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a Karácsonyfa alatt harakirit 
Követett el Némethy Eritöné, 
Söpkéz tanár asszisztensnője

Karácsony első ünnepén megrendítő ön
gyilkosságot fedeztek fel Pestszentlőrinccn, 
a Kossuth Lajos-utca 90. szám alatt lévő 
villában. A villa tulajdonosnöje, Némethi/ 
Ernőné született Néder Aranka, egy pénz
ügyi tanácsos negyvennégy esztendős özve
gye, borzalmas módon vetett véget életének:

előbb borotvával összevagdosta a mellét 
és a hasát, azután felakasztotta magát 

egy törülközőre.
Pestszentlőrincen, a Kossuth Lajos-utcai 

négyszobás villában lakott már közel húsz 
esztendeje Némethi/ Ernőné. Fiatalon ment 
férjhez és a legboldogabb, a legharmoniku- 
sabb házaséletet élték férjével. Kedves, vi
dám emberek voltak a villa lakói, gyakran 
fordultak meg náluk a rokonok, ismerősök, 
szerették a vendégeskedést.

A boldog házasélet azonban nem tar
tott sokáig.

Tiz esztendővel ezelőtt a pénzügyi tanácsos, 
aki jóval idősebb volt feleségénél, beteges
kedni kezdett. A szivével volt baj és állan
dóan a legelőkelőbb orvosprofesszorokat 
kereste fel.

Hiába vonult nyugdíjba Némethi/ Ernő, 
hiába volt meg a legteljesebb nyugalma, pi
henése, a betegség, a szívbaj egyre jobban 
elhatalmasodott rajta és pár hónapi bete
geskedés után végzett vele.

Az asszony, aki rajongásig szerette férjét, 
hosszú ideig nem tudott beletörődni 

férje halálába
és állandóan mellette tartózkodtak a roko
nok, nehogy beváltsa fenyegetőzését és ön
gyilkosságot kövessen ál.

Az idő azonban, úgy látszik, meghozta a 
vigaszt és

Némethyné, aki Icánykorábnn műegye
temi tanulmányokat végzett, 

azzal a kéréssel kereste fel előkelő roko
nait, hogy helyezzék cl valahol, hogy ezál
tal is le legyen kötve a figyelme, ne kelljen 
állandóan odahaza lennie, ahol minden bú
tordarab, minden berendezési tárgy elhalt 
férjére emlékeztet.

Pár esztendővel ezelőtt a család közvetí
tésével

Söpkéz Sándor műegyetemi professzor 
maga mellé vette a fiatal özvegyet és 
a műegyetemi laboratóriumában mint 

asszisztensnő segédkezett kísérleteinél.
Némedyné maga is végzett önálló kísér

leteket és
különösen a szénvizsgálat terén ért el 

szép sikereket.
Ezek a sikerek annyira felkeltették a pro
fesszor figyelmét is, hogy arra a meggyő
ződésre jutott, jó lenne, ha Némethyné ké
pességeit valamelyik nagy szénbánya szol
gálatába állítanák és ott bizonyára anyagi
lag is többet tudna keresni, mint a szerény 
asszisztensnői fizetés. Egy szénbánya
vállalat tudomást szerzett Némethyné 
érdekes kísérleteiről és Söpkéz professzor 
ajánlatára nemrég alkalmazták is a válla
latnál az uriasszonyt. Ott is

a laboratóriumban dolgozott
és ismerősei, rokonai mind ugv tudták, 
hegy gondtalanul és minden baj nélkül él. 
•Soha nem panaszkodott senkinek, hogy va
lami baja volna, kora reggeltől sokszor 
késő délutánig bent volt a városban és este 
ment csak haza pestszentlőrinci villájába. 
Egy házfelügyelő-család ügyelt fel a vil
lára.

Pénteken kora délután érkezett haza özv. 
Némethy Ernőné villájába.

Behivatta a házfelügyelőiket és átnyúj
totta a karácsonyi ajándékot.

Szombaton egész nap nem ‘hagyta el a la
kását. A késő délutáni órákban egyik ro
kona, aki vidékről érkezett, csöngetett be 
a villába. Egy idősebb hölgy volt a vendég. 
A házfelügyelő kalauzolta a vendéget és 
együtt kopogtak be a lakás ajtaján, 
de miután hosszas dörömbölésükre sem 
kaptak választ, erősen csengettek, erre sem 
nyitott ajtót a villa úrnője. Most már

a házfel ügyelő és a vendég is különös
nek találta a d<Hgot, a házfelügyelő 

különösen aggódott, 
hiszen tudta, hogy Némethyné nem hagyta 
el a villát.

Rosszat sejtve, rendőrt hivtak, hogy azzal 
együtt felnyissák az ajtót. A rendőr jelenlé
tében mentek be a lakásba. Az előszobából 
az ebédlőbe, majd onnan a szalonba jutot

Bethlen, Eckhardt és Rassay 
tanácskozása a választójogról 
Mikecz államtitkárral
Kombinációk Darányi bécsi utazásáról

Politikai körökben a karácsonyi ün
nepnapokon is természetesen a küszöbön
álló titkos választójog állott az érdeklődés 
középpontjában. Ezt a rendkívüli érdeklő
dést tetőfokára növelte a karácsonykor ki
pattant szenzáció:

Mikecz Ödön igazságügyi államtitkár 
az elmúlt napokban Darányi minisz
terelnök felhatalmazására és felkéré
sére teljes részletességgel ismertette a 
titkos választójogról szóló törvény ja

vaslatot
néhány ellenzéki és kormánypárti állam
férfiúval.

A karácsonyt közvetlenül megelőző na
pokon, csütörtökön és pénteken egymás
után jelent meg az igazságügyminiszterium- 
ban Mikecz államtitkár dolgozószobájában

Eckhardt Tibor, gróf Eszterházy Mó
ricz, Ernszt Sándor, 

majd a kormánypárt tiz képviselőtagja. 
Valamennyi politikussal hosszabb ideig kü- 
lön-külön tárgyalt azi államtitkár és 

közölte velük a választójogi javaslat 
gondosan őrzött titkának minden rész

letét.
Ezek a megbeszélések úgyszólván előjá

tékát képezték a magyar belpolitika nagy
hetének, amely ma, hétfőn kezdődik meg. 
A mai napon

folytatódnak a tárgyalások az Igazság
ügyi államtitkár dolgozószobájában, 

délelőtt tizenegy órakor a szociáldemokrata
párt megbízottai, Mónut Illés, a Népszava 
főszerkesztője, továbbá Buchingcr Manó, 
Györki Imre és Pcyer Károly országgyűlési 
képviselők keresik fel Mikecz Ödönt, dél
után pedig Rassay Károly jelenik meg az 
igazságügyminisztériumban.

A szociáldemokrata képviselőkkel és
Raasayval Is a titkos választójog kér

déséről fog tárgyalni az államtitkár 
— miután bemutatja előttük a kész tör

tak. Az ablak be volt fiiggönyözve és sötét 
volt a szobában.

Felgyújtották a villanyt és ekkor meg
döbbentő látvány tárult eléjük:

a szalon egyik sarkában egy törülközőre 
felakasztva, eltorzult arccal, holtan ta
lálták a 44 éves özvegyasszonyt. Fekete 
ruhája teljesen szét volt szaggatva, tes
tét véres sebek borították. A holttest kö
zelében ott állott a feldíszített kará

csonyfa.
A rendőr azonnal értesítette a kispesti kapi
tányságot az öngyilkosságról és onnan 
rendőri bizottság szállott ki a helyszínre.

A rendőrorvos megvizsgálta a holttestet 
és megállapította, hogy a halál már az ön
gyilkosság felfedezése előtt pár órával be
állott:

Némethyné először harakirit követett el 
magán, borotvával vagdosta össze a tes

tét, azután felakasztotta magát.

vényjavaslatot.
Gróf Bethlen István a karácsonyi ünne

peket birtokán töltötte és csak Budapestre 
érkezése után, de még mindenesetre ennek 
a hétnek az elején

ugyancsak megjelenik Mikecz államtit
kárnál,

hogy megtekintse a javaslat végleges szöve
gét.

Darányi 
nagy rádióbeszéde

A Hétfői Napló munkatársának már most 
módjában áll ismertetni a ma kezdődő po
litikai nagyit :'t teljes programját. Az igaz
ságügyi államtitkárnál lefolytatandó meg
beszélések után, december 29-én, szerdán 
délután őt órakor a kormánypárt elnöki 
tanácsülése tárgyalja a „harmadik számú 
alkotmányjogi reformot", majd este félhét 
órakor Széli József belügyminiszter, a nem
zeti egygség pártjának plénuma előtt nagy 
beszéd kíséretében ismerteti a választójogi 
reformot. A belügyminiszter beszédét nyil
vánosságra hozzák és

ez alkalommal fogja megismerni a 
nagyközönség az utóbbi évtizedek leg
nagyobb Jelentőségű törvényjavaslatát, 

amelyet december 30-án, csütörtökön a Ház 
déli tizenkét órakor kezdődő ülésén terjeszt 
be a belügyminiszter.

A képviselőháznak ezen! a történelmi ülé
sén Széli belügyminiszter rövid beszédet 
mond, ellenben Darányi Kálmán miniszter
elnöknek a képviselőházban ez alkalommal 
tartandó beszéde elmarad. A miniszterelnök 
a kormánypárt elnöki tanácsában és a párt 
plénuma előtt sem beszél, hanem

Szilveszter napján, délután félöl órakor 
mond hatalmas rádióbeszédet, 

amelyben megcmlékszik az elmúl év bél
és külpolitikai eseményeiről, leszögezi ál

Az életunt uriasszony három búcsúlevelet 
hagyott hátra,

egyiket Söpkéz Sándor professzornak.
a másik keltót vidéken lakó rokonai

hoz címezte.
A három búcsúlevél a főkapitányság életvé
delmi osztályára került, ahol hétfőn dél
előtt adják át a címzetteknek.

Söpkéz Sándor professzor vasárnap dél
ben értesült a megrendítő tragédiáról és 
teljesen értetlenül áll azzal szemben. El
mondotta, hogy

szerinte özvegy Némethy Ernőnének 
semmi oka sem volt az öngyilkosság 

elkövetésére,
a vállalatnál nagyon meg voltak elégedve 
vele és éppen január elsején akarták fel
emelni a fizetését.

Talán n búcsúlevelek majd megoldják a 
karácsonyi dráma titkát.

lásfoglalását a választójogi törvényjavaslat
tal kapcsolatban és

részletes kormányprogramot ad. 
amelynek keretében ismerteti nemcsak a 
kormánynak az egyes kérdésekben elfoglalt 
álláspontját, de azokat a fontosabb törvény
javaslatokat is, amelyeket a jövő év folya
mán kíván a képvistlőház elé terjeszteni.

A budapesti konferencia 
menetrendje

Karácsony másodnapján, vasárnap dél
előtt Darányi Kálmán miniszterelnök csa
ládjával együtt birtokára, Anyácskára uta
zott, ahonnan hétfőn tér haza. A politikai 
élet jelentős tényezői egyébként csaknem 
kivétel nélkül Magyarországon töltöttek az 
ünnepnapokat. Jóformán az egyetlen kivé 
lel a pártvezérek közül

Ernszt Sándor, aki karácsonykor Ró
mába utazott,

ahol őt hosszabb kihallgatáson fogadja a 
pápa.

A választói törvényjavaslaton kiviil még 
egy témája volt a karácsonyi ünnepeken a 
politikusoknak. Rendkívüli

érdeklődést keltett az a hír, amely sze
rint Darányi Kálmán miniszterelnök 
Január elején Bécsbc utazik Schuschnlgg 
szövetségi kancellárhoz, £zt a hirt va
sárnap a Hétfői Napló munkatársa előtt 

Jólinformált helyen megcáfolták.
Darányi tehát nem utazik Becsbe, ellenben 
január 9-én este, illetőleg 10-én reggel Bu
dapestre érkezik gróf Giano olasz külügy
miniszter és Schmidt Guido osztrák külügyi 
államtitkár, valamint — amint azt a //?/- 
fői Napló legutóbbi számában elsőnek kö
zölte — Schusclinigg kancellár is.

A három külföldi államférfin, valamint 
magyar részről Kánya Kálmán külügymi
niszter vesz részt a január 10-én, 11-én és 
12-én Budapesten tanácskozó konferencián,
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Eckhardt Tibor:
Uj dunavölgyi helyzetnek 
kell kialakulni!

RÁDIÓ

Karácsonyi 
drámák

A karácsonyi öngyilkosok szomorú listá
ját Tóth Gézúné óvónő nyitotta meg, aki 
pénteken délután u kerepes! temetőben 

kisgyermeke sírjánál luminúlial meg
mérgezte magát.

Zink Borbála Csabánkon lugkövet ivott.
— Krousz Vcndelné háztartásbeli a Fehér- 
vdri-ut 165. sz. alatt Ismeretlen mérget ivott.
— Rosenbaum Gyula kercskedősegéd a 
Tcréz-körut 54. előtt luminállal megmér- 
geztc magát. — Kiss Ferenc cipész a Ne- 
fetejts-ulca 34. számú házban mérget ivott.
— Rendes István 23 éves gyárim.inkás a 
Csúcshegyen nikotinnal mérgezte meg ma
gát. — Ágnes Géza magántisztviselő » Váci- 
u t 170 előtt

felvágta karján az ereit.
Ralogh Istvánné a Ber/íní-tér 9. számú ház
ban éterrel mérgezte meg magát. — Vékony 
Erzsébet gyárimunkásnő Rákospalotán a 
ffrnMy-utcáhan öngyilkossági szándékból 
mosószódát ivott. — Beck Józsefné 50 éves 
háztartásbeli asszony a Bajnok-utca 1. sz, 
házban

n harmadik emeletről nz udvarra ugrott.
A mentők valamennyi életuntat a Rókus- 

kórházba vitték.

Gázolt az autó, 
azután elrobogott

Solymár határában éjszaka eszméletlen álla
potban vérbe fagyva talált rá Kocsárdi Lajos 
gépkocsivezető Kövér János utkaparóra. Kő
vé rt

■ lején, mindkét karján és a lábain súlyos 
sérülések borították, 

amelyekből arra lehetett következtetni, hogy 
gázolás áldozata lett

Az utkaparót a .Vorfftf kórházba vitték, ahol 
eszméletre térve, elmondotta, hogv a havat ta
karította ni utón, miközben

egy nagy sebességgel haladó magánautó 
elgázolta.

és tovább robogott. A rendőrség keresi a gázoló 
autót. .■■■■■»

Kirabolták
a kisújszállási 
járásbíróság 
pénztárát

Karcag, december 26.
(.1 Ili t/éti Napló tudósítójának telefonje- 

leütése.) Alig cgv béllel ezelőtt Jelentették, 
hogv a kisújszállási adóhivatal páncélszek
rényét feltörték s több mint tizenötezer pen
gői eh lile \ a kasszafurók é*  most újabb 
kasszafurás történt Klsujstáddson

Vasárnap reggel
a járásbíróság altiszt észrevette, hogy 

nz elnöki Iroda ajtaja nyitva van.
Csodálkozva lépett be a helyiségbe, ahol 
megdöbbenve pillantotta meg a feltört és 
kifosztott piTizlárszckrényl. A betörök a 
rendőrségi megállapítás szerint a legn-c.’rr- 
neldi villamos kassza fúrógépnél dolgoztak 
és valószínűnek tar1 5k, ho-rv megint az 
ismert debreceni kn rifuróbandn látogatta 
meg iKsiijsz állást X’i ,árnar még

nem tudták megálhpltanl, hogv mennyi 
péni volt ■ hatalmai páncélszekrény

ben,
Aa hozaávetöleges számítás szerint is több
ezer pengőt vittek el a kast. >fúrók

Bécs, december 26.
Eckhardt Tibor feltűnő és érdekes cikket 

irt az osztrák kormány félhivatalos gazda 
ságpolitikni hetilapjába Európa és a Duna- 
völgye címmel. Mindenekelőtt a világpolitika 
uj helyzetével foglalkozik vs megállapítja, 
hogy ebben nagyon sok a ves.fhf, de na
gyon sok az esély is. Megszűnt Európában 
a status quo merev tisztelete, lényegében 
ez az értelme lord Hali far németországi

Európa változások felé halad.
Ezek a változások szolgálhatnak javunkra, 
de kárunkra is.

A Távolkeletről fenyegető veszély arra 
kényszeríti Angliát és Franciaországot, hogy 
Európának két részre való szakadását tőlük 
tel''élőén iparkodjanak megszüntetni és ez
által az európai nemzetek között jobb össz
hangot biztosítsanak, hogy a Távolkeletcn 
megnövekedjék akciószabadságuk.

Egy ■ Némeíbirodalom, mint Olasz
ország felé újabb koncessziókat és 
kompromisszumokra való hajlandósá

got vár a megváltozott helyzettől.
Az uj helyzetben mindenki annyit 
amennyi súlyt erejénél fogva jelent.

