá
a kíséretében lévő vadásznak és a gépkocsi
Ernst többet Is elárulhat...
lisabb partner. Alkalmazkodó és mégis eré
vezetőnek nem esett baja.
lyes a vezetésben. Csak egy dologhoz ra
Ernst azonban nem akar. Nem szól egy
— Izgalmas hajszában elfogta a betörőt gaszkodik: nem enged szindus ruhákat hasz szót sem. Beugrik a gépbe.
:» kifosztott
lakás
tulajdonosa. Fehér nálni. A szoknyáin fekele, a blúzom szür
— Teliát végleg együtt marad a páros?
György bankaltiszt, aki a Hedvig-utca 7. késbarna, ő pedig a szokástól eltérően fe — kiáltjuk utánuk.
számú házban lakik, szombat este egy is kete lovaglónadrágot és sziirkésbarna blúzt
Ernszt válasz helyett integetni kezd. A
meretlen férfit látott kijönni a lakásból. visel. Ernst ötlete volt, hogy
gép lassan megindul, felemelkedik és elre
Megállította, a férfi azonban mellbcvágta
nekünk külön zene kell.
pül Berlin felé.
és futásnál; eredt. Fehér üldözőbe vette a
Gratulálunk.
Bemutatókat tartottunk és ezeknek bevé
betörőt és sikerült is a közönség segítségé
B. R.
vel elfogni, akit rendőr állított elő a főka- telét az olimpiai számunk zenéjének kom-

Minden külön értesítés helyett:

Maxi Herber és Ernst Baier

nitánvsúgra. Megállapították, hogy Kucscra
Ferencnek hívják, 27 éves gyári munkás.
Megtalálták nála a bankaltiszt lakásáról el
lopott tárgyakat, azonkívül 500 pengőt. Fe
hér megtakarított pénzét is.

Ernszt Sándor érdekes
— Csecsemő hullát találtak a Népliget
vasárnapi beszéde
ben. Vasárnap reggel a Népligetben szolgá
latot teljesítő őrszcnies rendőrnek egy cso
magot adlak át, amelyet egy járókelő a
•lagyvendéglő közelében egy bokorban ta
lált. Az újságpapírban egv két-háromnapos
csecseméi oszlásnak indult holttestét talál
ók. A szerencsétlen újszülöttet előzőleg
zsineggel megfojtották és azután csomagol
ták be az ujságpapirosba. A rendőrség a
gyermekgyilkossági ügyben megindította a
nyomozást.
— Bécsbe érkezeit az uj angol követ. Mr.
Charles Michcl Palairet. az újonnan kine
vezett angol követ: Bécsbe érkezett. Palairet
követ idáig a stockholmi angol követség
■lén állott.
— Japán küldöttség érkezett Rómába. A
'apán Szejukaj-pM küldöttsége vasárnap
több napos tartózkodásra Rómába érkezett.
A küldöttség tagjait Mussolini miniszter
elnök és Ciano külügyminiszter is kihallga
táson fogadja. A látogatás célja nz olasz
japán barátság elmélyítése.

— Halűlraégett egv kisfiú. Rctközberencscn

Lóczi Lajos egyéves Miklós nevű kisfia a tűz

hely körül játszadozott. A kisfiú a tűzhelyről
kipattanó szikrától meggyulladt, olyan súlyos
ségési sebeket szenvedett, hogy sérüléseibe le
lehalt.
— Rozgonylnál 3 kabinetkép 8 P. Calvin-tér 5.
Simplon-

Vasárnap a szentimrevárosi
moziban Csilléry András és Toperczer
Ákosné tartott beszámolóbeszédet. Toperczerné beszámolója után Ernszt Sándor
felszólalásában megemlékezett arról, hogy
Csilléry egyes beszédeit félremagyarázták.
Reformokat sürgetett, majd felhívta a fi
gyelmet arra, hogy nincs kizárva a háborít.
A választójogról szólva, hangoztatta, hogy
a javaslatot Darányi Kálmán szerkesz
tette és ezért rajta lesz a felelősség.
Csilléry András a szokottnál is heveseb
ben támadta a liberalizmust, a szociálde
mokráciát, az „internacionális kapitaliz
,must
**
a zsidóságot és a baloldali sajtói.
Elismeréssel beszélt a főkapitányról.
Kijelentette, hogy beszivárgott emberek,
akik magyarul sem tudnak, egyre-másra
vásárolják Szatmóron és Szabolcsban a bir
tokokat. Ezután még több felszólalás hang
zott el.

— Ajándékozzon karácsonyra rokonainak,
barátainak, személyzetének Minerva-ajóndcko— Gyilkos köröznek Budapesten. Vasár
kai: Minerva Papírhoz, Budapest, Kossuth La
nap délelőtt a szekszárdi ügyészség elfogató
jos-utca 20.
parancsa
érkezett a budapesti főkapitány
— Sok pénzt takaríthatunk meg az uj Tungsram Kryplon-lúmpákkal! Nézzünk egy példái: ságra. Az elfogató parancsol Rádoky Imre
34
éves,
nőtlen,
gazdasági alkalmazott el
A 10 deknlumencs 110 voltos Krypton-lnmpn
óránként 31 wattot fogyaszt. A régebbi kivitelű len bocsátották ki, aki a tolnamegyei Gölye
lámpák ugyanannyi fényhez körülbelül 40 wat községben lakott. Rádoky december 13-án
tot használtak cl. A különbség kilenc watt, ez a lakóhelye közelében
lévő Szentiványi
nz Izzólámpa átlagos ezerórás égcstartama alatt pusztán négy revolverlövéssel meggyilkolta
’.IOO.) watt, vagyis kilenc kilowatt. A magyar
országi átlagos 50 filléres áramár mellett ez és kirabolta Horváth József ottani gazdál
OXőO fillér, vagyis 4 pengő 50 fillér. Ennyit kodót. A gyilkos tette után ismeretlen
takaríthatunk
meg egyetlen Krypton-lámpn helyre szökött. Miután az a gyanú merült
használata folyamén. Tungsrani Kr.vpton lám fel, hogy esetleg Budapesten bujkál, szük
pával sokkal jpbb és sokkal olcsóbb a világítás. ségeinek tartották
érlesitcni a budapesti
— Karácsonyi láz. A karácsonyi vásárlási rendőrséget is. Rádoky Imre 1CG cm. ma
láz Icginngnsal'b fokút Schmideg szikes Párisi gas, szöl chaju, a gyilkosság elkövetésekor
utca 3. szóin alatt levő szörmcszalonjában mér barnakockás télikabátot és csizmát viselt.
hetjük. A szalon állandóan zsúfolva van közöivóggo), amin nem is lehet csodálkozni,
nerl cgy-egy S-hmídt <l-f<!le bunda, ezüst róka
• ke p xnlnVp.n olyan kar.csouyi vagy újévi
uj udrk. uineiymi az,ebbel egyetlen hölgy sem n ZenemavésséU Főiskola i-atyierm^bcn —
tudna álmodni magának.
Jegyek m öoiej Jegyirodákban 70 fihírtJI S.W Píg.

'""^SArtistavizsfla

— Chautemps nagy békeheszéde. Chautemps miniszterelnök a volt frontharcosok
és háborús áldozatok kölcsönös segitőalapjainak vacsoráján mondott beszédében ki
jelentette, hogy Franciaország a békét akar
ja és hajlandó mindazokkal a népekkel
együttműködni, amelyeknek hozzá hason
lóan békés szándékai vannak.
— Művészi síremlékek Eichbaumnál, V., Ru
dolf-tér 3. (Margithid.)

károsan befolyásolja a szer
vezet munkáját Jő szór,
mely megbízhatóan hat és
jó izü, a DARMOL hashajtó.

— Karácsonyest ragyogását tisztaság emelje.
Tükör, kilincs, ablak fényét SlDOL-tól nyerje.
— Az Ünnep jó hangulatát nagymértékben
(okozza a stílusos karácsonyi ajándék. Ha
férfiak számára vásárol ajándékot, ne hagyja
figyelmen kívül a Jóhlrü Gál uridivat céget,
akinek három ragyogó üzletében n iegizlésesebb úri divatcikkeket találja. Fáradjon be a
Gál-ürtclek egyikébe, nhol feltétlenül megU^
tálja a legpraktikusabb ajándékot. Erzsébetkörut 4., Váci-utca 23., Károly-körut 3.
— A m. kir. Dohdnytövedékr.ek a párisi vi
lágkiállításon is elismerést aratott gyárniányai
most nagyon ízléses, ragyogó karácsonyi cso
magolásban és összeállifásban kerültek n tra
fikokba a rendes úron, Idén a normál gyárt
mányok mellett Nikotcx minőségben is.
— Pest-Buda sok-sok ínyence fel fog'n ké
rem! oz újonnan i.ta’akitotl Spolarich Zíldfnéttermet és sörözőt. Pompás, barokk s'ilusu
termek, művészi kézifestésü falfekorációk. A
régi jó Spolarich-konyha. • Esténként Cyöry
Vince muzsikál. I., Krisztina-lér 9. (A templom
*
mai szemben).

ftmlapat, 1937 december 20,

HÉTFŐ! NAPLÓ
Árvíz
a Dunántúlon

Királyi és Udvari
Hangszergyár
VII., RákACZl-Üt SO
(Saját palota)

RÁDIÓ
ZONGORA

Ajándékozz
állandó örömet!

REKORD hordozható TÁSKAGRAMOFON.......... P 44.se
LEGÚJABB ABC és Sternberg-tamez................ p 2.»«
Llngniphone nyelvtanltó-lenjez-késiletből mindenki játixva megtanulhatja a világnyelveket.
Hte Műtere Volce, Columbia, Odeon, Hcmocord, Kristály gramofonok legnagyobb választéka.

Peíz Antal iSidlilrtokos halálos
kataszíréiája a körvadászaton
Baja, december 19.
(A Hétfői Napló telefonjelentése.) Halá
los vadáseszerencgétlensóg történt vasá’rntfp
délelőtt Csástátlöltés határában. Nagy kör
vadászatot rendeztek, amelyen részivel lek
a környékbeli földbirtokosok. Az egyik
vendég,
Peti Antal császártöltés! fiatal birtokos,
mindjárt a hajtás elején elejtett egy nyúlni.
Az állatot nem találta halálosan, még volt
benne élet s ezért azután fegyverének
agyával hatalmas ülést mért a sebesült ál
lat fejére. Ekkor következett be a szeren
csétlenség. Fegyverének előbb csak az egyik
csövét lőtte ki, a másik még töltve volt,
• fegyver az ütés következtében elsült

A lövés a fiatal földbirtokost ■ gyom
rán találta. Több mint harminc sörét
fúródott.,a testébe és vértől borítva,
eszméletlenül zuhant a földre.
A kőrvadászat résztvevői a szerencsétlen
ember segítségére sietlek. Elsősegélyben ré
szesítették és autón a bajai kórházba szál
lították, majd
telefonon felhívták Budapestről Verebély Tibor egyetemi tanárt és kérték,
hogy jöjjön Bajára
és operálja meg a vadászszerencsétlenség
áldozatát. A professzor leutazott Bajára,
azonban már nem akadt dolga. Pctz Antal
közben a súlyos vérveszteség következté
ben meghalt.
■■■ ■■■HK

— A kormányzó felesége az Erzsébet
leúnyárvaház karácsonyfa-ünnepélyén. Va
sárnap délután öt órakor a kormányzó fele
sége jelenlétében tartotta meg karácsonyfa
ünnepélyét a székesfővárosi Erzsébet leánvárvaház. Az előkelőségek egész sora töltötte
meg az árvaház nagytermét, ott volt többek
között Karafláth
Jenő főpolgármester.
Szcndp Károly polgármester, Darányi Kál
mán miniszterelnök felesége és mások. A
kislányok Darányi Margit tanítónő vezetése
mellett bájos karácsonyt játékokat és éne
keket adtak cici, majd Horonyi-Pálfl Aurél
tanácsnok és Farkas Alberich plébános
mondottak beszédet. Az ünnepély után a
kormányzó felesége megtekintette az árva
házat.

— ÖRÖKÖS TISZTELETBELI DISZTAGJÁVÁ VÁLASZTOTTA A KORMÁNY
ZÓT A KÉPZŐMŰVÉSZÉIT TÁRSULAT.
Az Országos Magyar Képzőművészeti Tár
sulat vasárnap délelőtt a Műcsarnokban
rendkívüli díszközgyűlés keretiben vitéz
nagybányai Horthy Mikólst, Magyarország
kormányzóját a társulat örökös tiszteletbeli
(lisztéig jái’á választotta meg. A díszközgyű
lésen megjelent többek közölt Hóman Bá
lint vallás- és közoktatásügyi miniszter,
Karafláth Jenő főpolgármester, Ugrón Gá
bor és a társadalmi és művészvilág sok más
előkelősége. A Himnusz után Glattfcldcr
Gyula megyéspiispök mondott beszédet,
amelyben hangoztatta, hogy Magyarország
kormányzója olyan ember, hogy akt szemé
be néz, látja, itt méltatlan és rossz gondo
latnak nincs keresnivalója. Karafláth Jenő
főpolgármester indítványára a közgyűlés
köz felkiáltással örökös tiszteletbeli disztagjává választotta a kormányzót. A díszköz
gyűlés a Hiszekegy eléncklésével ért véget.