A következőkben Eckhardt a dunavölgyi 
állapotokkal foglalkozott, különös tekintet
tel a kisebbségek helyzetére. Valamennyi 
középeurópai ország számára fel van vetve 
a kisebbségi kérdés és ennek megoldása 
nélkül képtelenség megvalósítani a jobb 
európai megértést. Káros mindaz a korlá
tozás, amely személyek vagy Aruk termé-

Kalapácsos merénylet 
egy gráci magyar házmester ellen

ér,

Bécs, december 26.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Kegyetlen 

rablógyilkosságot akart elkövetni karácsony 
estjén egy gráci fiatalasszony, Hans Luka- 
nic 28 éves felesége. A fiatalasszony, akinek 
férje állás nélkül van ós ö maga kisebb- 
nagyobb varrónői munkákat végzett, késő 
este az Idlhofgasse 2. számú ház házmeste
rét,

a 77 éves magyar származásii Székely 
Mihályt kihívta lakásából, á karácsony

fa mellől
és valamilyen ürüggyel a pincébe csalta. 
Amikor az öregember hátat for-Jitott neki, 
kalapáccsal hatszor fejére ütött.

A férfi összeesett, de

Mentőautóba rohant
a postaautó az Aréna-utón

Tegnap este hét óra tájban az 4réna-ul 
35. számú házhoz hívták a mentőket. Az őr
szemen rendőr jelenlétié, hogy egy asszony 
rosszul lett az utcán és azt kellene kórház
ba vinni. Dr. Herczeg Tibor menlőorvos in
dult el az Arrna-utra, A mentőautót Károlyi 
Imre, soffőr vezette és egy ápoló ült még a 
kocsiban. Rövidesen kiérkeztek az Aréna- 
útra,

dr. Herczeg menlöorvos kiugrott a ko
csiból és odasietett az eszméletlenül 

fekvő asszonyhoz.
Megállapította, hogy a munkásasszony régi 
betegségéből kifolyólag lett rosszul és mi
után első segélynyújtás után magához tért, 
úgy döntött, hogy hazaviszi közeli lakására. 
Már az ápoló is olt volt a hordággyal, ami
kor a mentőautót súlyos baleset érte;

a P. 711. postaautó teljes sebességgel
•■■■■»— 4

Janin válaszolt Amerikának:
sajnálatos tévedés volt a bombázás

Amerika válaszolt Japánnak:
nincs lezárva az incidens

Tokió, december 26.
(.4 Hétfői Napló tudósítójától.) A kará

csonyi ünnepek alatt két jegyzéket is vál
tott nz Unió és Japán. Az Északamerikai 
Egyesült Államok december H-i jegyzékére 
Japán 

karácsony estéjén válaszolt.
Hirota japán külügyminiszter a vélaszjegy- 
zékl cn ismételten hangoztatta, hogy a ,,Pa- 
nay" hajó ellen intéseit támadás teljesen 
tervszerűtlen volt, de mindezek ellenére a 
támadó légierők parancsnokát 

haladéktalanul vUssahlvták.

szeles útját akarja mesterséges irányba te
relni.

F 'utó rendelkezésnek nevezte Eckhardt 
az olyan nemzetközi szabályt vagy 
összefogást is amely megtiltja a Habs- 

bui ./restaurációt,
ff., a nehé ' bzonyok józanságra, összefo- 
,'jósra és a túlzások megszüntetésére fognak 
késztetni, akkor a mai helyzet uj és jobb 
fejlődés kiindulási pontja lehet.

Ezután a római paktum helyességéről ir 
Eckhardt és utal Olaszország éleslátására 
akkinletben, hogy az felismerte a helyes 
dunavölgyi politika alapvonalait. Optimiz
musra hangolja, hogy Anglia, sőt Francia
ország is, egyelőre csak elméletben, de 
ugyanezen felismerés jegyében szemléli a 
dunavölgyi helyzetet. A helyes felismerések 
után

a következtetések levonása már nem 
késhetik sokáig.

A nagyhatalmak között létesítendő kompro
misszum jegyében uj dunavölgyi helyzetnek 
kelt kialakulnia. Hiba volna azt képze’ni, 
hogy Németország kikapcsolásával lehet 
dunavölgyi politikát csinálni, de ugyanilyen 
tévedés volna azt hinni, hogy a nyugat
európai nagyhatalmak mellőzésével lehel 
egyoldalú hatalmi politikát tartósan a Duna 
völgyében érvényesíteni Egész

Errópa kiegyensúlyozott helyzete a 
dunavölgyi organizáció belső egyensúlyi 

állapotától függ,
békeszerető nemzeteknek ma elsősorbana ........... ........

ezen kellene munkálkodniuk.

a merénylő Lukanlcné jem bírta tovább 
az Izgalmakat és elvesztette eszméletét.

Székely Mihály utolsó erejével a lépcső
házba vonszolta magát és segítségért kiál
tott. A lakók azonnal bezárták a kaput, ér
tesítették a rendőrséget, amelynek segítségé
vel az asszonyt a pincében megtalálták és 
elfogták.

Lukanicné sirva, zokogva ismerte be 
azonnal, hogy ő támadta meg az öregembert, 
akit azonban nem akart megölni, hanem 

az volt a szándéka, hogy clkáuitja 
és azután lakásából elviszi megtakarított 
pénzét. Székely Mihályt életveszélyes álla
potban vitték kórházba.

belerohant az úttesten álló mentő
autóba és felborította.

Károlyi Imre soffőr, aki a kocsiban ült, ki
zuhant az úttestre és a fején szenvedett 
sérüléseket, azonkívül agyrázkódás tünetei 
is mutatkoztak rajta. Herczeg Tibor mentő
orvos ezután saját emberük segítségére sie
tett,

n m«- ’tősoffur állapota sokkal súlyosabb 
volt, mint azé az asszonyé, akihez a 

mentőket kihívták.
Azonnal értesítenék a MarA’d-utcai közpon
tot a történtekről, ahonnan egy másik ko
csit küldtek ki. A súlyosan sérült mentő- 
soffőrt az Uzsoki-nüCM kórházba vitték, a 
munkásasszonyt pedig lakására vitték.

A rendőrség vizsgalatot Indított az össze
ütközés ügyében.

Hirota annak n r ménységének adott kife
jezés.', hogy az r -r'kal kormány a gyors 
intézkedésből meg ’ ... ítélni Japán igye
kezetét. hogy az Egyesi, i Államok jogait és 
érdekeit minden tekintetben megvéd jók. 
Közölte a japán külügyminiszter a hivata
los jegyzékben azt is, hogy a jnpán tenge
részet haladék nélkül megkapta a szüksé
ges parancsokat, amelyek szerint azokban 
a zónákban, ahol harmadik hatalmak hajói 
tartózkodnak, hasonló tévedések magismét
lődésének elkerülése végett még stratégiai-1 , , í?".trfítégtai vn|rti„„k i^.Ox.éset é, boldo^U.t ki 
elinynli /e/midia révén ll a lefmnvbb t o-1 jJlcn áldásiban .IkövetkMÍ évekre-

vigyázatosságot tartsák szem előtt.
Az Egyesült Államok tokiói nagykö
vete vasárnap újabb válaszjegyzéket 

nyújtott át a japán kormánynak, 
amelyben Amerika megelégedését fejezi ki 
a gyorsaság fölött, amellyel Japán a de
cember 14-iki jegyzékre választ adott. Meg
állapítja az Egyesült Államok kormánya, 
hogy azok az intézkedések, amelyeket 
Japán — válaszjegyzéke szerint — megtett, 
megfelelnek az amerikai követeléseknek. 
Az Egyesült Államok kormánya azonban 
fenntartja az eset körülményeiről lefolyta
tott vizsgálatának eredményét, amelyet má
solatban közölt a japán kormánnyal.

Politikai körök szerint az Egyesült Álla
mok újabb jegyzéke megszünteti ugyan az 
Amerika és Japán között fennállott diplo
máciai feszültséget, de

nem zárja le magát az Inci'enst.
A japán részről fizetendő kártérítés össze
gét csak ezután állapítják meg és az Egye
sült Államok kormánya a legnagyobb figye
lemmel fogja kísérni Japán magatartását 
Kínában.

A jegyzéknek sikerült az amerikai köz
véleményt is megnyugtatnia legalább arra 
a néhány napra, míg

a „Pauay“ bombázásáról felvett moz
góképeket nyilvánosan be nem mu

tatják.
Nemzetközi szempontból úgy ítélik meg a 
jegyzéket, hogy ez az első lépés az Egyesült 
Államok és a washingtoni egyezmény ha
talmainak diplomáciai együttműködése felé, 
amely újabb incidens esetében közös fellé
pés alakjában nyilvánulna meg.

Hivatalos leientés 
a Panay elsüllyesztéséről

A Panoy-ügyben kiküldött amerikai ten
gerészeti vizsgálóbizottság részletesen be
számol az amerikai hadihajó és a védelme 
alatt haladó három olajszáKtó gőzös elleni 
légitámadásról. A jelentés megállapítja, 
hogy

a japán hatóságokat előre értesítették 
az amerikai ágyunaszád áthaladásáról.

Valamennyi hajó főbb helyen tisztán látható 
módon kitűzte az amerikai lobogót. A ja
pán gépek első támadására

az amerikai hadihajó géppuskattizzel 
felelt;

röviddel rá hat bombavető gép 
husz perc leforgása alatt husz 
bombával elpusztította áz 

hajót.
A Panay fedélzetére különböző ...
kért visszatérő amerikai tengerészek meg- 

! állapították, hogy a japánok egyik motor- 
i csónakja géppuskatüzzel árasztotta el a 

süllyedő hajót; mindezen felül a motoros
hajó legénysége néhány perccel nz amerikai 
hajó elsüllyedése előtt a Panay fedélzetére 

1 kapaszkodott fel. A Panay elleni támadás 
után a japán repülőgépek az időközben el
távozott kereskedelmi hajók ellen fordultak 
és

három hajó közül keltől megsemmi
sítettek.

A folyóparton levő japán katonák japán 
zászlók lengetésével meg akarták akadá
lyozni a hajók bombázását.

A bombaszilánkok több Japán katonát 
is megsebesítettek.

A japán katonák segédkeztek az egyik el- 
. süllyedt hajó legénységének mentésénél és 
I nem tanúsítottak ellenséges magatartást a 
i hajótöröttekkel szemben. A jelentés közli. 
. hogy négy ember vesztette életét és ötvenen 
. sebesültek meg.

hatalmas 
amerikai

gyógyszere -

Az ülő 
életmód zavarja •» emésztést 
Székrekedés a vért beszennyezi. 
Következménye fej-ésderekfá as.i » rxuvniRctiiiciiya

Az angol király 
rádiós békesíózata

London, december 25.
Karácsony napján, budapesti idő szerint 

délután négy órakor V/. György angol ki
rály rövid rádióüzenetei intézett birodalma 
népeihez. A király bevezetőben atyjának 
rádióbeszédeiről emlékezett meg, majd mint 
a koronáz’st követő első karácsony alkal
mából, a királyné nevében is háló lát le ezle 
ki birodalma népeinek e felejthetetlen év 
során tanúsított szeretőtökért és hűségűk
ért. .

Szólt a király az ellenségeskedés és a fe
lelem árnyairól, amelyek a világ külön! < zö 
részeire borulnak, majd beszédét így *c* 
jezte be:

— „Forduljunk mindannyian a Kará
csony üzenetéhez, amely

kékét és jóságot hős nekünk.
Cselekedjünk úgy, hogy végül is ez ■ ■Bel
iem diadalmaskodjék.

A király végül az angol birodalom alatt
valóinak jóegészséget és boldogulást kívánt
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Remete Viktor városi 
^jegyző és feleségének 
életveszélyes kalandja

A szentestén súlyos baleset érte Remete 
Viktor székesfővárosi főjegyzőt és feleségét. 
Remetééit családi körben készülték megün
nepelni a karácsonyestét és este nyolc órá
ra hívták meg a vendégeket Félnyolc óra 
lehetett, amikor a városból hazafelé igye
keztek. A Keleti Károly-utca 1 számú ház 
előtt át akart menni a házaspár az úttes
ten, azonban

Rcmeléné a síkos kövezeten elcsúszott 
és az esés következtében úgy megütötte 
magát, hogy nem tudott felkelni. Férje 
utánakapott, azonban ő Is elesett és fe
leségével együtt a . ‘dalinak következ
tében félig ájult álla,, útban feküdtek a 

földön.
Az utca kihall volt ebben az időpontban és 
igy senki nem sietett segítségükre. Remete 
Viktor, aki könnyebben sérült meg, fel

akart kelni, azonban ismét elcsúszott és 
visszaesett. Éppen ekkor kanyarodott be a 
Keleti Károly-utcába a BX. 605. rendszámú 
autóbusz. Az autóbusz 
pillanatban a házaspár

vezetője az utolsó 
, segélykiáltásaiból 

figyelmes lett arra, hogy az úttesten valami 
szerencsétlenség történt. Azonnal fékezett, 
de

a hatalmas jármű tovább csúszott és az 
autóbusz bal sárhányója érintette a föl

dön fekvő házaspárt.
Az autóbusz vezetője értesítette ezután 
mentőket, akik rövidesen meg is érkeztek, 
rendőr is került közben a helyszínre és fel
vette a jegyzőkönyvet a balesetről. Remete 
Viktor főjegyző a mentők megállapítása 
szerint könnyebb zuzódásokat szenvedeti, 
felesége súlyosabban sérült. Első 
nyújtás után mindkettőjüket az Uj 
János-kórházba vitték.

a

segély-
Szcnt

mikor barátja katona volt, a Király-utca 
30. számú házban lakott. Ebben az időben 
egy nálánál fiatalabb férfivel tartott fenn 
kapcsolatokat. Ezzel a férfival később is 
levelezett. 1925-ben, amikor az öregedő nő
vel szakított a barátja,

néhányezer pengő végkielégítést kapott 
és megállapodtak abban, hogy Pozsony

ba költözködik.
Az asszony Pozsonyban férjhezment egy 
Valentics nevű csehszlovák állampolgár
ságú férfihez és igy letelepedési engedélyt 
szerzett. Pénze rövid idő alatt elfogyott és 
ekkor

az asszony életpályája megindult a lej
tőn: Pozsony rosszhirii negyedébe ke

rült,
rendőri felügyelet alá helyezték.

Szegedi Margit múltjában eddig nem si
került több olyan támpontot találni, amely 
előbbre vinné a nyomozást. A pozsonyi 
rendőrség most

Budapesten keresi azt a fiatalkori ud
varlót, akivel a háború alatt tartott 
fenn a meggyilkolt nő kapcsolatokat.

Remélik, hogy ennek a férfinak kihallga
tása a titokzatos ügy homályos pontjaira 
fényt fog deríteni.

Lehet, hogy néhány nap múlva a buda
pesti nyomozás meglepő eredményeket pro
dukál már.

Báró Collos Tibort 
törölték az Ügyvédi

Kamarából, mert 
nem fizetett tagdijat

Toloncházba vitte a rendőrség 
dr. Ságvári Endrét, akit a bíró
ság szabadlábra helyezett

Meglepő eseményekről beszélnek ügyvédi 
körökben:

báró Collas Tibort, az egyik legismer
tebb budapesti arisztokrata ügyvédet, 
törölték az ügyvédi Kamara tagjainak 

sorából.
Az elmúlt héten egy feltűnő bírói Ítélettel 
kapcsolatban foglalkoztatta a nyilvánosságot 
Collas Tibor neve. A büntetőtörvényszék 
Krayzell-tan&csa személyes szabadság meg
sértése és rágalmazás címén négyhavi fog
házra ítélte a bárót. Különvállan élő fele
sége, Széchenyi Erzsébet grófnő, néhai Szé
chenyi Emil gróf koronaőr leánya tett pa
naszt annakidején Collas Tibor ellen. A 
grófnő azért jelenette fel férjét, mert dur
ván inzultálta öt és revolverrel fenyegette. 
Collas Tibor báró viszont azzal védekezett, 
hogy felesége idült alkoholista és mindaz, 
amit panaszában előadott, nem felel meg a 
valóságnak.

A bíróság azonban a grófnő Alifásait vette 
bizonyítottnak, ezért Ítélte el Collas Tibort, 
egyben

úgy Intézkedett, hogy az ítéletet, jog
erőre emelkedése után, az ügyvédi Ka
mara fegyelmi választmányával Is kö

zöljék.

Erre azonban már nem fog sor kerülni, 
mert pár nappal a főtárgyalás után a hiva 
talos lapban megjelent a feltűnő közlés: 
Collos Tibor bárót az ügyvédi Kamara tö
rölte tagjai sorából

A Hétfői Napló munkatársa beszélt a bu
dapesti ügyvédi kamara egyik vezető tag
jával, aki a következő felvilágosítást adta:

— Collos Tibor ügyvédet a kamara való
ban törölte tagjai sorából. A törlésnek azon
ban

semmi köze sincsen ahhoz a biinperbez, 
amely most folyt le

a büntetőtörvényszék Arnj/zc//-tanácsa elölt. 
A törlés azért történt, mert Collos többször 
felszólítást kapott tagdijhátralékának rende
zésére, annak nem tett eleget, ezért volt 
kénytelen a kamara tagjai sorából törölni.

— Az ügyvédi Kamara fegyelmi taná
csa a büntetőtörvényszék Ítéletével még 
nem foglalkozott, ez csak akkor kerül 

a kamara elé, ha jogerős lesz, |
miután azonban Collos Tibor báró nem I 
tagja többé a budapesti kamarának, a fe
gyelmi választmányt már nem is fogja fog
lalkoztatni Collos Tibor báró ellen hozandó 
joger s bírói Ítélet.

Pénteken délután rendőrségi rabszállitó 
autó állott meg az ügyészség Koháry-utcai 
fogházának kapuja előtt. Detektívek kísére
tében négy fiatalember szállott fel a rab
szállitó autóra:

dr. Ságvári Endre székesfővárosi tiszt
viselő, Mózes László szabósegé-.l, Fried- 
maiin Tibor kercskedőscgéd és Zimmer- 
mann Imre gyárimunkás lépdeltek a 

detektívek gyűrűjében.
Ságváriék felelt pénteken délelőtt Ítélkezett 
a büntetőtörvényszék Horváth Ferenc taná
csa. A Tompa-utcai nyilas-szociáldemokrata 
verekedésből kifolyólag vonták őket felelős
ségre és mint ismeretes, Ságvári Endrét, 
Mózes Lászlót és Friedmann Tibort magá-| 
nosok elleni erőszak címén nyolchónapi I

fogházbüntetésre Ítélték, mig a többiek ki
sebb fogházbüntetést kaptak. Kémért Nagy 
Imrét felmentette a bíróság, mert jogos ön
védelem esetét látta fennforogni

A bíróság elrendelte a négy letartózta
tott vádlott szabadlábra helyezését, 
azonban ezt az intézkedést mégsem le
hetett foganatosítani, mert a rendőrség 

máskép Intézkedett.
Úgy határoztak, hogv Ságvári Endrét és 
három társát a főkapitányságra kisérik, 
ahol intézkedés történik rendőri felügyelet 
alá helyezésük ügyében. Szombaton délelőtt 
került a négy fiatalember a bűnügyi osztály 
vezetője elé, nki közölte velük, hogy a fő
kapitányságról a toloncházba viszik át őket 
és az ünnepek után ott történik döntés to
vábbi sorsuk felett.

Másfélmillió köbméter hó 
zudult Budapestre

Budapesten keresiH a pozsonyi 
borzalmas gyilkosság lettesei

Huszonhárom évig Pesten élt, egy elSkelS állásúi ur 
barátnője volt a meggyilkolt Valentics-Szegedi Margit

Vasárnap reggel megérkezett a főkapi
tányságra a pozsonyi rendőrigazgatóság 
részletes átirata abban a borzalmas gyilkos
sági ügyben, amely két hete az érdeklődés 
középpontjában áll:

sikerült megállapítani, ki nz a buda
pesti nő, akit két héttel ezelőtt Po

zsonyban meggyilkoltak 
és aki eddig Valentics Mariit, 54 éves rend
őri felügyelet alatt álló nő néven szerepelt.

Valentics Margitot egy reggel holtan ta
lálták lakásán. Megállapították, hogy

saját harisnyakötőjével fojtották meg 
és azután szivenszurlák.

A nyomozás során kiderült, hogy a szeren
csétlen asszony lakásán németül beszélő 
vendéget fogadott. A férfi éjszaka 2 óra 
után távozott a nő lakásáról s attól kezdve 
senki nem lépett be Valentics Margit szobá
jába. A rendőrség gyanúja szerint

a németül beszélő férfi volt a gyilkos.
Tanuk jelentkeztek, akik elmondották, hogy 
a meggyilkolt nő néhány évvel ezelőtt Bu
dapestről költözött Pozsonyba. A nyomozás 
megállapította, hogy

nem rablógyilkosság történt.
A gyilkos mindössze 40—50 csehkoronál 
találhatóit Valentics Margitnál. Minden va
lószínűség szerint egyik régi ismerőse lehe
tett a tettes, aki még Budapesten tarthatott 
fenn kapcsolatokat a nővel.

A pozsonyi rendőrség átirata érdekes 
adatokat közöl a gyilkosság áldozatának 
múltjáról. Valentics Margitot azelőtt Szegedi 
Margitnak hívták. 1883-ban született Gömör 
vármegyében Szilicén. 1899-ben férjhez
ment Kovács István földmiveshez. 1910-ben 
elvált férjétől és Budapestre költözött.

Megismerkedett egy közllsztrlselóvel, 
aki azóta magas állásba kerlllt.

hóeséssel ajándékozta meg az ég r 
magyar fővárost karácsonyra. Karácsony 
éjszakáján

15 centiméter vastag hótakaró 
hullott le Budapest utcáira.

A köztisztasági hivatal nyomban mun
kába lépett és karácsony estétől kezdve 
megszakítás nélkül, két napon keresztül, 
éjjel-nappal dolgoztak a hó eltakarításán.

Harminckilenc altiszt, 41(1 állandó köz
tisztasági munkás, 1654 hólapátoló, 22 
lovas hóeke, egy motoros hóeke és négy 

fuvarozó autó
dolgozott állandóan a hó 
Egymillióötszázezcr köbméter 
összesöpörni és elfuvarozni, 
szögméternyi közterületről. A 
még karácsony éjszaka

eltakarításán 
havat kellett 
tizmilliónégy- 
főútvonalakat 

sikerült megtiszti-

in.

tani,
a hókupacok elfuvarozása azonban el

tart hét végéig.
Különösen a téli sportok híveinek szer

zett nagy örömet a váratlanul bekövetkezett 
karácsonyi hóesés. Karácsony két napján 
valóságos

népvándorlás indult meg a budai he
gyek közé,
sportoltak a budai hegyek

1925 év végéig élt együtt a nő ezzel a ma- 
gasállásu úrral. Még a világháború idején,
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a síelők ezrei 
lankáin.

Öt ven baleset!
A mentőknek igen sok dolgot adott a sí

kos úttest. Közel
ötven esetben nyújtottak első segélyt 
lábficamodásokkal. lábtörésckkel fa 

egyéb sérülésekkel kapcsolatban, 
amit a síkos járda okozott.

A balesetek legtöbbje szerencsére köny- 
nyebb természetű volt, akadtak azonban 
súlyosabb esetek is. Igv dr. Prakk László 
gazdasági akadémia tanár, a Tétényi-ulon 
a jobblábát törte. A dános-szanatóriumba 
vitték a mentők. A Csengery-utca 71. elölt 
Meszccsik Albert 70 éves iparos esés köz

koponyáját bezúzta a járda szélében és 
életveszélyes sérüléseket szenvedett.

Spunner Illés nyomdász felesége a Teréz- 
körút 41. előtt a jobblábát törte. Schmidt 
József órásmester a Bécsi-utón a ballábát 
törte. Fcllner Béla villamoskalauz a Rákó- 
cziulon egv lecscngetell villamosra akart 
felugrani, de a síkos lépcsőről visszaesett és 
súlyosan megsérült. Pintér Mihályné Pest- 
szcntlőrincen, a Gyömröl-uton, özv. Rcda- 
móczi Pálné pedig a József-körut 31. előtt 
törte el a lábát.

Az FTC korcsolyapályáján Bujtds Jenő 
10 éves tanuló, egv magántisztviselő fia, 
korcsolyázás közben elesett és a hal’ábát 
törte. A mentők a Szent István kórházba 
vitték. Az állatkerti jégpálván Rottnumn 
Henrik 15 éves tanuló elesel! és megsérült. 
A mentők a lakására vitték.

Rákospalota határában Matat Antal szer
számkészítő

síelés közben elesett, súlyos fejsérülést 
és belső vérzést szenvedett.

A Gróf Karolyi-kórházban ápolják.
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r.
A karácsonyi lapok ünnepi riport-tengc- 

rcb.'íi i’crl'.ctct lenül elsőnek viszi el a kék
szalagot eipi finom tollal megi.t karácsonyi 
beszé Igeiét Horthy Miklősnéval. A szeré
nyen irói álnév mögé húzódó cikkíró meg 
kért'ezle a kormányzó feleségét, mit kap 
k' r '.csonyra ajándékul a főni''Itósdpu i'r. 
„Egy vaddszszveltert, neki oly nehéz vala
mit I Hálálni. Sol esem kivan semmit . . 
■ — felelte Horthy Miklósáé.

II.
Lázár Andor igazsdgügyminiszter álla- 

po'.a űrv.cndclescn javul. Látogatót azon
ban még nem fogadhat. Csak felesége tar
tózkodik mellette.

III.
József Ferenc királyi hercegék eddig a 

Tapolcsúnyi-uton laktak. Tavaszra elköltöz
nek. A Szemlőhegyen már épül a királyi 
hercegi pár gyönyöréi villája.

IV.
Haboz Ernő, a kávéházigazgatók gyöngye, 

ér 'ékes védőintézkedést vezetett be rz u:- 
süghlénák egyik típusa, a „rálelepcdök" el
len. Sok bosszúságot okoznak azok a ven 
degek, akik órákig fejtik feketekávé melleit 
a keresztrejtvényeket, mialatt a többi ven
dégek lilába várnak újságra. Roboz ur nagy
szerű szabadalma abból áll, hogy nála ninc:; 
többé várakozás a keresztrejtvény miatt: az 
ujs '.gkezelők, mielőtt a lapokat átadnák a 
vendégeknek, tintával bemázolják a rejt- 
vctr’kockákat. A keresztrejtvényszerelmc- 

vek bosszankodhatnak egy kicsit, de a több
ség örül az ötletnek!

V.
Férjhezmegy gróf Tisza István unokája. 

Patay Tibor felsőházi tag fia, Falap József 
földbirtokos eljegyezte Tisza Jolán grófnőt

VI.
őrlési kereslet volt a karácsonyi vásár 

ölalt tenyésztett igazgyöngyben. Már alig 
volt kan.iató. Az utolsó órában azonban 
Jolié divalékszerboltjóban (Kigyó-u. 4—6.) 
beérkezett 365 tenyésztett igazgyöngysor, 
amely órák nlutt vevőkre talált.

VII.
Felvidéki, tincset atyafi érkezik a határ

állomásra a vonalon. Zsákot hoz magával. 
A vámvizsgálatnál főt száll a vonatra a fi
nánc és megkérdezi tőle, mi van a zsákban.

— Madáreledel, — hangzik a válasz.
.4 finánc megoldja a zsák száját: szemes

kávét lát. Leleplezett csempésznek kijáró 
éles gúnnyal mondja:

— De hiszen ezt nem eszi meg a madár!
— Ncemf... Nem kap mást! — vágja 

rá szemrebbenés nélkül a tincses.

Vili.
Két érdekes részlet az ingatlanforgalmi 

kimutatásból. I Ferenc ba!or királyi her
ceg a Rottenbi’.ler-utca fí.'b. számú házát 
M< ria bajor királyi lirrec nőnek, Péter Hen
rik orlcans-braganzai herceg feleségének 
aj ’.ndékozta. 2. Gróf Széchenyi Bál int né — 
a!:i Rachruch-ldny — két házat örökölt özv. 
II chrucli Károlyiétól, a Damj' nich-utci 

5/. számit és a Tcréz-körut 29. számi 
bérpalotát.

IX.
Sok budapesti kávéházban és étteremben 

sehjempaplrbu burkolva adják a fékeleká- 
v'hoz a cukrot. A sclycmpaplrburkolato! 
p-pirszclrg tartja össze. Dicsérnivaló ötle- 
térségnél hirdetések szerepelnek a szalagon. 
Tis-ieletlel figyelmébe ajánHuk azonban 
ázol:nak, akiket illet, hogy nem ártana meg
rostálni egy kicsit ezeket a hirdetéseket. Ar 
éyik vgyanls hajhullás és korpa elleni 
gvt’gyszert a’ánl Feketekávé mellé hajhul
lás és korparcklám talán mégsem túlságo
san i zléses ...

X.
Coliért Laios 1 ivdló srinészünk. oki kü

lönben rajzolómövést is, most ebben a mi
nő-., gében. mint felperes szerepelt a birósá- 
gon. (ledért Lajos huszonnégy karrikatura 
Illusztrációt készített Bródy Istvánnal. 
,..'!'n ‘enki benne van' cimü könyvéhez 
F'y iocrvdllflat a: egyik karrikaturát rek- 
irr-l-h-'ton felhasználta. Gellert erre szer
kői jagbltor'.ás címén pert indított. .4 tör
vén :: I: deliért Lajosnak adott igazat, 
m á'l nilolla. Iont) a vállalat a művész 
civel b e nélkül használta fel a rajzot és 
ezért lilde-’e, hogy fizessen M) pengő kór
tér lést és 25(1 pengő perköltséget.

XI.
Gróf Eszterháiy Ferenc és felesége, 

Zichy Mária gr'fnő érdekes tengeri körűin- 
i''- <i indul Flór Idába látogatnak, onnan 
pedlj New Yorkba.

BAKTER; Egyem a hegyit, Lepcses szom
széd, bút maguk Karácsony hetiben is Pes
ten velük?

ÖRZSI: De még a Szent Estét is ott tö- 
(öltük, Baba sógoroknál.

BAKTER: Mongyúk el gyorsan, millen 
vót Pesten a kriszkindli?

LEPCSES: Tanulságos vót, de nagyon! 
Tug.'.ya hájjá, az egyik szobába fö vój ál- 
linlva a karácsonyfa, de tele minden szép- 
pcl-jóval a gyerekeknek. Vót azon játék, 
gyümőccs, aranydió, meg az a sok szopin- 
lom-nyalintom c.'kor, meg csukolúcc. Per
sze igen teccedett nekünk. Aszongya a só
gor: — „Hát igen, eztet az Angyal hozta az 
nprólelkcknek. De most gvüjjcnek át ide a 
másik szobába, eztet meg nekünk fölnőltek- 
nck hozta az Ördög.**  S megmutatta odabe 
a nagy virgácsot, a*  is tele vót aggatva 
mindenféle nyalánksággal ...

BAKTER: Teszem fö mivel?
LEPCSES: Hát vót azon adóföszólíttás. 

ügyvédi levél, újságcikk a kistanlalusz drá- 
gittásárul, aszpiriny a gondok miatti főfá
jás ellen, szénszámla, egy kép a kínállak 
'örobbanlásárul, rádijómüsor, Csilléry 
András utolsó beszéde, egy ollan csúcsos 
kalap, akit most a pesti nők viselnek, Ka
rnis! honatyánk nyilatkozata, meg satöbbi, 
meg satöbbi.

BAKTER: A szén védésit neki! Bizony 
sokan vannak, akik csak azon törik a 
ronda fejüket, hogyan lehet elbúsílani az 
emberi fajtát.

ÖRZSI: A nyű egye meg űket!
BAKTER: De szaporán! — Oszt azontúl 

ni újság Pesten, Lepcses szomszéd?
ÖRZSI: Ollan hideg van, hogy még a ló 

-.zarva is elfogyna, ha vóna.
LEPCSES: lllenkor jó otthun a mele£ 

kálha mellett!
BAKTER: Annak, aki odaülhet szép bé

kességgel, rágyújthat a pipájára s megko- 
lyogtalhatlya a kadarkás üveget. De miko 
i Julcsám is odateszi magát mellém, oszt 
pjtőrc kerül a pofája kereke ... hahaj... 

ki tunná aztat megállítani?
LEPCSES: Maga is úgy beszél, mint a:: 

a Dunyhasznguló Mácsik Lajos, akit becsuk
ok a szombathcli börtönbe ekkis pézhami- 

sítlás végett. Hát, mikor szabadlábra kerül, 
lanálkozik e*  jó komájával a pápóczi álló 
máson. — „Nini**  — aszongya a koma, - 
„maga minő jó színben van ollan kövér, 
akar a vakart polyka, pedig úgy hallom 
börtönbe ült a feleségivei együtt!" - 
„Igen**  — monta Dunyhaszaguló —, „de az 
asszony külön cellába vót!**
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A szeretet, az ajándékozás és a fel

ruházások ünnepe a Karácsony. A 
divathölgyek az ünnep nemes rendel
tetésének megfelelően, ugyancsak sze
retettel ruházzuk fel magunkat aján
dékokkal. Egy nerz-bunda a „meleg” 
szeretettel jelképezi, egy solitair, fel
tétlenül az ünnep „fényét” emeli...

Megkérdeztünk néhány elegáns di
vathölgyet, milyen ruhával lepte meg 
magát karácsonyra és igy megtudtuk, 
hogy

a fiatal Csáky grófnő fekete esti 
ruhát vásárolt és fekete szövet délutáni 
ruhát fekete flitter zsebekkel.

Missia Bruce, a legelegánsabb pesti 
angol lady egész kis garderóbot szer
zett be egy fekete muszlinbársony 
tüllbetétes esti ruhát, egy másik fekete 
romain ostélyirubát kétszínű szalagos 
boleroval és egy bordó bársony szok
nyát türkizkék flitter kabáttal.