*7 Pápa! kitüntetések. XT. Pius pápa
Gröss József szombathelyi püspök felter
jesztésére Zimits József ózdi esperes-plébá
nost, Szekér Antal rábahidvégi plébánost.
Gács János soproni Szent Imre kollégiumi
Prefekftist pápai kamarásokká nevezte ki.
— öszradálajkozfobón — halát SzenUvád
— Az OMIKE közgyűlése. Az Országos MaAszod község mellett szombaton dél
dtar Izraelita Közművelődért Egyesület vasár pusztán,
után Rátonyi Imre és Horváth József gazdái
nap dr. Buday-Goldberf-cr Leó clnökle'évcl tar
kod ék összeszólalkoztak Az öszeszóJalkozósból

Győr, december 19.
(A Hétfőt Napló tudósítójának telefon
jelentése.) A Felső-Dunántulon vasárnap
fokozódott az árvízveszély. Mórtchtda hatá
rában
a Marcal tízezer holdat öntött el,
a veszélyezteteti községben hat házból ki
lakoltatták a lakókat.
A Felső-Dunántúl
másik folyója, a
Rábca, szlhtén veszedelmesen árad. Sö
vény háza, Fehértó és Kunsziget községek
határát veszélyezteti. A Rába mentén sze
rencsére a védgátak elég magasak. A ható
ságok ennek ellenére minden óvóíntézkedést megtettek.
A gátakat megerősítették és állandó
őrszolgálatot szerveztek,
amely őrséget tart a védőgátakon.
Szombathely, december 19.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonlelentése.) Vasárnap délután tovább tart a
Rába áradása. A folyó a körmendi partok
nál is kilépett a medréből és ellepte a vá
ros vásárterének legnagyobb részét. Az
Ikervár és Hegyhát közölt tengerszerücn
felgyülemlett a viz. A sotonyi hegyeken
csak csónakkal közelíthetik mrg a gazdák
borpincéiket. Mintegy
50.000 kalasztrálls holdat lepett el
Idáig a folyó,
a hozzávetőleges számítások szerint a kár
megközelíti a félmillió pengőt.
— DELBOS HAZAÉRKEZETT. Delbos
francia külügyminiszter közép- és keleteuró
pai útjáról visszajövet vasárnap reggel meg
érkezett a francia fővárosba. Delbos kije
lentette, hogy utjának eredménye minden
tekintetben kielégíti öt és közölte .hogy első
dolga lesz jelentést tenni Chaufemps mi
niszterelnöknek.
— HaLédos kéapárbaj Balatonfűreden. Btakitonfüreden Paucr István huszonnégyéves fia
talember összeverekedelt Pintér Gábor 50 éves
gazdálkodóval. A két férfi kést rántott és úgy
rontott egymásra. A késpárbajban Pintér hol
tan esett össze. Pauert letartóztatták.
— Szerző-est. Br. Rdmy Lászlóné Fenyő Róna
nagy sikerrel adta elő értékes verseit a „Goldmark"- és a Páva-utcai kultúrteremben egy jótékonycélu tea est keretében. A közönség szűnni
nem akaró tapssal ünnepelte a szerzőnőt.

— Nyllasbotrány a kereszténypárt kis
teleki gyűlésén. Vasárnap Kisteleken tartott
népgyülést az Egyesült Kereszténypárt. A
gyűlést a havazás ellenére is csak a szabad
ban engedélyezték. Reibel Mihály ország
gyűlési képviselő és Korodi-Katona János
beszedő közben a nyilasok többször közbe
szólásokkal zavarták a gyűlést és amikor
Korodi-Katona azt mondta, hogy Németor
szágtól függetlenek akarunk maradni, a
nyilasok kórusban kiáltozták: „Bárcsak
Németországban Icnnénkl”
— A Járókelők Memeláttára kifosztottak egy
kirakatot. Vakmerő kirakatfosztogatás történt
szombaton délután négy és öt óra közölt va
lósággal a közönség szcmcláttára a Fő-utca 46.
számú házban. A házban lévő bőröndöt üzlet

kirakatát Ismeretlen tettes a délutáni órákban
felfeszitette és onan őt aktatáskát, hét női rétikült, több pénztárcát és egyéb tárgyat ellopott.
A rendőrség keresi a klrakatfosztogAtót.

— Rejtélyes orvosi műszerek a Ferdlnándiildon. Kapás Kálmán gyári munkás vasárnap
reggel a Ferdtndnd-hidon nagyobb csomagot
talált. Beszolgáltattna csomagot a legközelebbi
rendőrőrszobán, ahol felbontották. A csomag
ban több értékes orvosi műszer volt. A vado
natúj tárgyakat valószínűleg betörők veszthet

ték cl menekülés

közben a Ferdinánd-hldon.

\ rendőrség nyomozást indított annak a meg
állapítására, hogy, honnan származnak az or
vosi műszerek.

— Lemezjátékort

fogott el a Vád-utón ■

rendőr. A Vdrí-uton szolgálatot teljesítő rendőr
• nsárnap délelőtt arra lelt figyelmes, hogy a
16. számú ház előtt lemezfátékosok csalogat Iák
'átékra a közönséget. A rendőr elfogta Deli
András 30 éves állásnélküli péksegédet, aki
•■ercek alatt /4 pengőt nyert. A rendőrségen
uegállapilotlák, hogy Delit lopásért és csavar■’ásérl már többször megbüntették, azonkívül

"rökre kitiltották Budapest területéről. Le tar' itatták.
— Balesetek. Ifi. Győrfl Pál 28 éves kertészt
i Lehel-utca 8. elölt n BE t&J. rendszámú mavita kerekedéit, maid Rátonyi haznrohant pus
•ánauló elütötte. Agyrázkódást és súlyos fejIcájáért s azzal visszatérve, a gynnuthin Hor
-■'■rátéteket szenvedett. — Géczy János 40 éves
válh Józsefei kél lövéssel agyonlőne. A gyil kőművesmestert. Újpesten, a Baross-utcábnn

olta meg évi rendes közgyűlését. Dr. IVcí/Zcr
Ernő dr. Frtedmann Gyula, Kullner Gyula után
??• f)é»t Géza. Stcrn Samu, a pesti izraelita
n tkíWg elnöke és Slnger Olló, az egyetemi
kos gazdálkodót letartóztatták.
rjuvág küldöttje mondott beszédei Dr. Wetl— Autósbnnditák huszonnégy balatoni és
,.r Ernő javallatára betöltötték n megüresedett
Jtatsfgeket, végül dr. Schciber Lajos rabbi ól- pestkörnyéki villát fosztottak ki. A veszprémi
törvényszék most vonla felelősségre Vcradl
fl®s| mondott.
i'é’a, Tormáig Géza, Kovács Béla és líutsebnél7" Már méregre se Jutott hírom öngyilkos- dér Sándor budapesti fiatalembereket, akik a
Vasárnap dé’clölt egy óra leforgása Balatonon és Pest környékén huszonnégy vil
••alt három hasonló körülmények között clkö- lái fosztanak ki. Várad! L társai autón utaz
v*telt öngyilkosséd kísérlethez hívták ki a lak le a Brl.ilonhoz. maid visszatérlek Pesl
^'•ntőkte Galgovlcs Gábor 40 éves iparművész, körnvékéro s is»y követték <1 a bűncselekmé
" Dsbm’ utca 29.. Pataki Etel 21 éves lakon- nyeket
llulsrhiieldrr hárnm'vt, Tormáig és
mnö a Nefnlcjts-utca 4. és Horváth Fercncnó Váradi felenként két és félévi, Kovács kétévi
éves háztartásbeli nő a Gólya-utca 27. sz. fegyházbüntetést kapott.
" »bnn anyagi gondjaik miatt felvágták karjai— Január 15-én lesz a VÁC reprezenlatl.
erekel A mentők mind a hárem élet
a Rók»8 kórhftzha vitték. Megkérdezték ••ál’a. A VÁC'vívó és allé tikéi szakosztálya ja
hogy miért ezt a módját választották ftz nuár 15-én rendezi reprezentatív bálját a VI
•lu ’ krMáKn“k. mire mind a hárman art -k’ó összes termeiben. A hál 250 tagú rendezőannyira kifogytak a pénxböl, ’ lzoltSÓTa rengeteg mecl-petésröl gondoskodik
hogy emelje a társadalmi esemény nívóját

•y már méregre se jutott

tgy ismeretlen autó, amely n gázolás után to
vább száguldott, elgázolta Ballábt őréit és fej
sérüléseket szc vcdelt. — Gazsó József kőmű
vesmester a Margll-kőrulon motorkerékpárjá
val felborult és agyrázkódást szenvedett. A
mentők az összes sérülteket súlyos állapotban
vitték kórházba.
— A gramofon és rádió viszonya. Ve’ sággal
kiegészítik egymást. A rádió előre meghatáro»olt, kész programot nyújt. A gramofon pedig
z egyéni ízléshez és hangulathoz alkslmtzkodlk. A közeledő karácsony most különösen
'kludlissá teszi, hogy elfogassunk a The
Gramophone Comn, Lld. Kossuth Lajos-u. 8.
rz. alatti bemutató helyiségeibe, ahol a „Hls
Master's Volce" és „Columbia
**
gramofonok,
'emezek és ujtlpusu márkás rádiók változatos
'••Mtval között könnyen világíthatjuk ki a ne
künk megfelelőt.

csak e raagj
A hlrd.t.tt 6rek ciak a vösír alatt örvényesek

NŐI divatcikkekből:

télikabátok
29.50
39.—
Tiszta gyapjú kötöttruhák . .
Crepe-Madonna táncruhák . .
Mattlassé pongyolák .... 9.80
Kitűnő Hanoii pizsamák . . . 3.90
36 meleg fanell hálólngek . . 2.90
Lavable női hálóingek .... 7.80
Tó meleg flanell ágykabátok . 2.90
Nöl barna gumml hócipők <n.m> 6.80
Klhajtós és nyelves házicipök . 1.68
Sapka és sál kötött garnitúrák 3.20
Hajszálvékony Bemberg-harisnyák ki. „*ri biw..i .... piri. 1.28
J pár hajszálvékony női ha
risnya di.ídoboibsn . . . S.DO. S.70 . 5.85
Divatos kötött pullovereksso. rm. s.no 2.90
Tiszta gyapjú divatsálok .... —.58
Nöl dlvatmintás ernyők . . ., 5.80
Szörmemuffok villámzárral . ,. 3.90
Divatos női bőrretlkülck . . . 2.90
Női

dúsan szórmizve ...... M.—,

Férfi divatcikkekből:

Házikabátok zslnórgombolással barna és drapp sr.inben ..... 9.80
Férti zefirlngek
3.75
rávarrott vány két külön gallérral . • B 80
Flanell pizsamaöltönyök » . . 4.90
Férfi puhakalapok div»t.zinckb«n . 6.80
Férfi divatnyakkendők . 1.45 —.95
Férfi félcipők fekele és barna azinben 12.50
A gyermeknek:

Leánykaruhák

16 minfeégü flanelből és mosó szövetekből sok
•zui és inúiiúbun 70 c;n-e» nagyság ....

Baby szövetruhák
Felgombolós fiuruhák

sikkes íazono’.iban 4.’> cin es nagyságban

. ,

3.90
4.90

kitünően moshn'.ó lar'.ős barchetbó! calnos féionokoan, 45 crn-es . ......................................... .

2.90
részes mackó-garnitúrák . . 9.S0
____ ____
Kötött
játszóruhák . . . . . 1.53
Gyermek flanell pizsamák 1.90-1-25
Gyermek gyapjú kabátka
és sapka..................... összesen 3.50
4

Különfélék:

Női és férfi bőrkesztyűk
IQn
o
Nöl és férfi meleg trikókesztyÜk minden azinben ........................ —.98
Tiszta gyapjú női ruhaszövetek 1.90-töl
.
egyszinfiea és mintázott-ik................................ 1
Mintázott női ruhaszövetek 1,28-tól
larlős minősig.................................................... 1
Tiszta gyapjú öltönyszövetek
. 39.3 n.ítjr.', d.rnbok............................
Satín-Mlrolre különleges szö
vésű müselyem ruhaanyagok
minden színben
............................................ •
3.40
Gold-Matt és Terablscott,
2.90
a világhírű Cioldb-rg r-gyir gyárimányal • , ,
Crepe-Marokén
nehéz minőségek minden színben . . . . . ,
1.88
Bársony-flanellek, Visztra-lmprl
mék, pongyola kreponok
Méses rn n;ézA<bari
Mosó Voálok és Krisztalin . .
Kitűnő plzsamaflanellek . » ,
6 személyes étkészletek
Igen tartós minr’ség..................................... ■
6 személyes kávéskószletck
Indsnthren pasztellsfn klien
...................... ■
Damaszt törülközők
aelyemfényűck 5OX1C4) cm-es nagyságban • « >
Kockás flanelltakarók ....
Sikészletek botokkal együtt ....
Hímzett és előrajzolt tálcaken
dők 3 darab, összesen
Előrajzolt zsurkészletek
1 abrosz, 4 szalvetla. feszesen .... a <
Fésükazetták < té.ovei...........................
Fenyves ajándék-dobozok
nuk, Wliw.l............................

(1 tagy doboz púder, 1 üveg kölnhk. 1 backeIllés ajak- és are-rouge) ö”zc-'’n...................

n nB
Z.öö

5 részes manikürkészlefek . . 3.20
Modern formájú puderkompaktok................................... — .98-tól
Törhetetlen alvó beszélő babák
M rm. magasak.............
....
*
Felhúzható
repülőgépek . .