Rakovszky Babát édesanyja az első 
gyönyörű báli ruhával lepte meg: 
halványkék tüllruhát kapott ezüst 
flitter dísszel.

Muniti Lili egy nagyon szép fekete 
télikabátot csináltatott ezüstróka műf
űd (betörők ugyanis nemrég minden 
bundáját elvitték lakásáról), ezenkívül 
egy fekete bársony fclsőrészes estélyi 
ruhát, amelynek szoknyája sűrűn hú
zott fekete taft, egy másik egész zárt 
fekete romain ruhát satin övvel és tüll 
applikációval, végül egy bordó jerjey 
ruhát.

Elmentünk Divatsiriushoz ia és meg-

ÖRZSI: Ó, hogy a gőzös nyomja ki be
lülié a titkos szavazatot!

BAKTER: Hát abbul mi igaz, hogy a 
Sztnli.ny megen lefogott öt moszkvai hel- 
őrségi parancsnokol?

ÖRZSI: Igen, mer titokban forradalmat 
szítottak.

BAKTER: Mán pedig a Sztaliny igen jól 
'.uggya hogyan mén az, mer íi is öleget gya- 
orúla régebben.
LEPCSES: Nézze hájjá, eccer a Cicccl- 

ájsz botos bevitte a Kóbi fíját Sárvárra, a 
dótenslájn hótoshoz, hogy hát vegy föl 
egednek az üzlelyibe. — „Dejszen" — 

monta mérgesen Rótenstájn —, „mindenki 
uggya, hogy a Kóbi lopós természetű!" — 

„Ippen azér hozom magához**  — bólintott 
Ciccelvájsz —, „mer nem lehet ottan lopni, 
•ihun a gazda maga is tolvaj."

BAKTER: Nono, hát hiszen. — S arrul 
mit hallottak, hogy Ángolórszág mégse kűd 
hadiflottát a kinaji vizekre?

ÖRZSI: Pedig olt most kellemes nyári 
neleg van, a*  jót tenne a tengerész-katona
ságnak.

BAKTER: Tuggya fene, jobb itt a hide
gen.

LEPCSES: Errül eszembe jut, hogy az a 
hévízi Celeszta Szelidíttö Bágyog Józsi só- 
'!or ki szokta anni a vúlcgpnllójú szobáját 
ürmötöknek. Hát cccer beállítt hozzája e*  

kanizsai úriember a csalárpyával s alkunni 
kezd vele a szobára. — „igen ócsó szoba 
ez kérem" — monta a sógor —, mer itt van 
a közelben a rehoma-fürdő." — „A*  nekem 
nem számos" — vonta vállát a kanizsai il
lető —, „mer minekünk nincs rehománk." — 
..Nojszen" — vágott vissza Geleszla Szeli- 
diltő —, „a tavai! nyaralóknak se vót, mi- 
or hozzánk kötözlek!*
ÖRZSI: Finom szoba lehet a*  is, egye k: 

i penész. — Oszt gyerünk nptya.
BAKTER: IIö, hő! Aztat mongya .mcf 

epcses szomszéd, hogyan van az, mikor a 
anyol kórmány szétkürlöli, hogy eztet 
oglalta el, meg azlat foglalta el, a végin 

kisül, ho*  csak a fele igaz?
LEPCSES: Hájjá luggya, eccer a Dufla- 

.zemü Klájn Izsák segített az oskolásíijá- 
nak kiszámítani a házi feladatot. Avvót a 
kérdés: — „Ha a búza ára 16 pengő má- 
sánként, mennyit kapok tiz mázsajér?" — 
.Kétszáz pengőt" — monta az apja. — „A*  
íem lehel" — rázta fejit a gyerek —, „mer 
lisszer tizenhat a*  csak százhatvan.**  — 
„Mafla!" — kajátott rá Duflaszemfl —, 
„arra nem gondúsz, hogy közbe főmentek 
az árak?" — Oszt Isten álgya.

kértük, mondjon valamit az 1938-as 
divatév kilátásairól.

— 1938-as év első napjai — kezdte 
— a szr.lmakalap lázas bevásárlása 
jegyében fognak lezajlani. A későbbick-

Szllvesz érkor Ö.i lesz a 

bál királynője, 
ha divat-
ékszereit /T J > divatókszer- 

Xy C .Jolijában

Kígyó u.ca 4-6. veszi meg vagy kölcsönzi.

ben az egyre rövidülő ruhák horosz
kópját látom. A báli szezon különösen 
a tüllöknek fog kedvezni és a tavaszi 
pedig a szűcsöknek lesz szenzációs, 
mert a hölgyek a tavaszi kosztüm
jeiken, lia lehet még több prémet 
fognak viselni, mint a télieken. Végül 
legajánlatosabb anyag a dolgozó höl
gyek számára a kord. — (Legalább 
elmondhatják, hogy „akordban” dol
goznak. ..)

(Dr. Dévainé Erdős Böske.)

Mária Anfoinette 
francia királyné 

divattervező 
a XVIil. században
Jdaria Anloinelte a XVIII. század divalkirchi- 

nője volt. Ebben az időben a fejedelmi udva
rokból indult ki a divat. Egy-egy királyné sze
szélye, szórakozott feledékenysége, akár testi 
hibáinak kendőzése, új divatirányt teremtett. 
Maria Anfoinette, az osztrák császári udvar 
dédelgetett kedvence, a boldogtalan francia ki
rályné szenvedélyesen szeretett öltözködni. Ta
lán szerencsétlen házaséletét, szomorú elszige
teltségét élte ki bizarr divathóbortjaiban, szer
telen szeszélyeiben, esztelen költekezéseiben. 
Hűséges barátnőjével, Lamballe hercegnővel 
tervezték uj ruháikat és a királyné apró ollé.cs- 
kájával maga szabdalta uj szoknyamodelljeit, 
kreálta fantasztikus kalapjait. (Ma tehetséges 
divattervező lenne: Schiaperelli vagy még ''in
kább Adrián, ö már akkor amerikai méretek
ben látta a divatot!) Mindezeket a túlzásokat 
mellőzték a Művész Szinház karácsonyi újdon
ságában. Al pár Gitta ruhái modernek és n:o- 
dernségükben jobban tetszenek, mintha korhű 
jelmezeket kaptunk volna. Alpir Gitta raffint'.lt 
kultúrája, nyugativá kristályosodott ízlése irá
nyíthatta a szerencsés kézzel összeválogatott, 
finoman előkelő, nemesen hatásos ruhákat. 
Egyetlen szelíd kifogásunk, hogy kissé unifor
mizáltak és hangulatban kicsit egyformák. 
Szép a halványlila szaténnél díszített lila geor- 
gc'.te ncgligéjc, melynek alsó ruháján lila 
payettel Ilourbon-liliomok csillognak. Talán 
legkorszerűbb a második kép pasztellkék sza 
tón fehérprémet köpenye, a prémek capucltcn- 
nal és az óriásira méretezett fehér hermelin 
muffal. Alatta kék szatén csokrokkal díszített 
kék georgette ruhát viselt a művésznő. Ocelct- 
tal diszitett zöld rmiszlinbársony kabát a és 
kedvesen mókás zöld kalapja után elegáns 
sárga muszlin és muszlinbársvny összeállítású 
toalett következett. Nagyon tetszett pompás 
fekete szatén ruhája strucctollakkal. Ezen a 
ruhán újra gyémántok fűzével villogtak a 
rtrassz-liliomok. A finálé fehér muszlinrukája 
habos fehér felhő. Halk, izgatott sóhajokkal 
teli várakozás után elragadtatott nyiltsziní taps 
fogadja minden belépését, valamennyi ruháját.

H. LEHEL MÁRIA.

A tejipari vállalatok a 
kormányhoz fordulnak 

a te árak és a vaj> 
kivitel ügyében

A Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsé
gének Tejipari Szakosztálya Knob Sándor dr. 
országgyűlési képviselő elníklésével evrlM 
tartott, amelyen az uj tejszállítási szerződések
ről tárgyaltak. Megáikn’W '•!: hogv a P dn- 
vertre fclszállitott tejnél mielőbb helyre kell ál 
Utáni a termelés rontabilitűsdt, a gazdaérdckelt- 
sédekkel szemben azonban leszögeztek, hogy a 
vállalatok néni értenek egyet a gazdaérdckelt- 
ségnek az áremelés mértékére vonatkozó kí
vánságával, mert

a gazdák kívánsága nincs figyelemmel a 
fogyasztók érdekedre.

Az általános drágulás miatt a vállalatok hely
zete rosszabb lett s erről a termelői érdekelt
ség nem akar tudomást venni. Szóbakeriilt n 
-yülésen a vajkivitelnél megállapított árkiegé
szítés kérdése is, amelyet

■ kormány kizárólag ■ vállalatok terhére 
akar leszállítani.

Rámutattak arra, hogy n vaikivifel tekintélyes 
részét az állami tulajdonban lévő OMTK bonyo
lítja le s nz árkicg.'szités leszállítása súlyos 
visszahatással járna a vállalatokra, köztük az 
9MTK-ra is, amelynek

deficitjét ebben az esetben közpénzekből 
kellene fedezni.

Mindkét kérdésben a kormányhoz fordulnak 
orvoslásért és elhárítI.'k a felelősséget menük
től azért, ha a szállítási szerződések megszű
nése minit Budapest tejellátásában nehézségek 
és zavarok keletkeznének.

A NEMZETI BANK KÉT UJ IGAZGA
TÓJA. A Nemzeti Bank főtanácsosa közvet
lenül karácsony^clőlt tarlóit ülésén, igazga
tóvá nevezte ki dr. Judik József és Quandt 
Richárd igazgatóhelyetteseket és egyittal 
meghívta mindkettőjüket nz üzlelvezctősig 
tagjává. Dr. Judik József a Nemzeti Bank 
közgazdasági és statisztikai osztályának 
élén áll és fejt ki értékes munkáságot. 
Qi’andt Richárd a bankosztályt vereti, de 
jelentős szerepe volt az utóbbi évek nem
zetközi pénzügyi tárgyalásain is. Az ő ki
nevezése különös öröme és büszkesége az 
i’jságirólársadalomnak mert hiszen Qttar.dt 
Richárd hlrla*  Írással kezdte pólyáját és te
hetséges, kiváló tagja volt a magyar újság- 
írórendnek.

A Moktdr uj fiókokat nyit. A Magyar Or«.-4- 
gos Központi Takarékpénztár ismét kit uj 
fiókkal bővíti budapesti szervezetét. Az egyik 
fiókot nz uj Horthy Miklós híddal szemben, n 
IX., Boráros-lér és Fercnc-kőrul sarkán I vő 
bérhúzlan nyitja meg. n más'k fiók az int -et 
újonnan épült palolá’ábnn, II., Fő utca 28 
szám alatt nyílik meg. A kél fiók januárban 
kezdi működését
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Szörnyű repOlűkatasztrófa:
a Hűdben eltéueüt, iának Ütődön 
és lezuhant a budapest-nárlsi 
repü öqeo csensz omféban
Prága, december 25.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Az Air Francé légiforgalmi társa
ság F-AMYI) jelzésű utasszállító gépe, amely 
a budapesti párisi lcgijáratot bonyolítja le, 
pénteken délután indult el Prágába az as- 
perni repülőtérről,

a délcsehországi Kasperske Hory kiize
iében lezuhant.

'A repülőgép eltévedt a ködben Wlehkl cseh 
pilóta és Aslruc francia rádióstiszt, vala
mint a gép egyetlen utasa,

’'g,v prágai ügyvéd, szörnyethalt.

A repülőgép lezuhanásának helyét csak 
szombaton délben tudták megállapítani. 
Péntek estig rádiójelzésekkel próbáltak ősz- 
szeköttetést létesíteni a repülőgép rádió
készülékével, de a rádió nem felelt a hívá
sokra.

A rcpülőszerencsétlenség okainak kiderí
tését megnehezíti az a körülmény, hogy 
karácsony estéjén, lakatlan, erdős vidéken 
történt. Annyi megállapítható, hogy

a repülőgép kőében és hóviharban neki
ütődött egy fának

és igy esett le egy fairtás helyére.

K

Hajtővadászat
a valutás alvilágban

az átjáróházas valutagengszter után
Egyik leghirhedtebb budapesti valpta- 

gengszter ellen adott ki most elfogatópa
rancsot a büntetőtörvényszék valutataná
csa: Bacsa Sándor 28 esztendős fiatalember 
ellen szól az elfogatóparancs.

Bacsa Sándor a Rombach-utca környé
kén ismerkedett meg azokkal, akik zugfor
galomban valutát próbáltak vásárolni. 
Bacsa vállalkozott a valuta megszerzésére, 
átvette a pénzt, aztán

valamelyik átjáróház elé vezette a va- 
lutavásárlót, ott egy papírdarabokkal 
bélelt csomagot adott át és megszökött.
Legutóbb Friedmann Béla felvidéki ke

reskedő került összeköttetésbe Bacsa Sán
dorral. Rövid tárgyalás után megállapod
tak, hogy Bacsa négyezer pengő értékű kü 
lönféle valutát vásárol számára. A valuta-

estor
húsleves-kocka

darabja O fillér.
Mindenütt kapható. V

Kánya Kálmán
a magyar külpolitikáról
„Hűség barátainkhoz, 
aktív békepolitika keretiben"

Rendkívül érdekes vezércikket irt Kánya 
‘Kálmán külügyminiszter a Pestet Lloyd ka
rácsonyi számában „Die Grundgedanken 
der ungarischen Ausscnpolitlk — A magyar 
külpolitika alapgondolatai — címmel.

Mindenekelőtt rámutat arra, hogy
az európai államok két különböző állás

pontja áll szemben egymással, 
azok, akik az úgynevezett kollektív biz
tonság rendszerével és azok, akik kétoldali 
szerződések kötésével akarják biztosítani a 
békét. A közelmúlt események bebizonyí
tották: a kollektív és oszthatatlan béke hí
vei az utóbbi évek tapasztalatai alapján 
tisztába jöttek azzal, hogy bizonyos kon
cessziókat kell tenniük.

Magyarország sohasem lelkesedett a 
kollektív biztonság sok háborús ve
szélyt magában rejtő gondolatáért és 
ezért az igazi béke biztosítását más

képpen kereste.
Annál is inkább, mert a Népszövetség, 
amelynek az lelt volna a hivatása, hogy a 
békés fejlődést mozdítsa elő, cl hagyta ma-

MECSEKI 
GYÓGYÍTÓRA 

a bárszekrényből nem hiányozhat.
Pécs Táros különlegessége!

gát tántorítani feladatától. Ez a felismerés 
szabta meg az utóbbi években a magyar 
Politika alapelveit, amelyeket röviden igy 
foglalhatunk össze:

tántoríthatatlan hűség barátainkhoz, 
egy aktív békepolitika keretében.

Ebből a békepolitikából fakad az őszinte 
törekvés arra, hogy normalizáljuk azokhoz 
tíz államokhoz való viszonyunkat, amelyek- 
töl bennünket ma még komoly ellentétek 
választanak el. Ez a békés fejlődés teóriá
jának alaptétele.

üzlet azzal végződött, hogy
Friedmann négyezer pengőjével Kacsa 

Sándor megszökött,
a felvidéki kereskedő a négyezer pengőért 
csomagol kapott, amelyben felül néhány 
csehszlovák bankjegy volt, a csomag jóré
szében pedig ujságpapiros.

Friedmann kétségbeesetten rohant a 
rendőrségre, ahol meghallgatták panaszát 
és megindították a nyomozást Bacsa Sándor 
kézrekeritésére. A pesti valutás alvilágban 
valóságos

hajtóvadászatot indítottak a hires 
valutagengszter ellen, 

de nem sikerült kézrekeriteni.
A nyomozásról tudomást szerzett a va

lutaügyészség is és
megindította az eljárást Friedmann 

ellen is,
akit a büntetőtörvényszék valutatanácsa 
100 pengő pénzbüntetésre Ítélt, Bacsa Sán
dor ellen pedig, akit mindezideig nem sike
rült kézrekeriteni, kiadta az elfogatóparan
csot.

A körözvényt az ország valamennyi rend
őrhatósága megkapta s most ennek alapján 
kutatnak tovább az eltűnt valutagengszter 
után.

A következőkben megemlékezik Kánya 
külügyminiszter a kormányzó 1930 novem
beri római látogatásáról, majd bécsi útjá
ról, mint

a magyar-olasz és magyar-osztrák ba
rátság szilárdsága

és melegsége bizonyítékairól. ír Miklós el
nök és felesége, továbbá az olasz királyi pár 
magyarországi látogatásáról, majd szóba- 
hozza Neurath német küliigminiszler ma
gyarországi útját. Ezután ír arról a látoga
tásról, amit Darányi miniszterelnök és ő 
lett legutóbb Berlinben.

— A jövő év elején — folytatja a külügy
miniszter —, tehát néhány héten belül is
mét egy olyan esemény színhelye lesz Bu
dapest, amely a magyar külpolitika cgye- 
nesvonaluságát bizonyítja. A római jegyző
könyvet aláíró államok külügyminiszterei 
jönnek össze a magyar fővárosba az ebben 
a műben előre mcgállápitott periódikus 
megbeszélésekre.