Kálvin-tér 7.
Iu<ch«>1 kbH

.Utal. i«1 MU • <r.

á
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HÉTFŐI NAPLÓ

MOVESZ SZÍNHÁZ

1. A bűnre nincs bocsánat
mestere ezúttal nem elégszik meg a házas
sági három- és négygszögek egysíkú ki
képzésével, hanem keresi és megtalálja a
mértani ábra harmadik dimenzióját, amely
a mélység felé terjeszkedik és ezúttal a
figurák leikéig ér. A féltékenység tragiko
médiája játszódik le elöltünk egy kikapós
asszony kalandnak induló, de végzetes sze
relemben végződő erotikái kirándulása al
kalmával. Sok életigazságot mondanak a
színpadon, amelyet már régen tudunk,
így például azt, hogy az ember könnye
dén megbocsátja más menyasszonyának
régebbi botlását, fölényes gesztussal napi
rendre is tér fölülte, de ha ugyanaz ismét
lődik az ő életében, akkor ebből hajlandó
tragédiát csinálni. A darab azonban azt
hiszem azért íródott, hogy Bcrnstein az
öregedő férfi rezignált tapasztalatával ki
mondhassa: ugyanaz a nő, aki nekem
életet, tragédiát szaval, nagy ügyet jelent,
az másnak esetleg csupán kaland, vagy
tévedés volt percekkel ezelőtt.
A SZERELEM RELATIVITÁSÁNAK ez
az elmélete azonban csak sorok közötti. A
látszólagos lényeg talán csak annyi, hogy
miként a darab főszereplőinek elég h i nnün k a boldogság bán, a kéjutazás
ban, amelynek valójában meg sem kell
történnie. Ott van a paradicsom, ahol az
emberek ezt elképzelik és lelkűkben fel
épitik maguknak. Ezt a kéjutazást teszik
NEM KENI EL, NEM ÉDESÍTI MÉG meg a Bernstcin-darab hősei is. Korzikába
a fölvételt problémáit Bibő, akinél a bűnre indultak és egy festőlakás ■ manzárdjára
nincs bocsánat, bár tudjuk, vagy legalább érkeztek. A balkán: a napsugár és a ten
is sejtjük, hogy Eszter, aki meghal, menny gerpart, a fürdőszoba zuhanya a végtelen
be jut, mert csak a teste veszett el, a lelke tenger, a prospektusok szolgáltatják a lát
tiszta, szűzies maradt. Hogy igy fogúik fel képeket és a festőlakás sárgadinnyés
vagy egyáltalában igy foghatjuk fel Bibó ebédje pedig a luxushotel tizfogásos menü
Lajos drámáját, ezért. I) a y k a Margité jévé gazdagodik. Ebben a magaépilett sze
nz érdem, ö az a színésznő, aki szivet relmi paradicsomban éri Bcrnstein hősét a
a tenyerén hordja, kifelé mutatja a közön tragédia: a nő, akit szeret, kissé nevetsé
ség felé és a reflektorfényben megmutatja, ges külsejű barátjáé volt azelőtt. Ez a
ö az, akinek egyáltalában cl lehet hinni ezt „titok" poklot csinál a paradicsomból és
nz Esztert, akinek mártírom— halvány arcán, csak akkor szűnik meg a kínköves dörgés,
hangjának ijedt és fájdalmas nyöszörgésé amikor kiderül, hogy ezért a nevetséges
ben mégis megmutatkozik a mcqbocsájtó nek ható férfiért viszont egy bűbájos fia
Mcayáltó. Dayka Margitnak sokat köszönhet tal leány követett el halálos öngyilkossá
B76o Lajos, akinek drámája csak c nagy got. Minden relatív és csak egyetlenegy po
szerű színészi alakításon keresztül nyerhet zitív van az életben: a most elcsaftapt
igazolást és megbocsátást azért a három csók.
kegyetlenül sötét szomorú és lehangoló
TARNAY ERNŐ, a Vígszínház siker
óráért, amelyet a színház nézőterén eltöltőt- rendezője egymásután mesteri produkció
tűnk. Valójában tehát nem is Eszter, hanem val lepi meg a közönséget. Az ő érdeme
Dayka Margit művészi mennybe az a finom, nüánszokra kidolgozott elő
menetele történik a falusi harangszó adás, amely százszázalékos teljesítményt
karácsonyi kondulásakor.
hoz ki a színészekből. Ezt azért Írjuk le,
REMEK FIGURÁKAT mintázott meg a mert például Ráday Imrét sohasem lát
tuk
iiyen mélységesen emberinek, mint
novellista Bibó a színpadra is. Jávor Pál
komor kubikos-figurájából n paraszti ön most, a félszeg, kissé májbajos, aggodal
maskodó,
precíz francia burzsoá alakjá
tudat, fájdalom és a szenvedésekben való
megnyugvás évszázados emléke kisért. Két ban. Léha és nevetséges franciákat gyak
ran
láttunk
színpadon, de Ráday a dolgos,
vak, nyavalyatörős rokkant katona szinte
szótlanul szerepel a színen, minden mozdu a munkás francia, akinek minden mozdu
lata
mögött
ott sejtjük Páris igazi életét,
latuk kísérteties emlék a szörnyű világ
égésből (V á r k o n y i Zoltán!) Egészen éreztük lélegzetét, amely remeg a háború
tól,
közben
kapzsian
vagyon gyűjt és óva
nagyszerű Gázon föpincér-flgttrája és
talán legelöl kellőit volna említeni Kovács tosan gondol a jövőre. Ráday az elő
adás
nagy
szenzációja!
M u r át i
Károly robusztus, erős, erőszakos Rudiját.
A külváros dzsungeljében felnőtt ragadozó Lili, az ideges, vibráló lelkű, szerelmet ke
reső
asszony-figurájában
nyugtalanító,
de
fenevad ez az alak, akinek mindenkin ke
resztül kellett tipornia, hogy őt cl ne gázol nem hiteles, viszont úgy viseli gyö
nyörű
ruháit,
mint
talán
senki
más,
K
oják. Kedves színfolt A g h y Erzsi és L ukács Margit két parasztlány-alakja. Az már Juliska epizódszerepében kedves,
derűs,
majd
tragikus
szinfolt,
•
P
á
g
e
r
utca letört virágját pedig olcsó parfőmiétől
szinte bűzlőcn hozta színre G o b b i Hilda. Antal pedig olyan, mintha nem is színpa
don
játszana.
Könnyed,
talán
tulkönnyed,
Hosszú Zoltán, a ragyogó M a k l á r y,
de a szlnlap minden neve elismcrésreméltót néhány ugrándozó gesztusát cl is engedtük
produkál. Meg kell állnunk azonban egy volna, viszont a dráma pillanataiban egé
pillanatra Márkus Emíliánál. A Nemzeti szen nagyszerű. Bihari Józsefből keve
Színháznak ezt az élő tradícióját sokkal sebb több lett volna. Ezúttal túloz vagy
szívesebben láttuk volna művészi egyénisé nem neki való a figura. Vörös Pált meg
géhez közelebb álló szerepben. Dvorzsáknéja rójuk azért, mert a festő legénylakásából
rikító volt, erőszakolt, nem méltó a nagy rikító színekkel pingált grófi fogadószobát
művésznő’őz. Németh Antal rendezése csinált. Lehet azonban, hogy Párisban
alkalmazkodott a dráma sötétfekete tónu ilyen miliőben élnek a szegény piktoroki!
sához.

SÜRÜ, SÖTÉT A DRÁMA, amelyet pa
pírra vetett B i b ó Lajos, aki mintha össze
kereste volna a színskála összes morbid
színeit, hogy Dosztojevszkij „Éjjeli mencdékhcly“-fnek reménytelen és vigasztalan
hangulatát eyy pesti mellékutca kávéházá
nak füstös, pálinkagőzös atmoszférájába
NAGY RÉSZVÉTTEL TEMETTÉK EL vasár
átmentse. Eszternek, a pesti aszfalt ingóvánap délelőtt Upor Józsefet, a Pesti Színház nyában fuldokló parasztcselédnek vérsze
(akkoriban még Uj Színház) egykori Igazgató
ját, aki hosszú és kínos szenvedés után hunyt gény kis alakja imbolyog a rosszul világí
el. Upor Tibor, n Magyar Színház kitűnő disz- tott kávéház-lebuj asztalai között, ennek a
ielidvcző művésze, édesapját gyászolja. A te kis veszendő léleknek harcát látjuk Dvormetésen megjelent a budapesti színházi világ zsáknévalj a kerltőnővel, Bibő mesésköny
Igen sok tagja, köztük több színházigazgató is. vének elrettentő boszorkányával, Rudival,
A KARÁCSONYI OPEHETlZAl’OIt legér
az aszfalt kíméletlen, kegyetlen, de talán
(lekésőbb eseménye kétségtelenül a Művész belül igazi szerelemre éhes figurájával és
Színházban feg lezajlani, ahol Alpár Gitta lép
fel az Anloinelte cimü operettben, amelynek azzal a kubikosparaszttal, aki hűvös, józabécsi szövegírója Pestre jött, hogy résztvegven nitó levegőt hoz e balalajkás, nyavalyatörős
nz utolsó próbákon. - JANUÁR ELSŐ HE- lelki és testi pocsolyába. Eszter, aki könnyű
TÉDEN mulatja be a Magyar Színház legköze zsákmánya Rudinak és
Dvorzsáknénak,
lebbi újdonságát, Dcnnys Amiéi „Tiltott gyü fuldoklóidban mély lélegzettel kapkod a
mölcs" cimü színmüvét, amelynek főszerepét tiszta levegő után. Ezen a ponton mutatko
Törzs Jei ő és Makay Margit játsszák A fran zik meg Bibó Lajosban az iró, aki már itt
cia darab' ősbemutatója lesz Budapesten, mert
mond halálos Ítéletet Eszter fölött. A bűn
csak februárban kerül színre Parisban.
ből nincs visszatérés, bűn csak bűnt szül
— FÉLD MATYI ÖRÖMMEL JELENTI, hogy
sok harc, után sikerült megkapni a Sörkabaré het és a második felvonás halálos tragédiá
működési engedélyét, amely szerdán nyílik a ján keresztül hiába cipeli Eszter fáradt
llégl pcsli éjszakák cimü reviivcl. — MACSKA testét a Hszavldéki parasztház karácsonyfa
ZENE címen Eisemann Mihály, K. llalás:
díszes tiszta szobájába, meg kell halnia ab
Gyula, Kristóf Károly és Harmat h Imre közö
ban a pillanatban, amikor a falusi harang
sen irt operettjét nagy sikerrel mutatta he a
szó
mcgkondul: megszületett a Megváltó.
szegedi színház, amely valóságos bemutadó-

Színházi hét

operettszinházzá növi ki magát, miután a most
Roynl-Szinházl an
készülő
Csodahajó cimü
Márkus-opcreltct. is lav.ily Szegeden játszottál,
először. — ÍGY VOLT, hogy a Vigszinházb i
átviszik a Pesti Színházból a Kéjutazás cimü
darabot és n Pesti Színházban Fodor László
nj darabj t fogják a legközelebb jövőben be
mutatni. A Kéjutazás nagy sikerére való te
kintettel, étiül a tervtől elálltak, mert az uj
Fodor darabban Muráli Lilinek kell játszania
a főszerepet. Megvárják tehát, amig a Kéjutaz s kifutja formáját és csak azután kezdik a

Fodor-darab próbáit.

Tolnai Klári helyett
Somló Valéria
Tegnapelőtt

éjjel a Vígszínház

felcsengette

Somló József operaénekes laRásót és leányát,
Somló Valériát, a Magyar Színház fiatal tagját
kereste. Tolnai Klári, az „Asszonyok" egyik fő
szereplője ugyanis hirtelen megbetegedett és a
színház Somló Valériát kérte fel, hogy
beirgrússzcrllen vállalja Tolnai szerepét.
A fiatal színésznő, aki csak nz idén került ki
n Szhiiakndéiniáról, bravúrral oldotta meg a
nehéz feladatot, szombat este, valamint vasár
nap délután nagy sikerrel játszotta el Tolnai
Klári szerepét. Tolnai Klári egyébként influen
zás és néhány napon belül ismét játszhat.

Milliós magyar film készül
a János vitéz-bői
Kukorica Jancsi: Jávor Pál,
Ilonka: Eggerth Márta
Hegedűs Ferenc, az ismert és kitűnő
producer vezetése alatt álló Pictura Film
vállalat, amely nemrégen készítette cl n
Noszty fin esete Tóth Marival cimü magyar
német óriásíilmet, ujabb nagyszabású alko
tásokat tervez. Februárban nj többszázezer
pcifös magyar-német filmet készít Alicc
I.yllkens világhírű svéd írónak ..leli kömmé
nicht rnm Abcndcsscn" cimü regényéből,
amelyet már a világ összes kulturnyclvére
lefordítottak és óriási sikert aratott. Az
izzig-Vcrig mai problémával foglalkozó re
gény filmesilését Baki] József készíti, aki
eddig Bolváry asszisztenseként dolgozott,
de inár több filmet rendezett önállóan. A
német verzióban n főszerepeket Kari Lúdyvig /Jíe/i/.és.Mpgda Scl.neidcr játsszék,
n magyar verzió szerepére most foly
nak a tárgyalások
Hegedűs Ferenc azonban májusra még en
nél is nagyol.bszabfisu magyar film forgal.’i ál tervezi. A János m7é:-böl készít több*
verzió
filmet, mégpedig
1,200.009 pengő előirányzott költséggel.
A filmben termés'elcsen sz.inpompásnn és
gví.nyÜTÜcn elevenedik meg majd a francia
l.jhorji is. A szereposztásról most tárgyuln.tk. Kukorica Jancsit, miként n Nemzeti
Színházban, itt is, Jávor Pál fogja játszani,
llrska szerepére pedig meglepetésként Eg
gerth Máriát nyerték meg.

JEö’c! madár
lenataky zooéi vl ;;A'í
*k»
AWuk’oztn.: ZAgon létrán
Kendrslo t.inbolcs Ernő

Páger Artsl és Kontár Juliska
■

vendéRlOka n

Terézkttruti Színpadon
fa u u; knlinrímUior
l)w. a-án MII nyilvános töpróbs, «irc. 23-An premier *
Karácsonykor deintdn
rsár. SrllvMstHtor 2 elA.
sdiat rate N Arakor és tél M árukor. Tel.: IS&ióJ
Jenek ax ömi * clfiidlaokra válthatók.

3. Somlay karca

2. Bűnre van bocsánat
vjgio.v NEHÉZ helyzetben van

AL', aki a Nemzeti Színházban Bibétől azt
tanulta, hogy a bűnre nincs bocsánat, az
után jegyet vált a Pesti Színházba és a
francia Bcrnstcintől megtanulja, hogy igen
is a bűnre van bocsánat. Melyiknek higyjen, melyik iró az igazit — teszi fel a
kérdést a kritikus. Mind a keltőnek vála
szol a közönség, amely éppen úgy tapsol
a Nemzeti Színházban, mint a Pesti Szinu házban. Bcrnstein a francia vígjáték atya

ALPÁR
..ANTOINETTE”
az eseményeket távolabbról nézik, joggal
hihették, hogy Somlay talán ellazsálja Czt
a figurát, könnyedén veszi Virág ur —,
Sámson lelkiharcát, talán bohóckodik is
kissé és többször érte az a vád, és hogy
amikor szerelmi csalódása miatt sírva fa
kad, sirás ürügye alatt talán nevet. Nagy
csodálkozással figyelték Somlaynak ezt a
nyiltszini változásait szinészkollégái és a
színház vezetői is, akik azonban Somlayról, akit a színpad fanatikusának ismertek,
nem is merték feltételezni, hogy tisztelet
lenül viselkedik a színpad iránt. Szolgál
tassunk gyorsan elégtételt Somlay Artúr
nak, aki estéről estére elkeseredett
harcot vívott Virág úrral, a nem neki való
szereppel és estéről-estére megkísérelte,
hogy úrrá legyen, felülkerekedjen Virág
uron. Könnyed vígjátéki hangokkal próbál
kozott, majd drámába csapott át, sehogysem ment. Somlay Artúrból Molnár Ferenc
sem tudott Virág urat formálni és tz az
öscrcjü, hatalmas színész, összcszoritott fo
gakkal, szinte könnyezve vívta esténként
harcát — de nem engedett. Somlay életét
valósággal megkeserítette Virág ur, a
gyomrára ment ez a figura. Súlyosan
megbetegedett, gyomorvérzést ka
pott, úgy hogy állandó helyettese áll ké
szenlétben a színháznál ebben a pillanat
ban is. De Somlay nem enged, bízik, 1 ogy
legyőzi e-t a. Virágot, akit pedig olyan
könnyen csavar' ujjal köré Molnár Ferenc
nőfigurái, a Delila és a kis pincérlcány.

Uraim!
ha felejthetetlen

Örömet
akarnak szerezni
karácsonyra
csa’ád'uknak. barála'knak
és barátnőiknek,

eaitsáK meg
mar most
jegyeiket

Eddle
Canior
szlkrázóan szellemes, po
koli humoru, vidám zenés,
mókás bohózatához:

Virág úrral
A DELILA most már lassanként lekerül
a műsorról s napirendre tűzhetjük azt a
vádat, amely Somlay Artúrt érte számta
lanszor a Dellldban teljesitett szerepe, a
Virág ur miatt. A közönség, amelynek
tgyrészc többszőr megnézte Molnár Ferenc
darabját, meglepetéssel konstatálta, hogy
Virág ur figurája szinte naponként
változik a színpadon. A laikusok és akik

n modern
Ali Baba
karácsonyi

Karácsonyra
a legszebb
*nd«kek
a]
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Honthy Hanna sértődötten
Büszkék vagyunk,
otthagyta a Júlia próbáját mert a miénk:
Nem vagyok itt — mondta az igazgató,
én sem — mondta a prmadonna

Donáth Ágnes első filmjét,
a Tokaji rapszódiát
megvette Németország
Ez az első magyar hangosfilm,
amelyet beengedett a Harmadik
Birodalom
Néhány nap múlva mutatják be a Tokaji
rapszódia cimü magyar filmet Budapesten,
Kevés film dicsekedhetik azzal a kar
rierrel,

A Városi Szinhátban teljes gőzzel próbál
ják Ábrahám Pál uj operettjét, a Juliá-t. A
próbák természetesen, mint ez a színházak
ban szokásos, nem mennek minden izga
lom nélkül. Tegnap este Honthy Hannának,
a Júlia primadonnájának egy jelenete kö
vetkezett, amikor
• nézőtérről hangos beszédet hallott,
nmi meglehetősen zavarta a színésznőt. Mi
után többizben leszólt és csendét kéri, most
tnár talán idegesebb hangon lekiáltott a
színpadról:
— Hol van Föld direktor urf
— Nem vagyok Itt! — hangzott a sötét
nézőtérről Föld igazgató válasza.
A primadonna egy pillanatig dermedten
állt a színpadon, nem tudta, hogy viccnek
vegye, vagy sértésnek az igazgató szavait,
de végül is ingerülten visszaszólt;
— Ugy, hát akkor én sem vagyok Itt!
— Hát Istenem — válaszolt Föld Aurél
olyan hangon, mint aki nem bánja, ha a pri
madonna elhagyja a színpadot, ami azon
nal meg is történt. Honthy Hanna otthagyta
a próbát, öltözőjébe rohant, felvette bunda
ját, majd
elsietett a színház épületéből.

A jelenet tanul, a színészek, a rendező
izgalommal nézték a színházi világban sem
mindennapi eseményeket, majd Ábrahám
Pál Honthy Hanns után sietett, akit igye
kezett megbékíteni. Miután a darab pre
mierjéig csak néhány nap választja el a
színházat, a próbák minden pillanatára
szükség van és egy esetleges primadonna
válság egyenesen a darab sorsút veszélyez
tetné, Honthy Hanna azonban hallani sem
akart arról, hngy visszatérjen a színpadra,
sőt
a másnap délelőttre kiirt próbán sem
Jelent meg.
A békeküldöttek izgatottan cikáztak a Vá
rosi Szinház igazgatói irodája és Honthy
Hanna lakása között, mig végre megtalál
ták a plattformot a békére. Honthy Hanna
a ma esti próbán megjelent és amikor a
színpadra lépett,

amelyet a Tokaji rapszódia még a pesti
Főid Igazgató gavallérosan tu
*t
hUMpremierje előtt megtett. Néhány héttel ez
tott a zenekarral.
előtt ugyanis, közvetlen a film elkészülte
Ezzel aztán el is múlt a Júlia válsága.
után, Budanesten járt Mcydtm, az UFA ve
Honthy Hanna vasárnap a késő éjjeli órá
zérigazgatóhelyettese, aki megtekintette a fil
kig próbált a színészekkel és a zenekarral,
met. A magyarlevcgőjii film annyira meg
hogy behozza az affér okozta mulasztást.
nyerte tetszését, hogy felkérte az UFA veze
tőségét árra, hogy a filmet juttassa el Német
országba. Berlinben ugyanis a Deutsche Óriási sikerű
Karácsonykor délután és este
Filmkammer művészi cenzúrájától függ min
Szilveszterkor este és édel Is a
den külföldi film bemutatása. A cenzúra leg
novemberi S I K E R - IVI Ü S O RT-1 játssza a
szigorúbb mértékkel mér minden külföldi
Hü/I Békeffi László. Kondor Ibolya,
filmet, egyrészt hogy védje a német film
a ww? iwB Kiss Manyi, Herczes-Kom .ós stö. stb
előadás
ipart, másrészt pedig távnltartsa az úgyne
vezett nem árja produkciókat Németország
tól. Éppen emiatt a német filmcenzura ed
dig egyetlenegy magyar hangosfilmet sem
talált alkalmasnak németországi bemuta
Dénes Oszkár, Kertész
IllO
tásra, bárhogyan is erőlködtek ennek a rend Honthy Hanna
szernek keresztültörésén a hivatalos magyar Somogyi Nusi,Vágó Mary Wa? wS7 uffi Bs Bum Dezső, Dolly Ferenc
fllmkörök. A német filmcenzura előtt leper
Az első 3 előadáson Abrahám Pál vezényel — Jegyek 80 fillértől 6 pengölft
gették a Tokajt rapsződlá-t. A cenzúra tag
jait annyira megejtette a magyar film vará
zsa, hogy
a Tokaji rapszódlá-t engedélyezték a
németországi előadásokra.
Egy nagy német filmcég 80.000 pengőért meg
is vásárolta a Tokaji rapszódia előadási jo
gát és Németországban máris nagy sikerrel
pergetik a filmet, afriely különben uj magyar
sztárt avat: Donáth Ágnest!

III'
Szerdán este
díszelőadás!
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Sanghajból hazajött
Wertheimer Elemér színigazgató
, ,
asszonyleánya

A MODERN ALI BABA

Őszintén megmondjuk,
eddig nem nagy/in sze
rettük Eddie Cantot urat,
ezt a forgószemü ameri
kai komikust, akinek hu
mor-eszközei
tipikusan
amerikaiak. Most, amikor megnéztük a 20th
Century Fox legújabb filmjét, revideáltuk ál
láspontunkat Eddie Cantorral szemben. Pokoli,
amit ez a nagyszerű komikus művel. Nem
csoda, hogy nevetésviharak ferge.iegc tombol
pillanatokig a filmszínház nézőtérén, minden
kit magával ragad e nagyszerű komikus Ördögi
vaf. zsa, amellyel mulattat és kacagtat: Eddie
Cantor azonban nemcsak színész, hanem ki
váló táncos is és egy négerzenekar előtti sz.'ma
a három hihetetlenül kövér néger Vénusszal a
nevetés örvényébe fullad. Ez a film azonban
nemcsak egyszerű vígjáték, hanem gyilkos sza
tírája az egész amerikai életnek és Rooscvelt
nemzeti újjáépítési programjának. A film az
ezeregyéjszaka csodáiba transzponált Amerika,
ahol a tizes vének tanácsa dönt az élet fontos
problémája felelt. A bagdadi kalifa pedig maga :
Rooscvelt karrikalurája. Az égő varázsszőnye
gen való rept.lís a fl.'m/otografla csodája. Nem
tudjuk megérteni, hogyan csinálták. Partnerei
közül Jtine Láng, Virginie Tieid, Luise Havick
nagyszerűek, külön attrakciónak számit a Pé
ter SJsters fantasztikus triója, a Pearl-ikrek
balettje és egy kubai néger szlepplúncosnö. A
film zenéje ragyogó, maga a film élmény a
maga nemében.

Lenyűgöz ez a nagy csönd — mondta a hosszú úttól
és az izgalmaktól megviselt gyönyörű fiatalasszony
Szombaton este, az esti trieszti gyors
vonattal érdekes utas érkezeit, aki egyene
sen a vérző Kínából jött Budapestre, haza
szüleihez. Sándor Tiborné, ez a gyönyörű,
szőke, filigrán fiatalasszony, még szeptem
berben ült hajóra Sanghájban, ahol

dalmait, amikor borzasztóan szomorú hir
érkezett hozzám, meghalt fiatal nagybátyám,
Wertheimer Imre. Sajnos, már nagyon el
késve kaptam a hírt, nem jöhettem haza te
metésére és most, itthon ismét szomorú hir
fogadott. Apám beteg, ágynak döntötte az
átélt izgalom és szomorúság.
— Szinte senkivel sem beszéltem még. a
rokonokkal sem — mondja könnyezve Györ
gyike asszony —, nem mozdulok el apám
betegágya mellől, éjjel-nappal felváltva ápol
juk anyámmal. Rengeteg sokan telefonáltak
arra a hírre, hogy megjöttem, sokan szeret
nének tudni sangháji és hongkongi rokonaik
ról, ismerőseikről, majd ha kihevertem az
átélt izgalmakat és az utazás fáradalmait,

abban az Időben a leggyllkosabb harcok
dúltak.
Az egyik angol hadihajó védelme alatt uta
zott férjével Hongkongba, ahová férje mű
szaki vállalatának Irodáit áthelyezte.
— Októberben ültem hajóra, hogy haza
jöjjek, mert szüleim egyre kétségbeesettebb
táviratokat küldtek, miután nem tudták,
hogy mi történik velünk. Hát az
borzasztó is, ami ott folyik.
mindenkinek szívesen rendelkezésére
Szinte hozzászoktam
állok.
az ágyuk liümböléséhcz, az állandó rob
banásokhoz, tűzhöz,
Még csak annyit, hogy férjem nemsokára
Úgyhogy szinte lenyűgöz az n csend, amely jön utánam és ahogy lecsillapodnak a kínai
itt körülvesz. Génuában időztem kél napig, viszonyok, visszautazunk, mert a /érjem vál
itt akartam kiheverni a hösstu hajóút fára lalata tovább működik.