Hangoztatja a cikk, hogy Magyarország 
uj bizonyítékait is szolgáltatja annak:

rendíthetetlen akarata, hogy minden 
irányban aktív és valóban békés poli

tikát folytasson.
Utal ezzel kapcsolatban a nyáron és a kora 
őszi hónapokban a hórom kisantantállnm- 
mal folytatott tárgyalásokra, amelveknck 
eredménye ugyan egyelőre teljesen bizony
talan. amelyek azonban kétségtelenül szem- 
melláthatóvá teszik arra való készségünket, 
hogy özekkel az államokkal is

helyreállltusk a normális viszonyt.

Sziiveszi8r-eslugvldám“bbi
PANNONIASZALLQ.ml
Bura Sándor muúlkál ■ |

Megemlíti, hogy voltak, akik ezeket a 
tárgyalásokat úgy akarták beállítani, hogy 
azok ellentétben állnak azokkal a baráti 
kapcsolatokkal, amelyek bennünket Olasz
országgal, Németországgal és Ausztriával 
összekötnek. Arra vonatkozólag, hogy ez 
mennyire téves beállítás, Lengyelország és 
Jugoszlávia példájára hivatkozik a külügy
miniszter: ezek az államok hűségesen ki
tartanak szövetségeseik mellett, de a béke 
biztosítására egyességre törekednek olyan 
államokkal is, amelyek az ő eddigi szövet
ségeseikkel nem élnek zavartalan barátság
ban. Az ilyen harmadik államokkal való 
kiegyezések megvalósítására irányuló tö
rekvésnek nincs éle a- barátok és szövetsé
gesek ellen. Ez. csupán azt a célt szolgálja, 
hogy a békés atmoszféra mennél szélesebb 
mederben terjesztessék ki. Lengyelország 
magatartása ma már növekvő megértéssel 
találkozik.

Magyarország intencióinak tökéletes 
tisztaságában már nem kételkedhetik az. 
aki komolyan fáradozik azon, hogy 

őszinte törekvéseinket megismerje.
Hangoztatja Kánya Kálmán, hogy még azok 
is, akik alá akarták ásni Magyarország és 
barátai jóviszonyát, tisztában vannak már 
azzal, hogy ez a törekvésük kezdettől fogva I 

Munkácsy Mihály
gazdátlan hagyatékáért
— amelyet a francia állam kezel — 

jelentkezett Munkácsy Sándor 
miniszteri tanácsos

Érdekes beadvány érkezett az igazságügymi- 
Misztérium nemzetközi osztályához. A bead
ványban Munkácsy Mihály oldalági örökösei 
a nagy művész halála után több mint hatvan 
évvel,

igényt jelentenek be a hagyatékra és az 
igazságíigyminlsztériumot kérik fel közben

járásra.
A beadványt Munkácsy Sándor nyugalma 

zott miniszteri tanácsos és özv. Porosz Kál
mánná, Villány Margit Írták alá. Mindketten

oldalági leszármazottal Munkácsy Mihály
nak,

aki 1900-ban Pártiban halt meg és nagy örök
ség maradt utána, amelyet végrendeletében öz
vegyére hagyott. Az özvegy örökös nélkül halt 
meg 1915-ben Luxemburg hercegségben. Va
gyonát végrendeletében Illyés asszonyra, tá
voli rokonára hagyta.

Az örökség azonban nem jutott cl Illyés 
asszonyhoz, mert a francia hagyatéki bíróság 
ngy találta, hogy az örökség nem illeti meg 
Illges asszonyt.

Igy azután felszámolást eljárás alá von
ták Munkácsy Mihály örökségét.

amely különböző ingatlanokból állott,
Az érdekes ügyet véletlenül tudták meg 

Munkácsy Mihály testvéreinek leszármazottai 
és most igényt jelentettek be nz örökségre. A 
magyar ignzsúgügyminiszlérium nemzetközi 
osztályához intézett beadványukban elmondot
ták, hogy tudomásuk szerint

a francia állam kezeli most Munkácsy Mi
hály hagyatékát,

mert nem adták áf az özcvgy végrendeletében 
megnevezett asszonynak. A Iránéin hatóságok 
most a magyar örökösöket keresik. Minden két
ségen kivill

ők ketlen egyedüli magyar ölök ősei
Munkácsy Mihálynak

iH %

■

teljes balsikerre volt ítélve.
A továbbiakban kifejti, hogy
a jövőben Is főtörekvésünk marad a 
római jegyzőkönyveket aláíró államok
kal és Németországgal klmélyiteni azo

kat a baráti összeköttetéseket, 
amelyeknek alapja mondhatni természetes 
szükséglet. Semmiféle intrikák és rágalmak 
nem fognak bennünket visszariasztani at
tól. hogy folytassuk azt a politikát, amely
nek

célja a Dunamedcncc atmoszférájának 
megjavítása. Illetve Európának ezen a 

részén n feszültség levezetése. 
Őszintén sajnálnánk, ha nem vezetnének 
eredményre ezek a törekvések, amelyek 
természetesen nem egyoldalúak, hanem fenn
állnak a többi tárgyalófél részéről is. De 
balsiker esetén sem lenne a legcsekélyebb 
okunk sem idegességre vagy a helyzet 
pesszimisztikus megítélésére. Erre az eshe
tőségre ugyanis régtől fogva számítoltunk 
és noha

őszintén óhajtottuk mindig, hogy a 
Dunamedence többi államával való 

viszonyunk normálissá tétessék.
cgv mindenáron létrehozandó egyezségre 
sohasem törekedtünk

és ezért az Igazságügyminisztérium közbenjá
rását kérik ebben az. ügyben.

Ezenkívül Franciaországban is megtették a 
hivatalos lépéseket az örökség ügyében. Paris
ban ugyanis rövid idő múlva

Ismét ömzcUI a hagyatéki bíróság
és itt döntenek arról, hogy kit illet meg Mun
kácsy Mihály vagyona.

Hát ez is kérdés

Szilveszterkor
csak n

metropoie..
A szenzációs kabarémüsort H u dó 
Sándor vezeti, Vlrány Swlng- 
tar.z. Szegedi Farkas Jóska 
cigányzenekara.

Hangulat, tánc reggelig.
Asztalrendelés 138 —950.
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AZ ELSÖOSZTÁLYU bajnokság Jellem
rajzában ■ kitűnő BEAC nSi legszlmptlku- 
aabb Jelzői kapta a Hétfői Naplótól, mert a 
csapat minden egyes tagja általános szere
tetnek örvend a versenyzők nagy táltorában. 
A BEAC-isták kapitánya, K ó t z I á n Imre 
dr. ügyvéd, a szövetség ügyésze, akinek fő
része van abban, hogy a klub ilyen kitűnő 
együttest hozott össze és mindkét csapat szép 
eredményeket ér el. A Január 8—0-1 vegyes
páros bajnokságán két csapatot dilit ki, ame
lyeket már szorgalmasan treníroz. As alanti 
Játszma, amely dr. Kófzián remek techniká
ját igazolja, e tréningen folyt le:

Elfogták az óbudai 
spóregyleti fosztogatókat

A temetőben és a Schm’dt. kastélyban ásták el a zsákmányt

AKDB10653

fedte és

Észak Kelet Dél Nyugat
paMz 1 káró 1 szán kontra
2 treff R
POMZ passz 5 treff S pikk
pn.Mz. paMz passz

Észak kör bubival Indult, felvevő ezt nem
Dél a lO est adta rá. Észak ezután 

a kör 8-asl hívja, Nyugat helyén ülő Kó- 
tzlán ezt sem fedte, Dél ütött a 0-easel és 
kis treffet hívott, amit a felvevő aduval 
ütött és hatszor adut hivott, amelyre egy 
adut, két treffet és három kárót dobott. 
A helyzet most a következő: Nyugatnál pikk 
3, káró 8, 4, 2, Észak lapjai érdektelenek, 
Keletnek kör király, kör 7, káró ász, király, 
Dél lapjai pedig kör ász, dáma, káró dáma, 
9, 7. Dél még nem dobott az utolsó pikkre 
és kényszerhelyzetben van. Ha kört dob. 
felvevő káró ász, kllrlopást Játszik, ha kárót 
dob, káró áaz. király, körlopás következik 
és igy a kézi káró lesz magas! Bravó ügyész 
ur!

A főkapitányság detektivjei az ünnepek alatt 
is állandón talpon voltak, több razziát rendez
tek Óbudán. hogy végre elfogják özv. Kiéin 
Rezsőné gyilkosát. A detektívek éjt-napot 
eggyé téve, dolgoznak és a gyilkos utáni haj
szájuk közben szenzációs fogást csináltak: el
fogták egy hónapokkal ezelőtt történt nagy
szabású rejtélyes betörés tetteseit.

Még oklóben 29-én történt, hogy Rauscher 
Antal, akinek a Szólókért utca 19. számú ház
ban van a vendéglője és autófuvarozó válla
lata, megjelent a főkapitányságon és két
ségbeesve adta elő, hogy betörök jártak nála 
ég teljes anyagi romlásba döntötték. Elmon
dotta, hogy

saját házában lakik, a kapuja 
zárva van

é-s a házban állandóan tartózkodik 
fiatal cselédleány, azonkívül az ő 
ötesztendős gyermekei állandóan otthon 
nak. A betörés azalatt történt, mig 
leány és gyermekei aludtak.

Reggel félhárom órakor Rauscher feleségével 
és Gyurics János kocsikisérővel elmentek be
vásárolni a nagyvásártelepre, ahonnan csak öt 
óra után tértek vissza. Amikor a vendéglős be
ment a lakására, megdöbbenve fedezte fel, 
hogy

ai éjjeliszekrényről hiányzik a vaskazet- 
iája, amelyben hatezer pengő készpénz és 
tizennégyezer pengő értékű ékszer volt.

A lakás ajtaja és a ház kapuja zárva volt, fe- 
szegeléa nyomai sem mutatkoztak a záraknál, 
ami még rejtélyesebbé tette a betörést. A ven
déglős eípanaszolta, hogy a hatezer pengő nem 
Is a saját pénze volt, hanem

nála van a GFB tcxtllgyár munkásainak a 
apóregylele és azoknak a pénze volt a 

vaskazettában elhelyezve.
Rauscher, nehogy a spóregylet tagjai károsod
janak, magára vállalta az ellopott pénz meg 
térítését és anyósa házára kölcsönt vett fel, 
amiből visszafizette a- ellopott hatezer pengőt.

A rendőri nyomozás annakidején több em
bert is gyanúba vett, de döntő bizonyítékot 
nem tudott produkálni egyik gyanúsítottal 
szemben sem.

többnyire

valaki. Egy 
három- és

i van- 
a cseléd-

Most azután a detektívek nyomozásuk köz
ben megfigyelték Rauscher kocsikísérőjét. Gyu
rics Jánost és annak barátját, Pobrányi Sán
dort, akik

nagy mulatozásokat rendeztek és elkezd
tek Költekezni.

Utánanéztek előéletüknek és csakhamar rájöt
tek, hogy n harminckilencéves Gyuriét és a 
negyvenegyéves Pobrányi rovottmultu emberek, 
akik szerepeltek már a rendőrség előtt.

Vasárnap előállították Őket a főkapitány
ságra, azonkívül behozták Gyurics feleségét is. 
Kihallgatásuk során a két férfi tagadta a be
törést és azt úllitoitúk, hogy rokonaiktól kap
lak pénzt, abból költöttek. A detektívek Gyu
rics feleségéhez is intéztek kérdéseket, de nem 
akart válaszolni.

Közben észrevették, hogy az asszony vala
mit elrejtett a szájában

és azért nem akar beszélni. Egy motozónő 
csakhamar megállapította, hogy Gyuricsné

két darab százpengőst és négy darab 
pengőst rejtegetett a szájában.

Megkérdezték, honnan van ez a pénz, 
azt válaszolta, hogy férje adta át azzal, 
dugja el.

Most már az eddig állhatatosan tagadó Gyu
rics és barátja rövidesen megtörtek és beval
lották, hogy ők követték el az október 29-i be
törést, Illetve Gyurics eszelte ki az egész lopási 
manővert és Pobrányi hajtotta végre.

Megmondta, hogy hány órakor mennek ki a 
vásártérre és ezalatt barátja az előre elkészí
tett kulcsokkal hatolt be a házba és a lakásba. 
A pénzt és nz ékszereket cgyideig a Föld-utca 
24. számú ház pincéjében ásták el és csak 
most, pár nappal ezelőtt vették elő. Azt hitték, 
hogy most már elfelejtette a rendőrség a be
törést. A pénzt és az ékszereket felosztották 
egymás közt.

Pobrányi a papírpénzt a Schmidt-kastély 
kertjében ásta cl, aa ezllstpénzt, mintegy 
ötszáz pengőt pedig a*  óbudai temetőnél, 

ezt a pénzt azonban valaki ellopta.
Vasárnap délben Gyurics Jánost és Pobrányi 

Sándort letartóztatta a rendőrség, Gyuricsné 
ellen pedig folyik az eljárás.

•

DIVAT BÉLELT

KEMÉNYKALAP 
>7.50

U4M1NTÁJU FINOM

PUPLINING 
>7.50 

NEMES 
BAROSS-TÉR 10.

tíz*

[•

Szenzációs esküvő Pesfszenterzsébeten

♦
AJÁNDÉKOZÁSBAN az 

volt a bridgezők között. A 
kapitányaikat lepték meg

KARÁCSONYI 
idén nagy hossz 
csapatok tagjai 
különböző figyelmességekkel. A vegyespáros 
csapatokban a férfiak a partnernöjüket. .4 
pálmát az idén Keleti Andor, a többszörös 
magyar válogatott, a szövetségi intézőbixott- 
sági tag vitte cl, aki egy gyönyörű luxusau
tót kapott... (saját magától!) Décsi 
László és Bokor Imre szintén meglepték 
saját magukat egy szép utazással: n kará
csonyt a Kanári szigeteken töltik. Ez sem 
rossz ...

♦
DIPLOMÁS—ÚJPEST 80 leosztásos osztályozó 

mérkőzés eredménye 0 meccspont a Diplo- 
mások Invftrit. F.zt nz eredményt most felter
jesztették n csapatbajnok! bizottsághoz, amely 
dönteni fog afölött, hogy kell e még lő leosz
tást játszani, vagv pedig ennyi meccspont elég 
a győzelemhez, tekintette! arra, hogy az uj sza
bályzat erről •„elfelejtett" rendelkezni.

♦
EllDEKLŐDf.S a január 8—9-i 
verseny iránt. Eddig már nyolc 
le nevezését. Az előjelekből

NAGY AZ 
vegyespáros 
csapni adta 
Ítélve ez lesz az idei szezon legelegánsabb és 
legszebb versenye. Az Idén még versenyeken 
nem szerepeli európnlhirü nagy bajno
kaink: Alpár Imre és Keleti Andor Is „rlng- 
be" száll.

♦
DR MOLNÁR IIARRY csütörtöki versenyé

nek győztese a Gdrdos—dr. Peri-pár. (Rekord 
eredmény: őf%-o.O, második Bánó Marcellnf— 
dr. Kun, harmadik dr. Fejér (Kaposvár)—Rényi 
(Debrecen), negyedik Garat Klári—dr. Dános. 
Január Ő-dn, csütörtökön lest ujabb párosver
senynap.

♦
.4 MÁRCIUS l—8-i tátrai nemzetközi ver- 

tény meghívói már szétmentek. Nevezést a 
Hétfői Napló kiadóhivatala elfogad.

— A villamos főzöclőadáaokat látogatóknak az 
Elektromos Müvek honvédutcai b?mutatójánnk 
fözöclöadóhölgvcl boldog újévet kívánnak, s 
egvbrn értesítik, hogy n jövö héten szerdán 
délután !íü ómkor, továbbá hétfőn, csütörtö
kön délelőtt VitlO órai kezdettel tartanak be
mutató, illetőleg gyakorlati főzőelőadást. Torta, 
leveles-vajas tészta, képviselőiünk, hal és kii- 
Iftnfrle húsok készítése. Belépő- és ruha tárd ij 
nincs.

Towaulni vesényel... de minden hiába, él
vezhetetlen a muzsika. Főleg, ha rövidhullámú 
vétel közben a fndlng minduntalan elhallgat
tatja. vagy eltorzítja a legsrcbh zenét. A Stan
dard Idei készülékein, amelyeket „Aranysoro- 
aat"-nak ncv.-z. a fadlng egy uj berendezés se
gítségével a lehetőség legkisebb határáig ki van 
küszöbölve.

Vasárnap délelőtt olyan esküvő zajlott le 
Pesfszenterzsébeten, amilyenre még nem volt 
példa:

egy kéményseprő feleségül vett egy má
sik kéményseprői!

Pestszenterzsébeten dolgozik már jóideje 
egy szorgalmas, derék kéményseprő, Báthori 
Endre. A pestkörnyéki városnak van egy 
kéményseprő-nevezetessége: Gálócsy Mária, 
az egyetlen magyar kéményseprősegéd-nö. 
Gálócsy Mária, aki nagyon kedves és jómeg- 
jelenésü leány, arról nevezetes, hogy

szabályszerűen kitanulta a kémény
seprő-mesterséget,

először inas volt, azután felszabadult és an
nak rendje és módja szerint kéményseprő
segéd lett belőle.

A két kolléga megismerkedett és az is
meretség házassággal végződött; Báthori 
Endre kéményseprősegéd megkérte Gálócsy 
Mária kéményseprősegéd kezét. A válasz 
igen volt, megtartották az eljegyzést, vasár
nap pedig az esküvőt, ami bővelkedett érde
kességekben.

A mátkapár természetesen rendes, „civil" 
ruhában jelent meg az anyakönyvvezető előtt 
és a templomban. A násznép között sok 
kollégájuk volt akik ugyancsak polgári ru
hában vonullak fel. Esküvő után azonban, 
amikor a lakodalmi ebédre került a sor,

at ii.| férj éa az Ifjú AMzony a kémény
seprő-vendégekkel együtt, kéményseprő 
egyenruhában ült az ünnepi asztalhoz.
A szenzációs esküvő ünnepelt hőse ter

mészetesen Gálócsy Mária volt. Az ifjú asz- 
szony esküvői intervjut is adott:

— Az édesapám is kéményseprő volt — 
mondotta —, nekem nagyon megtetszett a 
mestersége. Férjemmel munkaközben ismer
kedtem meg. A ml körzetünkben dolgozott, 
együtt jártunk munkára és a sok együttlét 
szerelemmé fejlődött. Mesterségemet az es
küvő után nem folytatom tovább, asszony 
akarok lenni,

otthon maradok, nem mászkálok tovább

Házasságot kötött 
két kéményseprő

a kéményekben,
férjem átveszi az üzletet, én majd segéd
kezem neki. Egyébként nagyon büszke va
gyok arra, hogy én vagyok a világ legelső 
kitanult női kéményseprője.

A jBaV/iorí-liázaspárt nagy szeretettel ün
nepelték és Gálócsy Máriának kétszeres gra
tuláció jár: egyrészt mert férjhezment, más
részt, mert kéményseprőhöz feleségül menni 
móg az álmoskönyv szerint is külön sze
rencse

A. B. Q-re U!

ZENE

Kifosztottak egy 
öreg kereskedőt: 
30 zálogcéflula 
volt a zsákmány

Kniesch Mór kereskedő, aki a Rudolf- 
rakpart 8. számú házban lakik, feljelentést 
tett a főkapitányságon ismeretlen tettes el
len lopás címén.

A hetvenesztendős beteges ember előadta, 
hogy állandóan odahaza 
pár nappal ezelőtt arra lett 
egyik szekrényéből

hiányzik harminc darab
I amelyek háromezer pengő 
kiállítva.

Vasárnap a rendőrség elfogta Knicscl 
tolvajait. Kiderült, hogy Gábor István 2C 
éves lakatossegéd és Szalag László 20 éves 
magántisztviselő,

nz Idő*  kereskedő távoli rokonai kö
vették el a lopást.

Gábor elbeszélgetett Knicsch-sel ét ezalatt 
Szalag a szomszédszobában kinyitotta a 
szekrényt és ellopta a zálogcéduláknt. Ti
zenhét darabot eladtak belőle, a többit meg
találták náluk. A rendőrség letartóztatta a 
tolvaj rokonokat.

tartózkodik és 
figyelmei, hogy

zálogeédulája, 
értékről voltak

A KARÁCSONYI ÜNNEPEKKEL 
megszakadt az egymást követő zenei etemé*  
nyék hosszú sora: a művészek hazamentek, 
hogy családjuk körében kipihenhessék mun
kájuk fáradalmait. A kritikus pedig elme
reng és mégegyszer visszaidézi az elmúlt 
félév munkáját, hogy megállapítsa a zenei 
élet fejlődési vagy hanyatlási irányát, a bí
rálatra vonatkozóan szabályokat dolgozzon 
ki magának. Ezt mi annál is inkább tehet
jük, mert eddig még nem volt módunkban 
magunkról és elképzeléseinkről beszélni.

Á Hétfői Napló átérezve azt. hogy a zene 
hozzátartozik az ember kulturális igényei
hez, megindította a zenével foglalkozó rova
tot, de még nem fejtette ki programszerűen 
azokat a szempontokat, melyekhez az ope
rák és hangversenyek művészi értékeit méri.

A zene az örökfői az idők végtelenéig 
tartó vágyakozás és szép, jó és igaz után. A 
mérhetetlenül nagy hiányérzet az a lendítő 
erő, mely az emberi kifejeződésnek erre a 
formájára is bejelentette igényét. Beetho
vent és Mozartot véve alapul, a zene belát
hatatlan nagy utat tett meg az ideálok vilá
gában. A zenekritika pedig birálgaita és ma- 
gyarázgatni próbálta a hallott szépet. Nor
mákat állított fel s a felépített szabályszerű
séghez mérte a költői melódiák önálló érté
keit. Tekintve, hogy a zene a legegyé ibb 
művészet, szinte a dolgok természetéből fa*  
kadt, hogy alá kellett vetnie magát az ob
jektív kritikának. De a kritika nem ismerve, 
fel hivatását, a színházi kritika módszerei
vel próbálta boncolgatni témáját és ezért 
hátráltatja a zene megértésének ‘kialakulá
sát. A zenekritika legelsőbbrendü feladata 
a bírálat tárgyát képező mű tartalmának 
költői módon való színes és gazdag feltá
rása. Mivel a zene az érzelemhez szól, a kri
tikának fel kell világosítani az értelmet 
arról, hogy mi az a sejtelm szorongás, 
mely elfogja a lelket, mikor hallja a zenét. 
A zenckritikának látnia kell azt is, ami csak 
hangzik. Fantáziájában utána kell járnia 
az egymásba tornyosodé dallamoknak és 
meg kell mutatnia azt a világot, amelyről a 
zene beszél. A közönség is kárát látja a 
zenekritika matematikát játszó kedvtelésé
nek, mert mint közönség és hallgató, már 
helyzeténél fogva sem ismerheti fel az al
kotás tartalmát és művészi szépségeit és így 
a legjobb szándék mellett is értelmetlenül 
nézi a művész vergődését.

Mindebben már adva van a Hétfői Napló 
zenerovatának szándéka. Betűkbe akarjuk 
önteni a zene szófián világát, öntudatra éb
reszteni a sejtelmes megrezdüléseket cs 
utánajárva a dallamoknak, el akarjuk mon
dani csodás világukat is.

HALMOS JÁNOS
— szercplőmegbetegcdés miatt —- háromszor 
énekelt e héten at operában.

— Csütörtökön a Faustot énekeltem, vasár 
nap Radamest — mondja a bravúrosan szereplő 
művész — At előbbiben Margitot ostromoltam, 
most elpusztultam egy királyleány miatt íme, 
a szerelemben élek és minden hangom lengő-, 
lás — ezt nem rezignálton mondom, 
félreértsen —, de mint ahogy a popot beb< 
világának fényei elvezetik az oltár elé, úgy 
engem is magukkal visznek szerepeim s nior 
nem lótok mást, mint félelmetes erejű szenve
délyeket. A jámborság nem tartozik tulajdon
ságaim közé, szerepeimben minden nő a*  
enyém. Annyit vétkeztem egy-cgy előanas 
alatt, hogy már komolyan féltem az üdvössé
gemet írja meg — hogy Ofhello a legkedve
sebb szerepem —, már csak azért is, n,er 
bűneimért ebben lesújt az Vr keze.

★
A Vigadói Szilveszter-est fél tízkor kéz- 

dődik és egy órakor már véget is ér. Gervat 
Marica, kinek bájos lényével a filmen mar 
többször találkoztunk, szintén fellép.

★
Palló Imre a karácsonyi ünnepeket pá«”” 

birtokán töltötte.

S
Több, mint 10.000 nézó kacagd"

ZERELEMBŐL
NŐSÜLTEM S""110■■ M M ■■■ eddigi előadásain

A R„nt Sn'nhdx „E,» «•<"
izifforuan Imnhal ri'en lelülirk '
S:lh'ei:trrc,Ul.

Dr. Lelien 1-dsxló-
EGY G0RBe”sZ1LVESZTER 

A HÓVAL SZÍNHÁZBAN 
Keidel. éjjel 11 ór.kor

1 Árú. r«no,d vldta mUwr. ÍR 
láttáid „Am. HősülJ Hanoival 4. 
kárral or dldn. J-syek a
Koncert Jajiylrodíiban d, * irokAso, el > 

helyeken.
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Gyilkos fiatalító - 

csodaszerrel tömeg
mérgezést okozott 
egy lelketlen kuruzsló

Győr, december 26.
64 Hétfőt Napló tudósítójának telefon

jelentése.) A nyugati határmenti Nyék köz
ségben az ünnepek alatt feltűnt egv Michel 
Sperl nevű 37 éves badeni születésű volt 
idegenlegionista, aki vcgigházalta a közsé
get és

különböző gyökereket adott el, ame
lyek szerinte megfiatalítják a férfiakat.

Az idősebb férfiak tömegesen vásárolták a 
csodaszert, de másnapra egymásután leltek 
rosszul a „fiatalító kúrától".

Haán Ferenc 51 éves gazdálkodó is vá
sárolt a gyökerekből, amelyek el is pusztí
tották a szerencsétlen embert. A gazdál
kodó

szörnyű görcsöt kanott és mire orvos! 
segítség érkezett volna, meghalt. A vizs
gálat megállapította, hotfy mérgezés 

okozta halálát.

Mikor a faluban elterjedt a hír, hogy a 
varázsszer halálos áldozatot követül;, egy
más után siettek az orvosok Sperl vásárlói, 
okik már valamennyien görcsökben kínlód
tak és csak az azonnali gyomormosás segí
tett rajtuk.

A csendőrség azonnal megindította az el
járást, értesítették a szomszéd községek 
csendőrségeit is, amelyek megállapították, 
hogy Michel Sperl az egész környéken járt 
már és mindenfelé hasonló mérgezési tü.K 
tek kisérik útját. Kiderült, hogy a volt ide- 
genlegionisla osztrák területen van már.

Az osztrák cscndőrség segítségével Fel
sőbuja községben sikerült elfogni a 

kuruzslót,
aki beismerte, hogy erdei gyökereket ásott 
ki, anélkül, hogy sejtelme lelt volna azok 
mérgező hatásáról. Egyetlen célja a pénz
szerzés volt. Letartóztatták.

A sűrű köd országszerte számos balesetet 
okozott. A légifirgalom teljesen szünetelt 
és a La Manche-csatornában a hajóforgal
mat csak nsgy nehézségekkel tudták fenn
tartani.

Newyork, december 26.
Az amerikai légihaderő tisztjeinek kará

csonyi ünnepélyén, amelyet a bostoni isko- 
lásgyermekek számára rendeztek, tragikus 
-zt rencsétlenség történt. Az ünnepség nagy 

i meglepetése az volt, hogy
Karácsony apó egyenesen a felhőkből 

száll le
és hozza magával az ajándékot a gyerekek 
számára. Karaid Karner pilótaaltiszt vállalta 
a Karácsony apó szerepét, hogy hiborpa- 
lástba öltözve, nagy fehér szakállnl, ejtőer
nyővel leugrik a repülőgépről. Karácsony 
apót egy heves szélvihar magávalránlotta és 

messze a tengerre sodorta.
Fényszórókkal még egy ideig követték a 
szél sodróval küzködö pllótnnllisztet, ké
sőbb azonban, eltűnt a szemhatárról. A sze
rencsétlen ember a tengerbe veszett.

Az amerikai Virginia államból súlyos 
autókntasztrófát jelentenek:

egy automobil belezuhant az egyik fo
lyóba

és a kocsiban ülő hat utas szörnyet halt.

J
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Spanyol karácsony:
gyilkos csata Terűéiért

Madrid, december 26.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Vasárnap, 

három nappal a kormánycsapatok Teruclbe 
való bevonulása után

már csak három épület van a nemze
tlek kezén:

a papnövelde, a polgári gárda kaszárnyája 
és a Spanyol Bank épülete. A legfontosabb 
a papnövelde, ahová

négyszáz gárdista menekült asszonyos- 
Wl, gyermekestől és számos fogollyal. 

Karácsony este is véres harc fejlődött ki a 
Spanyol Bank épülete körül, ahol a nemze
tiek elkeseredetten védekeztek. Közben a

papnövelde épületére
fehér zászlót

tűztek ki, de kevéssel később ismét bevon
ták, amiből arra lehet következtetni, hogy 
ellentétek vannak a bemenekűltek között.

A spanyol nemzeti csapatok főhadiszállá
sáról ezzel szemben jelentették vasárnap, 
hogy a Terűdben lévő állások ellen intézett 
támadásokat *

az ellenség súlyos veszteségével vissza
verték.

A köztársaságiak részéről utoljára hadba- 
I vetett egységek már nem tudják helyreállt-
I tani az összeköttetést a mögöttes részekkel.

Bokor Margit 
operaénekesnő 

furcsa harca az urával

»IH <

Példátlan zsarolási botrány
Londonban

Bécs, december 26.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Bokor 

Margit, a bécsi Operaház magyar énekes
nője körül hossza évek óla viharzó családi 
harc újabb érdekes állomásához érkezett cl: 
a legfelsőbb bíróság most abban a kérdés
ben hozott Ítéletet, vájjon

joga van-e Bokor Margitnak magán
életét úgy élnie, ahogy az neki tetszik?
Az énekesnő férje panaszt adott be, Raul 

G. építész ellen és arra kérte a bíróságot, 
hogy az építészt több mindenféle dologtól 
tiltsa el. így attól is

tiltsa el, hogy Bokor Margitét telefonon 
felhívja, hogy bárokban és kávéházak

ban találkozzék vele,
hogy társaságban egyiilt legyen az énekes
nővel. Röviden mindentől, ami „a házassá

got tovább rombolhatná". Amint a panasz 
megállapítja,

a Bokor-házaspár életét az építész mn- 
gatarása megzavarta 

és az énekesnő teljesen a hatása alá került.
Az építész ügyvédje ezzel szemben kifej

tette, hogy a Paul G. és az énekesnő kö
zött bizalmasabb kapcsolatról szó sem lehet. 
Mindössze

üzleti éa társasági kötelékek
fűzik egymáshoz a két embert.

Az elsőfokú, majd a felső tnrlománybiró- 
ság minden bizonyítás nélkül elutasította a 
panaszt és ezt most jóváhagyta a legfelsőbb 
bíróság is.

Bokor Margit, mint valami karácsonyi 
ajándékot kapta meg a végső Ítéletet, amely 
magánéletének szabadságát biztosítja.

Zsarolóbandát szervezett a detektlvhös-szlnész
London, december 26.

(A Hétfői Napló tudósítójától.} Az angol 
bíróság egy fantasztikum határán mozgó 
bűnügyben most hozott Ítéletet, amelynek 
főszereplője egy nemrég nagyon jól ismert 
és jónevü színész, aki

Edgár Wallace detektlvdrámálban min
den alkalommal gonosztevőket alakított.
Mint kiderült, ezt a szerepet az életben is 

tovább játszotta, Harry Raymond, aki mint 
színész, Róbert Clive Gould néven szerepelt,

gonosztevő bandát alakított, amely vé
gigzsarolta az angol társadalom sok

előkelőségét.
A zsarolásokon szerzett pénzből főúri életet 
élt: ruhaszekrényében nem kevesebb, mint 
harminc teljes öltözetet találtak. Mint sok 
más gonosztevő, ő is azon bukott el, hogy 
túlsókat beszélt. Egy alkalommal illuminált 
állapotban nagy nyilvánosság előtt

eldicsekedett azzal, hogy ő évente sok
ezer fontot kerea zsarolással.

Ezen n nyomon sikerült azután a londoni 
rendőrségnek leleplezni az utóbbi évek 
egyik legnagyobb zsaroló bűnszövetkezetét. 
Harry Rcymondot tízévi fegyházra Ítélték.

IT

Széngázzal öngyilkos lett 
egy uriasszony

Nem mindennapi módon akart megválni 
az éleitől karácsony második napján Köp- 
csándy István postatisztviselő 65 éves öz
vegye. Mórutca 4. számú házban lévő laká
sán a konyhában

nagy üstben faszénnel tüzet rakott, 
azután bezárta az ablakot, ajtót és le

feküdt a konyha kövére.
A házban lakók arra lettek figyelmesek, 

hogy az idős özvegyasszony lakásából erős

szénszag árad ki. Rendőrt hívtak, majd fel
törték az ajtót. Fullasztó széngáz áramlott 
ki a helyiségből.

Fuldokolva hatollak be a irhásba 
és a konyhában megdöbbentő látvány fo
gadta a belépőket: eszméletlenül feküdt a 
földön Kopcsándy Istvánné.