10 órakor

CITY

%10 órakor

313-as

A Fox e héten alapo

san kitett magáért. 'Charlie Cliant Is prezentálta.

Autók hosszé tábora áll
a City és az Omnia mo
zik
előtt,
ámeneknek
pénztárára minden este kiteszik a minden jegy
elkelt táblát. Hiúba, óriási publikuma van Pes
ten Charlie Channak, n jámbornak látszó, borotvaéleseszü mesterdeteklivnek, aki egy kör
mönfont társadalmi zsarolásról rántja le ezút
tal a leplet és leleplezi a film legártatlanabb
nak látszó szereplőjét. Izgalmas, spannungos
film a 313 as. Charlie Chan mellett kegyeibe
fogadta a közönség a mcsterdetcktivfilmben
fi t is, ezt az aranyos kedélyű kínai fiatalem
bert is.

• Zllahy Lajos első fllmvlgjátéka. Néhány
nap múlva a közönség elé kerül Zilahy La'os,
a kiváló iró első filmvigjútéka, amely az Úrilány cimii darabjából készült és amely a film
kcrc’ztsÓgében ,.Egy leány elindul" cime! kapta.
A filmet szembálon délelőtt szakmai közönség
előtt nagy sikerrel levetítették. Ismertetésére a
jövő héten térünk út.
— Szerelmi párbaj. A lángbaborult Spanyol
országban játszódik le Loretta Young Ós bon
Ameche szellemes kalandorfilmjének, a Szerelmi
párbtij-nak a cselekménye. Kél drága ékszer
eltűnése és az Utánuk való hajsza adja meg u
kalandorfilm jellegét, de a két főszereplő: az ül
dözött és üldöző szerelme egy tökéletes vígjáték
párhuzamos bonvolódásávnl i< filmet messze a
kalandorfilm sal lónja fölé emelik. Loretta Young
a becsületes kalandornő szerepében eddigi leg
jobb alakítását nyújtja.

14 pengő 71 fillérI
Csodatrgaras Írói tiszte'etdij
a Sportalmanach szakíróinak
Másfél évvel az olimpia után végre meg
jelent n Sportalmanach, a sportegykéz hivata
los kiadványa a remekül sikerült világese
ményről. Maga a nagy késés korántsem fel
tűnő, mert már megszoktuk erről az oldalról
a lassúságot. Feltűnő azonban az a néhány in
timitás, amik közül egyet mutatóban adunk
közre azok számára, akik nem vettek részt a
mii létrejöttében. Az egyes sportágak olimpiai
történetét a szakmájukban neves szakemberek
Írták felkérésre. Tudomásunk szerint az. ösz•zefoglaló történeti cikkek megírása elölt az
írók myn tisztázták az egyébként borsosj
pénzbe kerülő Sportalmanach szerkesztőivel a
liszlelctdij kérdését. Ebből következett azután
n meglepetést kellő fordulat. Az egyik illusztris

szerzőnek mintegy hit nngyoldalas komoly
szakmunkájáért az OTT postán 11 pengd 11
fillér Írói tiszteletdijat küldött. Ez az összeg,
• milyen bizarr a maga filléres jelentéktelensé
gében, annyira visszatetsző és méltánytalan is
■ z egész mü tízezrekbe kerülő költségvetéséhez
mérten. Ez az összeg még nz úgynevezett „má
**
sodközlés
viszonylatában is feltűnően csekély.
Azok, akiket ez. a sziikkeblüség joggal elké
pesztett, most kíváncsian várják a Sportalmanach végleges költségvetésének közzétételét.

Erdős Klári
a baJnokjelöM
A miijég pénteki hatalmas műsora mind tár
sadalmi, mind sport szempontból óriási sikerrel
zárult. A nagyszerű bemutatók egyik feltűnő
eseménye volt Erdős Klári remekül kidolgozott
szórna, amivel azt bizonyította, hogy tudását
az idén minden vitán felül bajnoki magaslatra
fejlesztette. Ellenfelei, bár még a szezón elején
tartunk, sorra lemaradtak n nagyszorgalmu,
külföldet járt és .sokat tanult JlaiaL . .tglUiUU’R
mellett. A háttérben máris megindultak tíz in
trikák. hogy a közelgő bajnokság alkalmából
Erdős Klárit hogyan lehelne ..lebeszélni
**
a
bajnoki címről.

5:0 után 6:4
Szeszélyes Rnafutbeüt mutatóit be
a Ferencváros Zágrábban
FERENCVÁROS—HASK 0:4 (3:0)
Zágráb, december 19.

(A Hétföl Napló tudósítójának telcfonjelcnlése,) Győzelemmel kezdte meg téli túráját a
Máltába induló Ferencváros. A nagy utat Zág
rábban megszakították a zöldfehérck, hogy a
HASK csapatával mérkőzzenek. A mérkőzés
nagyjelentőségű volt, mert mint emlékezetes,
n Hungária csapata a nyár folyamán súlyos
vereséget szén vedelt a kitűnő zágrábi együt
testől.
Szinte lelrhntatlun ünnepléssel és egetverő
ovációval fogudta a Jugoszláv közönség a pá
lyára lépő KK-győztes Ferencvárost. A Fradi
meg is hálálta a lelkes fogadtatást, mert gyö
nyörű, Igazi Iskolafu.hallt mutatott be a re
kordközönségnek.
MUnárics jugoszláv biró sípjelére a követ
kező csapattal állt fel a Ferencváros: Háda—
Tátrai, Korányt—Magda, Polgár. Lázár—Tán
cos, Kiss, Sárosi dr., Toldi, Kemény.
Az előzőnapi havasesőlől felázott mély tala
jon rendkívül erős iramot diktál n Ferencváros
és a pauszok úgy mennek lábról lábra, mintha

simára hengerelt, száraz pályán játszanának.
A közönség önfeledten tapsol a szebbnél-szebb
ferencvárosi akclóknnk, különösen Sárost van
elemében. Az első félidőt teljesen uralja a Fe
rencváros és a simán gördülő támadások há
rom gyönyörű gólt eredményeznek. A második
félidőben folytatódnak a jól átgondolt ferenc
városi támadások és a félidő első negyedórá
jában már 5:0-ra vezetnek a zöld-fehérek, ügy
látszik, megelégeli a Fradi a gólözönt, mert az
iramot teljesen lecsökkenti. Ezt azután alapo
san kihasználja a nagy nemzetközi rutinnal
rendelkező HASK és támadásba lendül. Olyan
elánnal dobják magukat a küzdelembe a jugo
szláv játékosok, hogy a közönség egetverő biz
tatása közepette egymás után négy gólt sike
rül elérniük. A ferencvárosi védelem idegesen
kapkod és csak Háda kitűnő védéseinek kö
szönheti, hogy a vérszemet kapott zágrábi egye
temi csapat ki nem egyenlített. A Ferencváros
góljai közül Sárosi dr. egymagában négyet lőtt,
a másik kettőn Toldi és Kiss osztozott. A mér
kőzés végén nz élvezetes játékért jólmcgérdeinelt viharos tapsot kapott mindkét csapat. A
bíró kitünően vezette a mérkőzést.

TIZENNÉGY DARAB EZRES
Ennyit ér Kincses a csatár-szegény francia futballnak
Elsőnek adtunk ’’iit arról, hogy a Kispest
villámlásszerüen
ni uj csillagáért, Kincse
iélkcdés és n csatárokban
szegény francia futball szívesen adoptálná a
tehetséges magyar fiút. Az ostrom, ami az egy
let vezetői ellen megindult, egy pillanatra sem
veszített hevéből és a meggyőzés legsikeresebb,
eszközeit vetették harcba a frankokban már
kevésbé szegény franciák megbízottai.
Tizennégyezer pengős ajánlat fekszik írtár
a piros-feketék vezetői elolt, akik egyelőre még

sért megindult u

nincsenek meggyőződve arról, hogy Kincsesért
már megkapták w tényleges ellenértékét. Infor
mációink szerint a Kispest túrájával kapcsolat
ban „helyszíni szemlét" fognak tartani a fran
cia futballszakértök és ezután döntenek arról,
hogy újabb ezresekkel gyözik-e meg a veszte
ségc ellenére is szerencsés kispesti vezérkart.
Tudni kel) ehhez ugyanis, hogy Kincses járt
mindhárom nagycsapat portáján és scholsem
vették észre a hennerejlö s ma már ezrekben
is jelentős értéket.

Vészterhes viharfelhők gomolyognak
„Fraulein Bimbó'1 jubilált
az egyetemi sportszövetségben
Csendes, de meglepő ünneplésben részesítet
ték nz első bécsi női labdarugó egyesület, a
Damcn Fussball Club ,,Ausztria" tagjai a leg
jobb osztrák hölgyjátékost, Binder Poldit, a
„nagy Binder" húgát. Hctvenötödször játszott
meccset i ez adta az okot nz ünneplésre. Bin
der kisasszony, akit egyébként bátyja s,bece
neve’* után „Frfiulein Bimbo'-nak neveznek,
amíg csatárt játszott, éppenolyan veszélyes gól
lövő volt, mint a bátyja. Az Auslria ünnepelt
hölgyjólékosa jelenleg a hátvédposzton réme a
női csatároknak.

A BMYC
díjkiosztó vacsorája
A Budapest Motor Yacht Club most tartotta
évvégi díjkiosztó vacsoráját az egyik belvárosi
étteremben. A népes és ünneplés vacsorán n
házigazda tisztét a klub népszerű elnöke, gróf
Andrássy Mihály töltötte be. A fiatal főrend
közvetlen szavakkal számolt be nz. év elmúlt
sporteseményeiről, megköszönte azt a
nagy
igyekezetei és áldozatkészséget, amivel a klub
tagjai ezt az esztendőt is a fejlődés jegyében
sportolták végig. A hatásos elnöki beszédei ha
talmas tapsviharral köszönte meg a klub s az
után a bajnokok és rekorderek egymásután
átvették a szép és értékes érmeket.

Stadiont eoitaneH
a Posiasoh
A fedett sportcsarnok légvárának végleges
helyét a régi Lóvcrsenylércn jelölték ki s igy
a Postásak amatőrcsapaln elveszíti régi telepét.
A sportszerűen gondolkozó vezetőség emiatt
nem kezdeti szélmalom-harcot, hanem nz egye
dül nktiv megoldáshoz folyamodóit: uj hajlék
után néz. Terveik szerint

berlini mintára nagyméretű postásstadiont
akarnak építeni és pedig vagy a Tomcsányiulon, vagy pedig a Fchér-uton. Gratulálunk I

Hídvégi nyerte

Eötvöa-cnilékveracnyl. Az

MXW méteres távon megrendezett versenyben
Hídvégi 9 p 13 9 mp es eredménnyel lett első
Ladányi dőlt, aki 9 p 27 mp el futott. Az olasz
Prruca ötödik lelt.

kéallabda II. oaat. bajnokság: Elektromos
Müvek—UTE 2:2, BSiKRT— Kistes «:3.

Az egyetemi sportszövetség múlt vasárnapi
viharos és meglepetésekkel leli közgyűlése ko
rántsem oszlatta el a harcok felhőit a főiskolai
sportolók kél fellegvára: a MAFC és a BEAC
felől. A legújabb hírek szerint
• műegyetemiek mindenáron meg akarják
semmis! Iteni
ezt a közgyűlést a választásaival együtt, ami
tudvalévőén az ellenzék nem várt győzelmével
végződön. A jelek szerint ez alighanem sike
rülni is fog, miután az alapszabályok értelmé

ben ifjúsági elnök

csak ifjúsági

korhatáron

belüli főiskolás lehet. Már pedig a viharos köz
gyűlés erre a posztra Hepp Ferenc dr.-t állí
totta, aki a MAFC szerint a legteljesebb joggal
s az álélés benső forróságával énekelheti az is
mert dalt: „Szeretnék még egyszer húszéves
lenni. . .*' Ebben az esetben ugyanis éppen —
hatvanéves lenne.
A harc heve tehát az elmúlt hét alatt nem
hogy csökkent volna, hanem inkább elmélyült
s a főiskolai klubokat még inkább szembeállí
totta egymással.