Kihívták a mentőket, akik életveszélyes 
állapotban vitték az életunt asszonyt a Ró- 
kus-kórházba. Kihallgatni nem lehetett. 
Búcsúlevelet nem hagyott hátra.

VÍZ-, köd-,
autószerencsétlenségek

Pária, december 26.
Borzalmas szerencsétlenséggel végződött 

egy karácsonyi ünnepély, amelyet a Szajnán 
horgonyzó „L'Ange" (Az Angyal) iskolaha
jón rendeztek. A karácsonyi ünnepség vé
geztével a vendégek eltávoztak a hajóról s 

amikor a hajóhídon tizenhat fiatal 
leányka áthaladt, a híd leszakadt.

A vízbe zuhant leányok közül tizenötöt ki
mentettek, egyikük azonban a Szajna vizé
ben lelte halálát.

Franciaországban más súlyos katasztró 
fák is történtek a karácsonyi ünnepek alatt:

Fontaincblcau közelében a nagy ködben 
három autó összeütközött.

Két kocsi kigyulladt, egy ember életét 
vesztette, hatan súlyos sérüléseket szen

vedtek.
HHnntól nem messze az országúton is 

összeütközött két teljes sebességgel hatadó

gépkocsi. Az összeütközésnek
egy halálos és három súlyos sebesült 

áldozata van.
Montrcdonban kigyulladt nz őrültek háza. 

Az épület, amelyben 135 ápolt tartózkodott, 
a lángok martaléka lett.

Eddig öt holttestet húztak ki a romok 
alól.

A mentési munkálatokat folytatják.

London, december 26.
Karácsony mindkét napján az angol fő

város az áthntolhatatlanul s*M  k'.l miatt 
nappal is éjszakai sötétségbe ooruil. Eyr.t 
„fekete'1 karácsonya Angliának -lég nem 
volt.

Szombaton délben London utcá’ir tel
jes sötétség volt, 

olyannyira, hogy az utcai lámpákat Is meg 
kellett gyújtani.

Mélyen tisztelt vevőim

Agyonlőtte az adós
a falu bankárját
Gyilkosság Szilasbalháson

| egyenként hallgatja ki Sélley István adósait.
A kihallgatások egyelőre még nem vezettek 
eredményre Vasárnap a késő délutáni órákban 
a veszprémi ügyészség úgy intézkedett, hogy 
fclboncollalja Sélley István holttestét.

1 HIT
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Veszprém, december 26.
(A Hétfői Napló tudósítójának tdelonldm- 

tise.) Rejtélyes gyilkosság történt Szilasbalhás 
kézségben.

tUégoI a község lakói figyelmesek leltek, 
hogv Sélley István jómódú gazdálkodó főutcai 
házában ég az éjjeli lámpás. Zörgetni kezdtek 
az ajtón, majd amikor semmi választ nem kap
tak beléplek a szobába, ahol megdöbbentő 
lólv-ny tárult a szemük elé. Arccal a föjdre 
borul a, holtan feküdt a hetvenkétéves gazda 
A gyilkosság helyszínére csendőri bizottság

Szilveszter estélyre 
apró a SaSókok, trófóa meglepetések 

MINERVA^^S

és az érdeklődő uriközönség szives figyelmétj 
felhívom eredeti angol frakk, szmoking és 
öltönyszövet különlegességeimre.

SCHNELLER SÁNDOR úri SZARÓ
VI., Tirii.klril IS.

szállt ki. amely megállapította, hogy 
bétáiról egy lövé^áel lőtték agyon Sélley 

Istvánt.
Pát lépésnyire a holttesttől, a földön, egy 
golyóbüvelyt találtak. A hüvely ismétlő From 
in e--pisztolyból származik.

Sélley István pénzkölcsönzéssel Is foglal
kozott a gaadálkodáson kívül.

A. k. 'táti majdnem minden lakója adósa volt
a gtulálkodónak. A csendőrség feltevése sze
rint efjtk adósa követte el a gyilkosságot.

A bonyolult ügy nyomozását u veszprémi 
rendőrség vette át vasárnap délután. Bizottság 

•szállt ki a helyszínre, amely

Megőrült az utcán 
egy cirkuszi titkár
Vasárnap hajnalban a Gcf/ézt-rakparton a« 

őrszemen rendőr crv idősebb férfire lett figyel
mes, aki teljesen levetkőzött és már csak ing 
volt rajta. Az ismeretlen férfi

hangosan kiáltozott, majd egy csomó clr- 
kuszplakltot szedett elő zsebeiből

és a rendőrnek azt mondta, hogv ő egv kül
földi cirkusz igazgatója, a Ge/fért-lércn akarja 
felütni a sátrát.

A rendőr látta, hogv elmebeteg emberrel van 
dolga, értesítette n mentőket akik a főkapi- 
hinysngra vitték. Ott megállapították. hogy 
Wells Ferencnek hívják és a Schndler-cirkust- 
nak volt hosszú Időn keresztül a titkára. 
Weisst rendőrorvosi vizsgálat után az angyal
földi elmegyógyintézetbe vitték.
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A képek vagy a szobrok 
beszélnek

A Müvén: Színházban a most bemutatott 
In/o/ne.'te" cimii darab egyik jelenetével 

kapcsolatban súlyos affér tört ki.
Brodszl.a Miklós zeneszerző és szöveg

írója, Vári Pál Martna Sándor színpadi ki
adó utján levelet intéztek a Művész Szín
házhoz, amelyben tiltakoztak az ellen, hogy 
hogy az Anloinctte második felvonásában 
a szobrok megszólaljanak. Hivatkoztak 
arra, hogy az ö darabjuk, amelynek cime 
,..4 dintiszfia" és amelynek alapötlete az, 
hogy az ősök falon függő képei megtárgyal
ják a darabban történteket, a közelmúlt
ban az Anloinctte magyar átdolgozóinál 
volt. Szerintük ez az ötlet annyira rokon 
az övikével, hogy szerzői jogbitorlás esetét 
látják fennforogni. Kérik tehát a színházat, 
hogy ezt a jelenetet hagyják ki az Antoi- 
net léből.

A szinház azonban arra hivatkozik, hogy 
szobrok éneke cimü jelenet a bécsi szer

zők eredeti müvében volt benne és ezért 
nem volt hajlandó semilyen változtatásra. 
(Valószínűleg por lesz a dologból!

Színházi hét
ZÖLD MADÁR a cime unnak a zenés víg

játéknak, amelyet n Terézköruti Színpad Pa
pi r Antallal és Romár Juliskával a iuszerep- 
ben bemutatott. Páger angyali kedvességgel 
komédiázza végig azt a bohóságot, még saját 
feleségét, partnerét is lejátssza, A közönség 
rengeteget nevet és jól mulat, Renatzky muzsi
kája kitűnő. Ugyancsak ragyogó a kabarémü- 
*or is, amelyben Szép Ernő bájos egyTelvoná- 
frosál látjuk Rajna Alice-szal, Rác Valival és 
Peti Sándorral a főszerepben. Náray Teri An
yuul a periférián címmel Debreceni Józsefnek 
szép karácsonyi melodrámáját adja elő hatá
sosan. A ka! a.érészben azonlxui a népszerű 
Salamon Bélának, Rajna Alicenak és Kökény 
Ilonának van n legnagyobb sikere. A KIS 
LOBI), a Magyar Szinház karácsonyi ifjúsági 
előadása Is óriási sikert aratott. A színházat 
zsúfolásig megtöltő Halai és idősebb korosztá
lyú közönség meghatotlan nézte a kis Cedrik 
szivcldcritő kalandját <i szegénységtől a nagy 
vagyonig. Bűbájos volt a ki*.  Ruttkay Évi, sok 
tapsot és étikről kapott. A felnőtt szereplők kö
ztit elsősorban Simor Erzsébetet dicsérjük, aki 
szépségével már az. első pillanatban győzött. 
Pataky Miklós, Pcthcs Ferenc, komikuskcltőse, 
valamint Földényi László nagyapa figurája 
sok lipsot kapott. KRITIKA RAJZBAN.
Gáspár Antal, a nagyhírű rajzolómüvész uj 
műfajt kreált: színházi kritikát csinál rajzban. 
Ezek a kritikák a Színházi Életben jelennek 
me - hétről hétre. - A FILMMŰVÉSZETI ÉV
KÖNYV 1938. most jelent meg Lajta Andor 
szerkesztésében és kiadásában. /\ magyar film
szakma nélkülözhetetlen almanachja ez, amely 
nz összes magyar mozik és valamennyi film- 
gyárié*  és fllmkölcsönzö cég, valamint a mű
vészvilág minden adatát tartalmazza. — MED- 
(•YASZAY VILMA 30 éves jubileuma január 
23 án lesz a Zeneakadémia nagytermében. Az. 
< vad egyik legérdeksebli és leggazdagabb mű- 
vé zi estélye iránt nagy nz érdeklődés. HA
DAT ('ZEN a magyar filmgyártással kap
csolatos idegen szavaknak Lazár István, a 
Hunnia hangmérnöke, aki kis füzetben adta 
ki az uj magyar műszavak jegyzékét. Ezek 
szerint a filmet ezentúl nem abfnhrenolják. 
hanem indítják, és nem ..Tonaufnahinet” vesz
nek. hanem hangfelvételt, a „Blcnde 11“ ezen
túl pilla fényzár a „Blcnde II" derítő a külső 
felvételeknél, a ..Blcnde III" disz.letfnl. 11a a 
felvételnek vég? van. nem azt kiabálják, hogy 
„aus" hanem kész, és igv tovább. Száz és száz 
mir.-var szót ajánl az idegenek beívelt. Dicsé
ri ndő komoly, lelkes munka — gratulálunk

Szlveszteri bemutató 
a Vígszínházban

December 31-6u 
®- • 8 órakor 

n legnagyobb londoni vigjAtóksIkcr 

Édes otthon
Irta: Goráid Savory 

Fordította: Hatvány Lili 
Főszereplők: 

Szombathelyi Blanka, 
ladomerszkv Margit, 

Móricz Lili, Pártos Erzsi 
GAidonyl, Bía'hy, Perenyl, Egry

Szllvasz'.crójleli előadás
11 órai kezdettel 

Asszonyok 
a színház szenzációs sikere

Három magyar operett
a karácsonyfánk alatt

Á L L .4 .V D Ú OPERETT SZÍN H ÁZAINK 
HIÁNYÁT egyszerre három helyen is be
takargatták csillogó karácsonyi díszekkel. 
Három szinház kell versenyre és igyeke
zett megmutatni, hogy még sem halt 
meg az operett, hanem csak alszik. Ezt az 
operett-Csipkerózsikát, aki a Városi 
Szinház bán

JÚLIA névre hallgat, a leghangosabb 
sikerek közepette Földe,*  Imre és 
Ábra hám Pál támasztották életre. Ab
ban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy 
nemcsak kritikái írunk a darabokról, ha
nem már konstatálhatjuk a sikert i»; tehát 
dübörgő tapsorkán fogadja minden este 
ezt az operettet, szentesítve döntő sikerét. 
Talán azért, mert ugy a szövegíró, mint a 
zeneszerző értik és érzik, hogy jóleső, igazi 
illúziót ma már csak olyan operett nyújt, 
amelyben a cselekmény valószínű és a sze
replői is emberek. Egy adag dráma (erő
teljes Földes Imre-féle) egy adag vígjáték, 
sok mozgalmasság, tánc, revüszerü hatá
sok, gyönyörű kiállítás, mindez egy igazi 
színpadi ezermester (Tihanyi Vilmos) 
gusztusos tálalásában Ábrahám Pál káprá
zatos, színes, vértforraló, könnyet fakasztó, 
magyaros izű, illatú, szinti muzsikája mel
lett felszolgálva. „A Kis-Komárom, Nagy- 
Komárom" számot például nem győzték 
ujrázni. Es Honthy Hanna milyen finom, 
milyen elragadó, a poénnak milyen mű
vésze, a dalnak milyen egészen egyedül
álló interpretálója?! Elgyedülálló, verhe
tetlen és sajnos utánpótlás nélküli. Dénes 
Oszkár vihar zó jókedvével és harminckét- 
fogu nevetésével győzött. .4 két Rómeó, 
akik között Júlia két felvonás alatt nem 
tud választani; Kertész Dezső és 
Délig Ferenc, egyforma ' sánszokkal 
ostromolják, ugy Júliát, mint a közönség 
kegyeit. /I csinoslábu Vágó Mary, az an
gyali Somogyi Nusi, az erőteljes Solti 
György a zamatos, jóízű és egészséges hu
mora B á r s o n y István, valamint U p o r 
Tibor, a gyönyörű színpadok tervezőjének 
érdeme az, hogy a siker hosszú időre be
költözött a Tisza Kálmán-téri színházba.

★

ANFOINETTE bár királynő volt, rang
ban mégis a szerelem királynője, Júlia 
után következik. A l p á r Gitta művészeté
nek csodálatos varázsa, énekhangjának 
tisztán csendülő, zengő dallamossága, 
amellyel K o m j á t li y Károly szinte már 
operai magasságokat súroló zenéjét tol
mácsolja, az első pillanatokban lefegyverzi 
a nézőt. Hiába, ez Alpári Tünemény és 
tündöklő csillag a színpadi kultúránk egén. 
Bizony, gazdagok vagyunk, hogy ezt a 
csattogó csalogányt magunkénak mondhat
juk. K o m j á t h y Károly szinte kongc- 
niális Alpár Gittával, melódiabő, finom
tónusa, de mindenek felett tisztességes, 
kulturált muzsikát irt. Van egy slágere, 
amely bármilyen elegáns és mértéktartó, 
az utcára is kívánkozik (a „Várnék te
rád"). Amilyen szerencsésen választotta 
meg Alpár zeneszerzőjét, annyira balkéz
zel fogott a szövegíró után. Suta, gyenge; 
néha idétlen a szöveg és bizony sokszor a 
jó színészeknek köszönhető, hogy egyálta
lában elmondható. A hölgyek közül első 
helyen Kovács Ternst dicsérjük meg. 
Egy jelentében eredeti és kitűnő volt a ré
gen nélkülözött Orosz Vilma, kedves és 
finom Egri Mária. (Kár, hogy ezt a sze
repét már pontosan igy eljátszotta az 
Egv pohár vízben.) A vidékről fel
került Lantos Icának pedig ezennel 
karriert jósolunk a szubretti pályán. Meg
ható igyekezete (szemtelen, fitos orrocská-1 
járói nem is beszélve, amely különben a 
szerepkör elengedhetetlen feltétele, meg
érdemli, hogy felfigyeljünk rá. S z i l a s s y 
László, az uj bonviván, jóhangu, jóklállásu 
gyerek, M i h ál y f f y Béla, Lat ab ár 
Kálmán mulatságos, viszont M é s z öl y?l*  
.4: operett•'t Szabolcs Ernő rendezte a 
nagyoperettek nagyvonalú stílusában, de 
nem lenne teljes a beszámolónk, ha nem 
említenénk Bcrkovils Bandi tervező irón
iából életrckclt. eseményszerű ruhákat, 
amelyeket Alpár Gitta visel valóban ki
rálynői módra.

★

CSODAHAJÓ egyévi kűlvizeken való 
portyázás, majd a főváros kikötője előtti 
veszteglés után befutott a Royal-Szinházba. 
K cl I é r Dezső és Kardos Andor ope
rettje, amely Bródy István nagyszerű 
rendezésében került színre, valóban nagy 
zenei meglepetést jelentett számunkra. 
M ár k u s Alfréd olyan slágereket költött, 
amilyeneket tiz évben egyszer hallunk. A 
Csodahajó indulója például valósággal ré
céidéiül .4 szereposztól, ba> nem dicsek 
szik sztárokkal, de igen tisztességcsen

igyekszik követni a szerzők igényeit. R a f- 
f a y Erzsi például nagyszerű hangú pri
madonna. Nagyon helyesen, nála nem a 
játékra, hanem az énekpartikra helyezte a 
rendező a fősulyt. Kedves, aranyos 
László Lola a szubrettszerepben, angya
lian domborít és ho mórit. Feleky Kamill 
mulatságos svádúval, egészséges humorral, 
Keleti László egy jóízű figurával. Ker
tész Gábor férfias erővel, kitűnő ének
hanggal, Szász Ibolya finom megjelené
sével, Szikla y Szeréna pedig 
jókedvével szolgálja az előadást, 
tisztességes, becsületes munka és 
egész biztosan megtalálja az utat a 
ség felé.

vérbő 
amely 
amely 

közön-

SZERELMI

LORETTA
VOUHG

20111 Caniury 
Fok sztár

Kivételes filmsikerről számol be a lon
doni „British Cinema" cimü tekintélyes 
színházi újság. Most mutatták be London
ban Loretta Young és Don Amecle uj film
jét a „Szerelmi párbaj"-), melyet elsősor
ban aktualitása, pomnás szereplői és kü
lönleges szűzséje vittek győzelemre, az ame
rikai filmekkel szemben egyre szigorúbb 
londoni közönség előtt. A „Szerelmi párbaj" 
cselekménye a mai, izgalomban élő, lángba- 
borult Spanyolországban bonyolódik. Egy 
szerelmes, bajbajutott angol urilány és ül
dözője, a szerelmes detektív vívják a ket
tős párbajt a filmben. Az egyik párbajt az 
ártatlanul üldözött leány és a Scotland 
Yard deleklivje vívják, egy eltűnt gyémánt- 
nyakék és egv gyöngysor miatt; a másik 
párbajt a szerelem minden akadályt el
söprő áradata ellen vívják ugyancsak ők. A 
két elsővonalbeli amerikai sztár, Loretta 
Young, a legelegánsabb hollywoodi vígjá
téki színésznő és Don Amechc, a legférfia
sabb amorózó parádés alakítása meghódí
totta a londoni közönséget, amiben nagy 
része volt Borah Minevitchnek és ellenállha
tatlan humoru szájharmonikazenekarának 
és a filmkomikusok egész sorának, akik 
között Waltcr Catlett, Harcid Huber, Sig 

’.umann, John Carradine nevei mutatják, 
hogy a legkisebb szerepeket is nagy művész 
játsza. A filmet, mely a 20th Century Fox 
filmgyárban készült, rövidesen a pesti kö
zönségnek is bemutatják.