...és most itt áll
a Nemzeti megfürödve...

hámoz. A kis Horváth remek lendülettel,
válogatott formában robog a Phöbus-kapu
feló és gyilkoserejü lövése megrezegteli a
hálót. 0:2. Óriási a káröröm a Nemzeti hí
veiben. A két gól fölrázza a Phöbusl és az
összecsapások mind hevesebbé válnak. A
17. percben P. Szabó pompás beadását Án
gya/ a sárba ejti. A labda leül a sárban és
a jó idejében odarohanó Héky a hálóba po
fozza a labdái. 1:2. Izgatott hangulatban
folytatódik a mérkőzés s az izgalom tető
fokra hág, amikor Flóra a bünletöteriile’.en
belül kézzel fog el egy kapuratörö labdát.
Nagy az öröm a Phöbus-táborban, de az
öröm korai, mert P. Szabó, a legbiztosabb
tizenegyes-rugónk kapufára lövi n labdát.
Tovább támad a Phöbus és rövidesen ki is
egyenlít. A nyakigláb Titkos II huszonöt
méterről ereszt meg egy bombát és a külön
ben erős, de védhető lövés Angyal melleit a
hálóba vágódik. 2:2. A Nemzetit megzavarja
a kiegyenlítő gól s a 33. percben Turay ll.
cles lövése megtalálja a rést. 3:2.
Szünet után a Nemzeti fölénybe került és
Palágyi révén sok veszélyes támadást vezet.
Biró Sándor több téves ítélettel felingerli a
közönséget, de általános helyeslés fogadja
az ítéletet, árúkor
a sportszerütlenkcdő Tőröst és Szlancsikot nyugalomba küldi.
A labda minduntalan elakad a sárban és
derűs jelenetek tarkítják a játékot. A 23.
percben bebiztosítja győzelmét a Phöbus.
P. Szabó és Turay II. remek összjálékkal
lő távolra megközelítik az ellenfél kapuját.
Turay II. Béky elé emeli a labdát hirtelenül
és a válogatóit szélső éles lövési küld a ka
pura. Angyal vetődik az éles lövésre, de a
remek vetődés kárbavész, mert a labdát P.
Szabó elé üti. Az öreg csatár nem kap lámpalázt és nyugodtan helyezett lövéssel beál
lítja a végeredményt. 4:2. A remek akciót
a közönség hosszasan tapsolja. A továbbiak
során a Phöbus „bctonvédelmc" vissza
tudja verni az egyre gyengülő Nemzeti
támadásokat.

Játék Gól Pont
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

FERENCVÁROS
HUNGAIHA
’ ÚJPEST
KISPEST
ELEKTROMOS
PHÖBUS
NEMZETI
SZÜBKETAXI
SZEGED
BUDAFOK
BOCSKAI
törekvés
BUDAI „11“
GYŐRI ETO

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

55:22
53:14
48:19
39:31
29:21
31:23
31:37
34:34
23:30
21:32
16:31
22:47
17:34
14:58

25
23
20
17
16
Ki
1.3
12
10
10
7
7
4

Nem sikerült a
reváns a jégen
LTC PRAHA—BKE 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)

Vasárnap délelőtt álltak ki revánsra a ma
gyar fiuk a prágai LTC klubbal. Az első mér
kőzés Prágában zajlott le és 13:1 arányú ma
PHÖBUS—NEMZETI 4:2 (3:2)
kőzést. A Phöbus óvására meg kellett a já gyar vereséggel zárult A mai mérkőzésen n
feljavult kondíciójukkal méltó és
A berliniutcai Phöbus-pálya zöld gyepéi tékot ismételni és ez az ismétlés a szegény magyar fiuk
ellenfelei voltak vendégeiknek. Ügye
valósággal eltakarta a mély, havas latyak. Nemzetinek két pontjába került. Fergeteges veszélyes
sen kidolgozott támadásaik a jeget boritó hóba
A kellemetlen havascső és a csontig ható iramban kezdődik a mérkőzés és miár a má fulladtak, amely fékezte a korong lendületét.
hideg szél nem bizonyult a legideálisabb sodik percben a Phöbus-hálót duzzasztja a A kudarc közvetlen oka azonban nz volt, hogy
futballidönck, mert a mérkőzést egyáltalán Nemzeti vezető gólja. Szlancsik kiadását a magyar fiuk nem tudtak eltérni a hosszú
nem kísérte érdeklődés. Ugylátszik, már a Palágyi remekül adja be Kisalagi elé és a passzoktól, a láncszerű Címadásoktól és az
pikantéria sem vonzerő, pedig ez a mérkő center beadásszerü lövést küld Csikós ka egyéni kitörő akcióktól. Ez a játékn.odoibcli
zés — előzményeit tekintve — igazán he pujára. Csikóst ugylátszik megbabonázza a különbség dönlötlc el a meccs sorsát.
Az első harmad közepén Miklós magához
ves, gyilkos iramú, elkeseredett küzdelemnek labda, mert nem nyúl érte és a prédára jó
a labdát, villámgyorsan fordul előre,
ígérkezett. Emlékezetes még, hogy az első kor érkezik Horváth, aki bombaszerü lövés kaparintja
a kekkek azonban a kornersarok felé szorít
találkozónál a Nemzeti győzött 4:3 arányban, sel a hálóba küldi a vezető gólt. 0:1. A Phö ják. Ügyes csellel a kanadai Staplefordhoz gu
de a biró tévedésből előbb fújta le a mér bus enyhe fölénye után ismét a Nemzeti ro- rít, aki a tálalt korongot félmngasan a hálóba
juttatja. 1:0. A második harmadban a csehszlo
A PHÖBUS „BIZTOSÍTÓ” GÓLJA
vákok szinte ostromzár alá veszik Aport, a ki
váló tehetségű fiatal kapust Kétségtelen, hogy
az elszenvedett négy gól ellenére a magyar
csapat legkiemelkedőbb egyénisége ez a fiatal
fiú. csodákra azonban nem képes és
kovski csakhamar egyenlít. 1:1. Majd a cseh
szlovákok kanadaija kicsalja Aport s melleim
megszerzi a vezetést. 2:1. A harmadik harmad
ban erős jálék következik. Minden akciót
mindkét részen elnyomnak s inár-már ,,urv?‘
Ságoktól lehel tartani, amikor a biró Jirolkát
egy percre kiállítja. Etlől kezdve lanvhul
iram és Buckna nyugodt tempóban kény ríme
in beejli második gólját. 3:1. A helycsere után
Miklós—Staplcford csszjét'khól megszületik a
második magyar gól. 3:2. Meg’ön a Irihiin
hnrgia Is, rendül a ritmikus Huj-huj halra,
kiált's, egymásután születnek a pa-nr magyar
akciók, eredmény n-'lkiil. Mindannyian a cseh
szlovák kapu előtt állnak s megfeledkeznek CretTitkos 11. remek ^lüktetésével P. Szabó nem tud mit kezdeni, végül Turay II. slel segítsé kővakiról, aki a magyar oslromzár mögülI ki
gére. aki tértölelő hatalmas rúgással Békyhez továbbit. A szélső nyomban kapura lő és An csúszott korongot magához kaparta s szé-lute
gyal csuk kiütéssel tudja védeni a bombát. Vc-stére P. Szabó elé IBI. aki haladéktalanul a les iramban végigrohan a pályán és n kicsit
lt
*
korongot bekanalazza a
hálóba továbbítja a labdát. 11. félidő üS. per'-. 4:2. (Copyright by Hétfőt Napló — System maga mögé cre«'t
Horváth-)
magyar hálóba. 4:2.

Bndapeat, 1037 december 20.
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HÉTFŐI NAPLÓ

Különös rendelet

„KOZDonii eszkozOKDOi
**
készített
ermehre es — monopóliumra

Az Iskolánkivüll testnevelés óriási tömegeket
mozgat az országban és versenysportja szaka
datlan ívben, fejlődik. Az ország minden részé
ben és minden sportágban jelentős versenyélet
folyik, valójában a társadalmi sportegyesüle
teknek ez a réteg a legnagyobb erőforrása. Az
n komoly versenyprogramin, amit az iskolánkívüli testnevelés vezetői minden elismerést
megérdemlőén kidolgoztak, a dolog természe
téből folyóan jelentős anyagi áldozatot is kí
ván a versengek éremdijazása miatt. Tízezrek
re megy az. az összeg, amit a sportversenyek
győzteseinek érmeire kell költeni.

zéséből felmerülő költségek a versenyt rendező
szervet (egyesületet) terhelik. Hogy beszerzé
süket a legolcsóbb árak mellett biztosítsam, a
verőtőkéket központi eszközökből készíttetem
el és a beszerzési lehetőséget az alább megje
lölt ártan (most egy fémárttgyár teljes neve
és cime következik) biztosítottam." Ezután az

árlap következik, majd az egész azzal végző
dik, hogy , a megrendelések közvetlenül a cég
nél eszközlendők.'
*
A kedvezményezett gyár,
amely igy nagy összeget reprezentál, monopó
lium birtokába jutott, a többi hasonló üzem
részéről érthető ellenszenvben részesült. A töb
biek ugyanis, akik a közszállitásl szabályren
Annál különösebb az a rendelet,
delet elmaradása miatt nem vehetnek részt az
amelyet az Országos Testnevelést Tanács el üzletben, joggal úgy vélik, hogy
nöksége 1108, szám alatt kiadott. A rendelet
• kedvenc cég verseny nélkül jutott a
pontosan előírja, hogy a jövőben milyen for
nagy rendelés birtokába.
májú, kivitelű és feliratú érmeket szabad adni
A
kizártak
képtelenek felvenni ebben az ügy
a győzteseknek s ezután pedig a következő
furcsa befejezéssel kötelezi az érintett egyesü ben a harcot, mert az ö számukra nem állnak
rendelkezésbe a „központi eszközök". Érthe
leteket
tően kiváncsiak arra ezek után, hogy ezt a
az érmek központi beszerzésére.
konkurrencianicnles monopóliumot mikor fog
A rendelet szövege a következő: „Az előzőek ja felváltani a szabad verseny, amit a törvény
ben rendszeresített érmek és szalagok beszer is előír.

Csatlosposztöházlcipö Posztészftru (érti v.
meleg béléssel 36—43 Mámig
nöl cipő

390

meleg béléssel

480

Példátlan váltságdíj
magyar amatőrfutballístáért
A hir, ami méltán kelt majd közfeltünést, a amatőrfutballistáért,
Phöbus centerválságával kapcsolatos. A villa
kereken 10 ezer pengőt!
mos csapat sokoldalú kísérletezései nem járlak

,
**
amit amalöregyesülettel kapcsolat
sikerrel s a csatársor vezénylésére uj erő után Az „üzlet
kellett nézni. Jelölt rengeteg van — csak éppen ban nem szívesen emlegetnek, ennek ellenére
sem lehetetlen, miután Turay H. eladása csak
megfelelő jelöli nincs. Valamennyi közölt
nem bizonyos s az érte elért árból alighanem
Fekecs II., a ZSE kiváló góllövője és diri kitelik
Fekecs II. mammut-váltságdija.
gense ■ legkomolyabb kombináció.
És még mondják az amalör-álszentek, hogy
Igen ám, egy kis hiba azonban itt is van. Az a profizmus árt a futballnak... Csak helyesen
amatőregyesület példátlan váltságdíjat kér nz kell a szerepeket betölteni s mindkettő fóljár.

Nöl gumi hócipő
25 cm magas húzósánál, meleg
ítéléssel, szépség hib
minden számban

1050 c

Nagy sportsikerrel zárult a Hétfői Napié
vándordíjáért vívott elsőévi küzdelem ;

A Magyar Vasfonalabajnok
Hétfői Napló szerkesztőségének
Budapest.
Utolsó mérkőzésünk és 3:0-ás győzel
münk alkalmából kiiszöuetünket fejel
tük ki a tekintetes szerkesztőségnek,
hogy nemes gesztussal hozzájárultak a
magyar futballsport fejlesztéséhez. Vasfonalgyár elnöksége.

A Hétfői Naplő vándordíjának elsőévi
küzdelmére tett pontot ez a fentebb közölt
távirat, amely röviden annyit jelentett,
hogy a Cégliga számára felajánlott értékes
vándordíjunk
elsőévi győztese a Vasfonalgyár csapata
lett.
A küzdelem csak most ért véget a Radiá
tor és a Gamma között lezajlott mérkőzés
sel, amelyet a Radiátor 2:0 (1:0) arányban
nyert meg. Az utolsó mérkőzés után a sor
rend a következő lett: 1. Magyar Vas fonal,
2. Radiátor, 3. Jutagyár, 4. Shell, 5. Kováid,

Merész túlzás lett volna azt állítani, hogy n
válogatottak újpesti tréningje iránt nagy volt
az érdeklődés. Még tiz órakor is az ujjúkon
számolgatták a rendezők, hogy hány jegyet is
adtak cl. A végeredmény: funkciorióriusokkal
együtt 17 főnyi nézőtér. A két csapat a követ
kező összeállításban vette fel n harcot: Válo
gatottjelöltek: Havas — Miklósi, Joós — Páz-

mt'.ndy. Szűcs, Balogh — Pusztai, Vince,
Szendrődy, Kállai, Szeder.
Újpest kombinált: Anlos — Futó. Dormos —
Ádám. Seres Balázs — Zombori, Horváth II.,
Szuhal, Hidasi, Balogh II.
A „nagyok" egykettőre bebizonyítják, hogy
értenek a mesterségükhöz: Pusztai, mint a bölcs
kádi. a bekkek mögé küldi a labdát, Szendrődi
úgy ugrik oda, mint egy párduc a beadás
olyan pontos, mint egy kronométer,
Kállai bombájával ped'g még a japánokat
U vissza tudnák zavarni n kínaiak, 1:0.
A nagyok csatársora pazarul játszik. Annál
jóiban unatkozik a másik oldal >n Szeder, akit

csak azért nem temet cl a hó, mert idflnklnl
felébred a biró sípjelére Vince egy jól helye
zett lövéssel n kapufa tetc’érŐI lesepri a havat.
Fu(A udvariaskodik: Kállai fejese elöl elegáns
tangó-mozdulattal hútralép s igy a lal da a háFla kerül. 2:0.
A csepp kis Zombori „megflrkáUa" a nagy
Jo'ct, fnképnél hagyja s beadását Hidasi a
kapuba küldi. 2:1. A nagyok mcgi’cdnek s hu
mar óban bekotornak egy gólt a kapuba: Kál
lai kaoufnlövése Pusztaihoz pattan, ez közelről
lő, a kapus kezéből hólrapattan a labda, de
Pus tál akkorra már olt is van és a hálóba
gurítja. IC.,
A 2) perces első félidő után Vince elfut,
An'.os eléje veti magát, elüti előle a lohd t. de
éopen Pusztai elé és máris 4:1 az eredmény.
Vince kapufarekordot akar ftlálliiunl. Kitör,

bár«ryb<: béléssé
36— 43 számig
Iflzősben is kspbató

950

egyedül áll a kapussal szemben, a jobb kapu
iára lő, a visszapattanó labdát most meg a bal
oldali kapufára lövi. Kállai és Pusztai közös
erővel begyömöszkölik a labdát a hálóba, 5:1,
majd Kállai lövése Dormosról a kapuba pat
tan. 0:1.
A harmadik 20 perces ..félidőben" a kombináltban Sternberg is beszáll. A jobbszárny egy
szerre uj erőre kap, minden labdát Sternberg
mellett akarnak elcsúsztatni, de sehogy sem
sikerül. Ped'g Pusztai és Vince minden pénzt
megadna ezért. Szendrödit nem izgatja a pi
káns csemege (nem nz ő tréneréről van szó) s
egykettőre három rettenetes bombát zúdít a
há’lóbn 9:1. Az újpesti csatárok nem sokat tö
rődnek a góllövéssel, ők most csak a trénerük
kel cselezgetnek. A Sátort névre Ítélt Slernberg meglepően jól játszik. Goda mester, a
meccs bírája a szapora hóesésben tüsszenteni
akar s tévedésből nagyot fuj a sípjába, mire n
csapat a.nézőkkel egy szempillantás alatt cl-

Gyarmati
a „Hungária-istálló"
jelölt, e
Már jóideje dúl a harc Gyarmati, n Szeged
Len naggyá lelt válogatott hali birtokáéit. A
•esti „nagyok" vitait, k, hogy melyiké lesz a
hódítás gyümölcse. A konkurenciában aligha
nem a „Hurgf.rla-istálló" lesz n győztes, meri
a bcnfentcsck tudni vélik, hogy tavasszal m'i
Gyarmatival n johbhalfhan Indul meg a küz
delem nz őszi ponthátrány eltüntetésért.
A kérdés csak az, hogv az óhajokkal lépés!
tar’ e o kékfehérek pénzügym in fotlere és meglalái.iii-c u fedezetet az értékes gyöngyszem

megvásárlására.

Posztőszőru cipő
báránybör bélés
sel 36—43 számig

850 r.

Fekete gumi hőelpő

ős® -

17 néző e!őtt gólözönnel
gyakorlatozott a válogatott-csonk
VÁLLOGATOTT—ÚJPEST KOMBINÁLT 9:1

Csatlós nöl hőrclpő.

6. Wander, 7. Vlgodni, 8. Gamma, 9. Chinoin 11., 10. Schcmber, 11. Révai.
A vándordíjunk révén tizenegy olyan
egyesület kapcsolódott a magyar futballí leibe, amely másként nem tudta volna ér
tékes tulajdonságait a sport közösségére
hasznosítani. Dicséret illeti a Cégliga veze
tőségét is, amely módot adott arra, hogy
sportszerű keretek között, példás rendben
fejeződhettek be az izgalmas mérkőzések
és juthatott a vándordíj első védője címé
hez a Magyar Vasfonal tizenegye. A kitűnő
cégcsapatot a pompás sportteljesítményhez
dr. Aczél vezérigazgató nagy sportszereidé
és kiváló szervezőképessége segítette, de Férfi gumi hócipő
méltán illeti dicséret közvetlen munkatár
huzózarcal, meleg bélés
sel. kis szépséghibával
sait, Jutass! Ernőt és Petrotdcs Ferencet is.
minden iiámban
Az ünnepélyes díjkiosztást január 15-én
rendezi nagy lakoma keretében a Cégliga
kitűnő vezérkara, Görgey István, a Cégliga
diszelnöke adja át majd a dijakat. A máso
dik és harmadik helyezett külön éremdijazásban részesül.

villámzárral, meleg béléssel
szépsé-thibával,
minden szambán

680 c

Fekete v. barna gnm!
hőelpő
22 cm magsa meleg bélésser
szóoséghlbAvnl

minden uímbs

950.

NŐI csatlós börclpö
meleg béléssel' 36 43-ig

750

Í00 OLDALAS KÉPES NAGY ÁRJEGYZÉKET - KÍVÁNATRA
VIDÉKRE INGYEN KÜLDÜNK
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GyiSkos iramban, hallatlan
izgalmak között az MTK
nyerte a vizipőlő-kupát Junak
Vasárnap este, n Nemzeti Sportuszodában
l.irlotlák a MAC és ÚTI', közös rendezésében
ii kél egyesület folytatólagos iiszóversenyét tel
jesen zsúfolt nézőtér előtt. A rendezés sok kí
vánnivalót hagy bálra, mert ii számok vontaoltfnn és késéssel folytak le. Részletes eredmé
nyek: 1(K) méteres i/iusági mellúszás: 1. Kulc ár FTC 1:14 8 mp. Magyarország 1937. évi 30')
méteres vegyesuszó bajnoka.- dlr. Csik Ferenc
BEAC 413 6 mp. 2. Makláry MAC 4:27 mp. 3.
Végházy BBTE 4:31.8 mp Csik csak a mellUszásbu feküdt bele.
100 m-es hölgy mellúszás: 1. Sz. Vargha
Enőke BSE f p 29.2 mp, országos rekord!
Vargha a régi országos rekordot kél másod
perccel javította iné,','. 100 méteres ifjúsági hótlistás: 1. Szuhy M \C 1 p 18 8 mp. Magyaror

A biró Tulnayt kiállítja és négyméterest itél.

Budapest, 1937 flwnibfr 20,

és Bakafántos ayeríék a limsenygkeí

Az egész délután eső, havas-eső és a meg
lehetősen mély pálya ellenére nem akadt kü
lönösebb meglepetés. A két legjobban dotált
versenyt Junak, illetve Bakafántos nyerték.
Az első verseny utón Siról könnyelmű haj
tásért 100 P-vel megbírságolták, a barma''ik
futam után pedig Molnárt és Székelyt a folyó
meefingre eltiltották a hajtástól.
Részletes erdmények:

A büntetőt Brandy-góllá értékesiti. 1:0. Közboné Boér és Somóczy megjegyzést tesz a bí
róra és a szigorú biró mindkét játékost kiál
lítja. A MAC négyméteresből egyenlít. Ezúttal
Földes nyomja víz alá Taricsot és Tarics dob
a büntetőből gólt. 1:1. Kánásyt kiállítja a biró,
majd bárom MTK- és két MAC-jálékost küld
I. HÁROMÉVESEK VERSENYE. 1. Rufelejtő
ki a vízből, összesen nyolc ember van a me
zőnyben, de igy is a MTK megszerezhetné n (5) Steinitz. 2. Dajka (1%) Siró 3. Várta (3)
vezetőgólt, ha Homonnai nem volna túlságo Zwillinger. Fm.: Alpár G. (10) Marschall K.,
Apród of Pa inuk (10) Simkó, Légyott I. (l’-í)
san önző.
Marschall, Sirocco (6) Kovács J.
Biztosan.
Félidő végéig nem változik az eredmény. Szü 10:43, 19, 13, 16. Olasz: 10:33. Befutó; 10:132.
net után a MAC támad, Tolnay végiguszik és Idő: 40.8
irtózatos erejű bombával megszerzi a vezetést.
II. BÁRTFAI DIJ. 1. Jósnő (5) Wiesner. 2.
A gólra nz MTK
őrült iramban játszik és Rabló (5:10) Feiser. 3. Helois (10) Fityó. Fm
Brandy hatalmas kapufái dob, majd Homonnai I.oge (2) Zwillinger. Biztosan. 10:48. Olasz:
szág 1937. évi ‘2()0 méteres ifjúsági hölgybaj- i'tadásából Brandy remek dopplergóllal egyen 10:36. Befutó: 10:133. Idő: 31.8.
tiol.a: Balogh Kató FTC 3 p 05.4 mp.
III. AMATEURVERSENY. 1. Csongor (3)
lít. 2:2.
Ezután került sor a nagy érdeklődéssel várt
Rcimer. 2. Ulica (8:10) Gedeon. 3. Margit S.
MTK-lámadásbóI Takács megszerzi a veze (4) Földi. Fm.: Nestor (214) Pekárv, Betörő
magyar vizipóló-kupa döntőmérkőzésére.
tést (3:2), majd a biró három MTK-játékost (10) Vecseklői, Revisio (10) Székely, Echo fia
MTK—MAC 4:3 (3:3, 1:1)
kiállít s igy Kánásv ismét kiegyenlít. 3:3. A (6) Molnár, Nemes (10) Szmrec.sányi. Küzde
A zsúfolt nézőtéren óriási az izgalom ül
i . u;
... biró nagyon gyengén vezeti a mérkőzést, n lem. 10:106, 16 ,12, 14. Olasz: 10: 56. Befutók:
és a pokoli zajban n biró nem akarja megkez rendes játékidő végelér s a döntetlen ered 10:208, 326. Idő: 31.8.
i'cni a mérkőzést. A MAC közönség teljes szám ményre való tekintettel hosszabbítani kell.
Fial vonul fel. az MTK-t viszont az UTE közön
A hosszabbítás negyedik negyedében Ta
December 23 és 26-án d. u. 1 3 órakor
sége is biztatja. Hosszas huzavona után meg
kács mesteri gólja eldönti a féktelen vili
indul a játék. Az MTK támad és már az első
••
iik' iónál Brandy hatalmas kapufát lő. A kö
csatát.
vetkező támadásnál Tolnay viz alá nyomj:: I
Brandy!.
I
megnyerte n kupát.

NY8LAS-BGTRÁNYI
A mérkőzés után véres botrány tör ki n víz
ből kiszá.ló c aputok között. Homonnai elsőnek
éri partot, amikor egy megszervezett nyilas
l.’.r :iság nyomdafestéket nem törő múl n
kezdte sértegetni az MIK CJUpalút, a
lloinonnult.
I’illaiintok alatt tel leges: égre került li sor s
mivel nem volt a köreiben csuk egy rendőr,
nk’.t ctokhi-mnr elsodort a megvadult tömeg,
a sértések özöne ón véres verekedés zaja löl-

Hitte be n fede’tuszoda visszhangon csarnokát.
Szervezett támadásról volt szó, mert —
mint kiderült —, a fedettuszoda egész környé
két ellepték a nyilasok, akik a távozó közön
séget és az MTK-t leköpködték, sértegették és
lettleg is bántalmazták.
A gyorsan elősiető margitszigeti őrszemek
csak nngynehezen tudlak rendet teremteni és
lapzártakor még a sziget különböző pontjain
nagyban folyik a verekedés.

IV. MECHANIKUS HANDICAP. 1. Timidé II.
(2) Benkő. 2. Ursula (10) Jónás. 3. Hyperol
(10) Székely. Fm.: Bajadére (10) Kovács II.,
Marlene B. (5) Baik, Oculi (4) Maszár J., Ster
ling (8) Jónás J., Föur (3) Simkó, Varázs (3)
Kovács J. Biztosan. 10:28, 18, 28, 65. Olasz:
10:84. Befutók: 10:156, 990. Idő: 34.2

V. ORGONA DÍJ. 1. Jur.ek (í>:10) Feiser. 2.

Marina *(10) Jónás. 3. Lali (20) Marék. Fm.:
Edömér (10) Maszár J., Lasta (5) Fityó, Big
Bili (114) Marschall. Könnyen. 10:18, 11, 19.
Olasz: 10:50. Befutó: 10:117. Idő: 28.8.
VI. PÁRKÁNY HANDICAP. 1. Bakafántos
(3) Raymer. 2. Törzsfönök (pari) Fityó. 3.
;•
©
•B2
Gyarmati (10) Vorst. Fm.: Bolond (1,'4> Stei
nitz, London (10) Hauser, Kundry (10) Ko
vács II., Muscicopa (6) Maszúr F. Biztosan.
10:49, 14, 13, 23. Olasz: 10:38. Befutó; 10:127.
Idő: 32.6.
VII. CSILLAG DIJ. 1. Bcata L. (pari) Jónás.
2. Plque Dame (154) Zwillinger. 3. Utána (3)
Marschall. Fm.: Zsuzsa (6) Dózsa, Palóc (10)
Kovács II. Könnven. 10:21, 15, 13. Olasz: 10:30.
Vivóberkekben furcsa hírek keltek szártyra. és szempár félelmetes csillogása közben meg Befutó: 10:65. Idő: 32.9.
llölgyliáborti leszl — 'mondták megszeppenve a történt az interjú.
VIII. HANDICAP. 1. B’cskás (6) Tornán. 2.
Hadüzenet
— Nem adjuk fel a harcolt Ila a szövetség Mátka (4) Maszúr 1.3. Ágnes (l'Á) Kallinka.
legharccdzetlebb
vivódaliák is.
ugyan még nincs, de n modern harcászat álli- uz utánpótlás mellé áll, akkor vívássá le velük Fm.: Lúgos (6) Jónás, Szoknyahős (254) Zwilfór a prágai asszókall
lóing már nem ismeri nz ilyen „békebeli"
.
l.inger T., Guardian Todd (6) Feiser. Janka
Sietve menekültünk a másik tanyára, ahol az (4) Zwillinger, Egeria (8) Raymer, Estike (8)
maságokut, A küszöbön álló háború egyetlen
liszt zatlan
lián pontja a fegyvernemek kérdése. utánpótlás békés hangulatban dolgozott. Itt a Baik. Küzdelem. 10:145, 15, 13, 12. Olasz: 10:40.
Mivel vívják
az ádáz esni
csatát:
ívják meg nz
” vcrscnylőrrel, fétéma az olasz vívók múlt vasárnapi győzelme Befutók: 10:470 és 249. Idő: 29.9.
nehéz olasz kardokkal vagy a nő ősi fegyveré volt. Mindenki a vereség okára kiváncsi s a
IX. NEMZETKÖZI ELADÚVERSENY. 1. El
vel, a vérvörösre lakkozott körömmel, esetleg sokoldalú magyarázat közben felvetődik az is, sőm (8) Fityó. 2. Csalán (2) Kovács II. 3. Leó
mihószien festeti — szájjal.'
hogy a vereséget szenvedett lilafehér vívók ta (6) Raymer. F m.:Séma (10) Földi. Hamupipő
Nyomozást indítottunk és — kuriózumként lán nincsenek jó pedagógus kezében. A vitatko (12) Marschall, Vág (4) Feiser. Odább (14)
álljon itt egy háború oknyomozó történelme, zók szócsat:!járói az utánpótlás keretének mun Steinitz, Bosiljka (6) Maszár F„ Szeszélyes (12)
kájára terelődik a figyelmünk. Öröm nézni a Maszár I., Sa merj (l'/<) Zwillinger, Győző (5)
jm’g mielőtt maga a háború kitöri volna.
Egy évvel ezelőtt Szenes Miklósné nicgala- fiatal, szinte gyereklányok gyakorlatait, amiket Penkő. Magvas (14) Jónás. Küzdelem. 10:117,
utánpótlásának keretét, hngy ambícióval, teljes komolysággal végeznek 20. 16. 20. Olasz: 10:48. Befutók: 10:179 és 292.
a közönség is hála- IIá| lehel ezekre haragudni?
Idő; 32.8
yezést, amit bizonyiAlkalmunk volt a keret egyik vezetőjét is
X. POPRÁDVÖLGYI DIJ. 1. Pillangó O. (p)
ső versenyen kicsiny megszólaltatni:
Nerhaft; 2. Opera (6) Hauser. 3. Kati (154)
nek bizonyult nz ezerszemélyes terem.
siker
— Nem szívesen nyilatkozom a „háború" Tornán. Fm.- Csurgó (3) Feiser, Bimhi (4) Kal
régebbi hölgybajnoknöink körében különféle kérdésében — mondotta —, nem is beszéltein linka. Puszta Kürtös (14) Marschall R.. Capua
indulatokat gerjesztett. MeilŐzöttnek érezték még róla senkinek. A Hétfői Napló kivétel, mi (8) Maszár I., Azdaja (20) Jónás J. Biztosan.
magukat, minthogy az ő versenyeiken a nagv- után az önök részéről minden sportszerű mun
s/énui közönség ismeretlen fogalom volt. No kánk jelentős támogatásban részesült. Az ügyre
sza. elhatározták, hogy ha nz utánpótlás a vonatkozóan csak annyit mondhatok, hogv
l vt
kedvenc
együttes, akkor ők <1 sem indulnak a nem tudom, mit akarnak tőlünk. Mi n légynek
januári válognléi versenyen s a nyári Prágában sem ártunk, veszekedni,, hábornskodni
‘
' * ' nincs
lemlezendö világbajnokságokon vívjon majd szándékunkban. Ml csak egyet akarunk: dőlnz utánpó'lás. — ha tud. \ tervet tett ugyan go: nil
VÍZSZINTES:
A kitörőben lévő sporlháboru ezek szerint
még nem követte, de a nyilatkozatok már zá
1. Naivan tudomásul vesz.
egyedülálló lesz a maga nemében: hiányzik
porozlak.
A régi hölgvvivó gárda egyik belvárosi vivő majd belőle az — ellenfél. Viszont egy pilla 11. A Nemzeti Bank elnöke;
szem
elől téveszteni,, hogy a volt pénzügyminiszter. 12. An
__ ..............
.................
teremben szokott összegyűlni tréningre s itt untra sem szabad
gol, sziget az Indiai óceánban.
készülnek a kiilturháborura is. Felkerestük a magyar vivósporlot n világ ranglistájának síére Egyik bélyege egyike n leg
főhadiszállást, ahol a hölgyek épnen a kard- nem n veszekedés, a széthúzás, hanem a váll- értékesebb ritkaságoknak. 14.
fenéslen gyakorolták magukat. Inkrgnilónkaf vetett komoly munka juttatta.
Folytonossági hiány — más
T. I.
csakhamar felfedezték, mire négy villogó kard
salhangzói. 15. Szivességböl
tulajdonába juttat. 10. Attila
népe — utlanul. 17. Áron
öccse nevének
közepe. 20.
Kecske hímje. 21. A móku
A C.SERKÉSZKÖZGYt’LÉSEN
sokhoz hasonló apró rág
A HIVATALOS LISTA ŰYÖZÖTT
csáló. 22. Ea, ea, ca. 23. Csor
Fényes keretek között rendezte meg 25. éves dultig. 24. Végtelen opera
díszközgyűlését a Tudományos Akadémia nagy részlet. 21. Addig, mig lemegy
termében a Magyar Cserkész Szövetség. Az elő a nap. 20. Sziget — franciául.
kelő közönség soraiban láthattuk Lázár Andor 27. Ez alatt fészkel a fecske.
Jószág. 30. Női hang. 31.
BOTRÁNY Í.S RING-SZAKáDAS A PROFI ignzsúgügyminiszlert, Wlasslci Gyula államtit 28.
kárt, Hőckl József altábornagyot és a társa Kő — németül. 32. Azonos
BOXCSATÁN
betűk. 33. Arab kalifa, aki
dalmi és sportélet sok más előkelőségét. Ün
arab
várossá
Guruéra kidőlte után n Budapestre hozatott nepi beszédek sorozata után került sor a tiszt Jeruzsálemet
s nz arab birodalmat
páriái ökölvívó-ériás. 1H Megllo, nkl már le újítóira. Győzött a hivatalos lista feltűnő nagy telte
34. Német töbgyőzte Guruéról, ellenfél nélkül maradt. A fölénnyel. Az országos elnök ismét Papp Antal megszervezte.
besszámu
személyesnévmás.
rcitdczőaég uz osztrák-orosz Romust hozatta és ügyvezető nlelnök P.ry Emil lett.
35. Trója „köszönheti" elfog
Budapestre, aki vasárnap állott a rlngbc.
lalását ennek. 30. Csekkben
Késő este kezdték meg a mérkőzési én beve
van. 40. Nincs haj n fején.
A VASAS NYERI MEG A ZSE-NEK
41. Régi „cs" betű. 42. Apró
zetőül Vértes magyar és Krasska osztrák tízmértani alakzat (I) 43. No
A BAJNOKSÁGOT?
menetes csatájával Indult meg a proüboxoláa.
szogatás. 44. Pl.: M. 45. A mai élethez főleg
Ax egésznapos havaseső miatt nem sikerült ezekro
Vérten egyik foga csakhamar kirepül, mire
van szükség. 40. Fejtörést okoz.

V'értelen harcra készülnek
a kardos amazonok

Lenz altábornagy
a távlotal'zatőr feltalálója

bukméker enge
dély kért
Szombaton déli 12 óráig kellett a Magyar
Lovaregylétnél a jövő évi bukméker-engedélye 
kért folyamodni. Nem is olyan régen még özö
nével érkeztek nz ilyen terminusokra a kérvé
nyek a MLE titkárságához. Az utóbbi évek
megváltozott viszonyai azonban ez iránt a csá
bitó kereseti tehetségekkel kecsegtető pálya
iránt is megcsappanlotlák az érdeklődést. Evek
óta — annak ellenére, hogy a kauciót 80.C0O
pengőről 40.C0Í) pengőre szállították le,

alig akad uj pályázó.
Annál nagyobb szenzáció erejével hat, hogy az
idei pályázók közölt van Lenz Albin altábor
nagy, aki egész sereg mechanikai szabadalma
mellett az úgynevezett „távtotalizatőr“-ne\i is
a feltalálója.
Értesülésünk szerint Lenz altábornagy nem az
eddigi bukmékereknek akar konkurrense lenni,
hanem

találmónyát kívánja kamatoztatni,
s ezért folyamodott bukméker-engedélyért. Lenz
altábornagy, ill. a mögötte álló tőkecsoport az
ország vidéki városaiban akarja felállítani a
találmány lényegét képező totalizatőr-gépckcl,
amelyeknél versenyről versenyre éppen ugy le
het majd fogadni, mintha az illető játékos
mondjuk nem Kajászóröcsögén, hanem a pesti
pályán lenne.
Az ezirányu tárgyalások már olyan előre
haladott stádiumban vannak, hogy már befeje
zett ténynek tekintik, hogy tavasszal Budapest
és környéke kivételével az egész országban
lehet Lenz allábornagy-bukméker lávtotógépeinél fogadni. Lenz altábornagyon és a régi
bookinckcreken kívül más pályázó nem jelent
kezett.

Ttnot/^
14 kancát vásárolt összesen Odescalchi her
ceg a newmarkeli árverésen
A legdrágább a
hétéves Tani J)ao volt, melyet 2100 fontért vá
sárolt a herceg a kisbéri állami ménes részére.
Az év története filmen, Harmath Imre kísérő
verseivel a Magyar Turf pazarul illusztrált ka
rácsonyi számának a szenzációja. A 76-oldaIas
ám ára 60 fillér.

HÉTFŰI NAPLÓ
Szerkesztik:

Dr. ELEK HUGÓ és MANN HUGÓ
Felelős szerkesztő és kiadó: ür. EI.EK HUGÓ
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Erzsébel-kiírut M.
Telefon hétköznap és vas déli 12-ig: I-Í0S-M. Vas. d. a.
1 órától (Aradi-u. 8. Globus-nyomna-: I tíO-éS. I-Í4JM.
Vas. d. u. ttó-tőt lapzártáig: t-1M «, l-lél 41. I-IM 44,
1243 81.
ELŐFIZETÉSI AR: Égj évre 5 pengő. - EGYES SZÁM
ám: Magyarország 10 fillér, Ausztria 20 Groschcn. t-rioclaország 1.50 frank. Jugoszlávia 2.50 dinár, Németország
15 PL, Olaszország 1 Ura, Románia 5 lei. Csehszlovákia
1 ők.

!w í

feladja n versenyt. Az orvosi megállapítás »ttrlnt nem harcképtelen n Igy vészen botrány tör
ki a hatalmas Városi Színházai „megtöltő,, né
hány néző között.
A nagy tanácskozás közben a ring Is lesza
kad, úgyhogy a mérkőzéseket félbe kell nzakltarl s nzok csak lapunk zárta után folytatód
hat! alt.

befejezni as őrzi amatőrbajnokságot. A vasár
napi -eredmények:
Pártos-csoport: MAFC—SzFC 1:0. PTBSL—
RMTF 1:0, félbeszakadt, mert n biró a máso
dik félidőt a pálya használhatatlansága miatt
nem vezette le.
Bíró-csoport: Vasas—Postás 0:0. Ili. kerület
—BEK a pálya használhatatlansága miatt clinarndt

Inmi hivatalt ad ál 18. Női becenév. 19. Az
emberről mondják, hogy sok mindent........

22. ... kélszégbe és halj meg! (III. Richárd.)

23. Különleges, Írországban készített, boróka
bogyóval illatosított pálinka. 27. Ezt a hercegi
címet nz olasz királyi család egyik tagja viseli.
28. Nekiláthat fogyasztásához. 29. A Icmnlom
*
nak az n része, almi u harang van. 34. Wagner
segédeszköz. 9. A leggyakrabban használt kötő „Nibelnng-trilögiá
**
jónak egyik szereplője. 3a.
szó. 10. Északnmcriljai.
11. Mozgat. 12. Disznója. 37. K.O. G. 38 Vissza: méhlakás. 39.
Nem egészen őrült (?!) 13. Hogy még ilyet! Lement a nao. 40. Nagy edény 42. Király —
15. Hibásan vetették papirrn. 16. Valamely ál- olaszul. 43. Május ekje
RlOMAKm A ÜLOBU. NYOMDAI HÜINTME7R. T. KORroRGOOCI'EIN, SoDAI-KST. VI. ARADI LT< A ». - NVDMDAIOAZOATO, ANOeÍImaYER KAROLY.

FÜGGŐLEGES:
1. A legsűrűbben lakott kontinens. 2. Illen
him. 3. I. A. Á. 4. Balkezes. 5. Ezred közepe.
0. I. T. G. 7. Kélszavas kérdés. 8. Tornatermi