MR. DEEDS A szive mélyéig becsü
letes, kissé nehézkes, ta
lán félszeg vidéki fiatal
ember váratlanul húszmil
lió dollár örökséghez jut. 
\ pénz rabja lesz, gonosz,

rosszindulatú emberek veszik körül, akik 
benne, Mr. Derűsben ostoba áldozatot látnak. 
Szegény Dcedsnek nincs sok öröme a pénzben 
A film egy nagyszerűen felépített törvényszéki 
tárgyalásban kulminál, ahol Mr. Dcedsnek ra
gyogóan szellemes védőbeszéde dönti el a sor
nál. Józan, logikus érveivel meggyőzi a bírót, 
hogy ellenfelei csak haszonlesésből ' -
íz eszelösség vádját és most már 
rendelkezhet pénzével, amelyet a 
közt oszt ki. A végig sziporléázóan 
és meglepetéseket halmozó film főszereplője 
Garry Cooper, a kétméteres bonviván, aki c 
valóban zseniális alakításával jut fel a film
művészet csúcsaira. A film élmény, mindenki 
nek meg kell nézni!

V adnyugati őrjárat

kenik rá 
szabadon 
farmerek 
szellemes

A Metró uj filmje gaz
dag, változatos’, kacagtató 

I s ami a fontos, Budapest 
kedvenceit, a kél népszerű 
komikust, Stant és Pánt 

1 hozza. Régen volt ez a
két aranyos színész, olyan jőizü, mint ebben a 
filmben, amelynek néhány túlzását a jó mulat
ság kedvéért a közönség szívesen elnézi. A kí
sérő műsorban a Hollywood mulat cimü jelenet 
tetszett legjobban.

A Vigadó nagy Szilvesztere
# 10-től 3% órás óriási műsor.

Békeffi, Csertő*,  éjfélkor: Hacsek és Sajó, 
| Bársony, Dajbukát, Gyurkovic*  Mária, Szász 
I* Ila, Criftra-Kovócs két-zongorás szenzáció, 

Bitié Dsnuhe női jazz revfljc és még 10 mu
lat... i.íjvogó núm. Jegyek Konceruu-!

Váci n. 23. Telefon: 188 464.

Három magyar film

IvT

Egy lány elindul 
és megérkezik a sikerhez

Zilahy I^ajosnak, az Írónak kezelt érezzük a 
fihn minden kockáján, amelynek víziója él - 
ményszerüen megmarad bennünk és amelynek 
erejétől nem tudunk és nem akarunk szaba
dulni. A téma mai: egy urlcsalád a nyomor 
kilátástalan sötét vermébe zuhan és az urilány 
már-már elindul arra az útra, ahonnan nincs 
visszatérés. Megmenti azonban nevelése, Ízlése, 
hajlama, szóval a vitaihatatlan pedigré, amely
nek szerencsés megteslcsitője a főszereplő 
Szörényi Éva tiszta nőiessége, finom bája. A 
szivfújditó kegyetlen nyomorból emelte ki ez a 
leány családját, ugyanakkor pedig egy gazdag 
földbirtokoscsalád jut a lejtőre. Hogy miként 
teremt dolgozó embert ez az urilány a léha 
költekező, kalandhajhászó fiúból (Páger), ez 
a film egyik legbravurosabb része. A film 
egyébként igaz magyar levegőt hoz. Székely 
István, a rendező inkább az ötletek finomságá
nak kidolgozására helyezte a fősulyt, amely a 
francia filmekre emlékeztető Ízt kölcsönöz a 
Müvészfilm legújabb és egyben legsikerebb 
produkciójának. Van egy montázs, amikor a 
film slágerdalát, Páger éjjelizcnéjét az össze*  
szereplők éneklik. Ez valóságos bravúr! Meg
lepetésként hat, hogy a letompitott Mczcy Má
ria kitűnő. Vlzváry Mariska bűbájos nagyasz- 
szonyt alakit, Gózon ragyogó figurát csinált 
egy jólelkü falusi doktorból. Csortos, Bcrky 
Lili, ulólérhetetlenül egyedülálló Rózsahegyi 
Kálmán. Mály Gerő egy ravasz Inas-szereppel. 
Tímár József egy mérnök-sofőr figurával, Él
ben István pedig egészen különleges fotográ
fiáival egyenként és összesen méltóak arra, 
hogy egy Igazi iró filmje sikerének részesei le*  
hcssenck.

Tokaji rapszódia 
a fiatal, uj sztárok diadala

Állandóan nyiltsz.ini tapsok zugnak fel az 
Uránia-moziban, ahol ezt a kitűnő fil
met pergetik. Szilágyi László és Vaszary 
Gábor írták a film könyvét, amely a ma
gyar föld, a magyar rög nemesítő erejét 
példázza hatásosan. Vaszary János nagy
szerű rendezői erővel fogta meg az érdekes 
és sokrétű témát s a csillogó ötletek, pattogd 
dialógusok, a szerelem, humor egymást vál
togató színes képei az átlagon fölül emelik 
ezt a jilmet, amely például nagyszerű tech
nikai bravúrt is hoz. Az a jelenet, amikor 
jégeső veri el a tokaji aszut-termő hegy
oldalt, az aranyrétet, az amerikai filmek dí
szére válnék. (Zsoldos Béla elismerésre 
méltó munkája.) Elmúlik a jégverés és a 
magyar föld áldásának imádatában, a tokaji 
bornak szcrctctébcn csendesedik el a dü
börgő lelki rapszódia is. Trcbitsch Leó, a 
legfiatalabb magyar producer és a legfia
talabb magyar filmsztár, Donáth Ági egy
szerre hajoltak meg az. Uránia aranyfüggö- 
nyc előtt. Van ebben valami szimbólum: « 
fiatalság diadala és előretörése ennek 
filmnek a sikere! Donáth Ági nemcsak ígé
rete a magyar filmnek, hanem beteljese
dése. Tehetséges és ragyogóan szép. Meleg
nézésű szemeivel az el nem mondottat |S 
kifejezi. Nagy nyeresége a magyar film
gyártásnak! Lehotay Árpád hasonlóképpen 
a film értékei közé emelkedett. Férfias, 
megnyerő és egy dala (Hajdú Imre kitűnő 
muzsikája) valósággal élmény. Pataky Jenő, 
az egyre fejlődő tehetséges fiatal bonviván. 
Vaszary Piroska, Dajbukát Ilona humoros 
kettőse, Baross Géza groteszken mulatsá os 
figurája és Szombathelyi Blanka azok, aki
nek munkáját az elismerés hangján nyug
tázhatjuk.

Szerelemből nősültem 
csupa ötlet, humor, kacagás!

Egu fiatal és boldog házaspárról szól Nőtt 
Károly vidám és ellenállhatatlanul mulatságos 
játéka, amely sok bonyodalom után eljut odm 
ahonnan kiindul, a boldog happyendhez. Ko 
ben azonban ezernyi ötlet villan, a humor mt.a 
rakétája robban, de megszólal a szia is 
kely István rendezte a fitmeii). Maga az oue 
csak annyi, hogy Kabos Gyula, a kapzsi u c 
társ rossz szemmel nézi üzlettársának, m‘aau 
Imrének jogilag megtámadható házasságát s 
mindenáron vagy feleségétől (Erdélyi Mtc ) 
akarja elválasztani, vagy hozományt akar *‘1' 
csikarni a rideg apától. A bonyodalmakna 
egy megszületendő gyerek, majd egy tartásdíj
per vet véget. Törvényszéki jelenetet c‘ut‘° 
láttunk magyar filmen. Ezúttal az liga.maka 
a minduntalan felbukkanó humor pótolja. 
Kabos Gyula sohasem volt ilyen mélyen em
beri. ilyen mértéktartóan humorbő, mint mos . 
Ráday Imre egyike a legjobb színészeknél; a 
filmen is. Erdélyi Miéi bűbájos és elragadó, a 
többiek pedig. Csortos Gyula, Mály Gerő, Ko- 
pcczy-Boócz, Eszterházy Ilona egy-egy ragyog 
figurát képviselnek. A film gazdag, látványos 
és ami fő, mulatságos. A közönség betegre n 
veti magát. Ez a film a legjobb szórakozást
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Kisebb havazás
A Meteorológiai Intézet jelenti vasárnap 

dilhen:
Hazánkban a hőmérséklet tegnap csak a 

dunántúli megyékben és az ész ikkcleti ha
társzélen emelkedett az olvadáspont fölé. A 
legmagasabb hőmérséklet, plusz 5 fokot, 
Sopronban mérték, egyebütt a hőmérséklet 
a déli órákban is 2—3 fokkal a fagypont 
alatt maradt.

Budapesten Határnap délben a hőmérsék
let mínusz 1 Celsius-fok. a ten.gersz.inire át
számított légnyomás 772 milliméter, alig 
változó.

Várható időjárás a következő 24 órára:

Északi légáramlás, helyenként kisebb 
havazás, a hőmérséklet alig változik.

»W szaMaioiélM 
és műszaki vállalni, tulajdonos: Burslnszky Tivadar. 
Budapest, IV., Királyi Pá’-utra 16. Telefon: 180—278. 
Szabadalmak értékesítésénél, terjesztésénél és elhelye
zésénél a kitalálók rendelkezésére áll. Hivatalos órák 

16—IS óra kOzőtt.

— BÉCSI RIPORT HORTHY M1KLÓS- 
NÉRÓL. A Neue Frci*  Presse hosszabb cikk
ben részletesen beszámol Horthy Miklósáé 
jótékonysági akciójáról. A lap munkatársa 
a Várban tett látogatásával kapcsolatban le
írja, milyen serény munka folyik az akció 
vezetőségében s a kormányzó felesége mi
lyen gondosan vizsgál meg minden kérvényt 
s minden cgym cselben igyekszik a legmcg- 
fe'előbb megoldást megtalálni. Az akc’ó rak
tára úgy hat a nézőre, mint egv valószínűt
len muzeum. Az akció hét év óta folyik s 
ha a segélyezettek négyes sorban felvonul
nának, a menet 43 kilométer hosszú volna. 
A cikk befejezéséül megeml.’kszik a székely 
favágók meghaló gesztusáról, akik minden 
évben a legszebb kivágott karácsonyfát a 
kormánvzónénak küldik el. Ez a hála, amit 
a knrménvzóné fáradozásaiért cserébe kap: 
a „Horlhy-fát" a Vöröskereszt-Egylet köz
ponti épületében állították fel.

— Betörök a pétcrhegyl templomban. Va
sárnapra virradó éjszaka l etörök jártak a 
Pélcrhcgyi-diüő 66. alatt lévő római kato
likus templomban. A betörök különböző 
kegyszereket vittek magukkal, 1200 pengő 
értékben.

— Rozgonylnál 3 kabinetkép 8 P Colvin-tér 5
— G.’zol nz autó, a villamos, az autóbusz. 

Dr. liciner Dezső 37 éves részvénytársasági 
i"i~'n4ó, a C. 236 rendszámú autójával a 
Stcfánia-köröndön összeütközött egy arra ha
ladó autóbusszal. Rciner nz üvegszilánkoktól 
szc védett sérüléseket. A mentők a Park-sza
natóriumba vitték. — Az Üllői ut 5. számú ház 
elölt egy ismeretlen autó elgázolt egv 40—45 
évesnek látszó. jólöPözött • férfit, akit súlyos 
állapotban a Szent István-kórlrzba vittek n 
mentők. — A Köbányal-ut 43. előli a BO. Ié7. 
rendszámú taxi elütötte Dormincr András la
katosi. -- Horváth Mihály 77 éves cipészmcs- 
tort a Rclek-vtcóbnn n zsámkékl autóbusz 
illőre el. — Németh Lajos 35 éves napszámost 
nz Orcry-uton egv 71-cs villamos gázolta el. — 
Húrig Ernő mázotót az István-uton egy 5 ös 
autóbusz elütötte Koponyaalapi töréssel viliék 
a mentek kórházba.

— Tilz a helyőrségi kórházban. Szombaton 
délül n húrom óra t jban n Gyáli ut 17. szám 
aluli az 1. helyőrségi kórház egvlk barakjóban 
tűz keletkezett. A tüzet n kórház személyzete 
és a tűzoltók félórai munka után eloltották.

— Január 8 4n lesz m „Cipőíbái**.  A Magyar 
Cipőkére jkrF ’ On.z.'gos Egyesületének irnrm r 
h.t ytm u vált ,.Cipösbál*'-ja  január 8-án 
lesz a Di«”npfl!úta u.t szárnyában (volt Lloyd- 
palrtn). A L’ú'rcndczöség minden előkészületet 
meglett n sík., ctdekében Meghlvóigénylés: 
Megvár Cipőkereskcdök Országos Egyesülete, 
Kir. lv-u. 82. Telefon: 113-019.

— FIAT a közeledő u.l évben mind n három 
néns’.crü típusával fo’ytatja térhódítását. A 
FIAT „500". FIAT 1100" — ez az uj Balilla — 
és a FIAT „I£.?••• a különféle nagyságok sze
rencsésen eltalált skáláját alkotják, zgységcs 
elvek szerint mint modern, áramvonalas, gyors, 
kényelmes és takarékos kocsik vannak meg 
építve. Mind a bárom típus — ez uj Balilla is 
— most már állandóan raktárról kapható. Az 
árakat a gyár egyelőre nem emeli, bár az olasz
magyar kereskedelmi szerződés változása foly
tán ez Igen komoly áldozatot Jelent.

Darvas Lilire hagyta vagyonát 
a legöregebb színésznő

Zeglédyní P^c:ely Róza holtteste alatt, régi újságok 
'főzött találták meg az örökséget: hetvennyolc pengőt

A Vígszínház szinésztársalgójában a karú 
csonyi ünnepek alatt sok szó esett Ceglédy né
niről, a színház jobboldali vasajlójának hűsé
ges őréről, aki a

múlt héten halt meg és mindenét Darvas 
Lilire hagyta.

Ennek a különös végrendeletnek érdekes 
előzménvc van. Ceglédv néni — igv hívta min
denki. aki a derék, öreg asszonyságot ismerte 
— valamikor jobb napokat látott. ^ uésznö 
volt s amikor kiöregedett a szii.r ,-->nn, ruha
tárosnő lett a Vígszínházban. Férje ismert 
színházi súgó volt, aki azonban néhány évi 
házasság után meghalt. Ceplédyné szorgalmá
val a föruhatárosné pozíciójáig vitte fel és

teljes negyven évet töltött el n Vígszín
házban.

Mindenki szerette a derék, főkötös asszonysá
got, aki néhány éve már nz igazgatóság ke- 
''yelemkcnyerén élt, mint a női öltözők fel- 
iigyclőnő'e. Ceglédy néninek az volt a hiva
tása, hogv a primadonnák öltözőitől távol- 
'artsa a hívatlanokat. Az öreg nénike minden
kit ismert, a szerzőket, kritikusokat és szabó
kat és örökös kézimunkája felől elnézve, csen
des hangján alázatosan köszöntötte a ben fe il
lésekét. Két évvel ezelőtt Darvas Lili vendég- 
szereiéit a Vígszínházban és egv este behatóan 
érdeklődött az anyóka anyagi helyzete felől. 
Megtudta, hogv Ceglédy néni bizony nagyon 
szűkös helyzetben él, rászorul a támogatásra. 
.4 művésznő azonnal intézkedett.

ügyvédjének utasítást adott arra, hogy 
Oglédynének havonként harminc pengőt 

folyósítson.
Ez a havi támogatás pedig a: öreg felvigyázónö 
egész hátralévő életére szólt.

Ceglédy néni így gondtalanul töltötte cl 
utolsó éveit. Egv hónap előtt beteg lett és 
Darvas Lili, aki továbbra is érdeklődött

— OLASZ—FRANCIA TÁRGYALÁSOK. 
Olaszország és Franciaország között rövide
sen tárgyalások indulnak meg uj kereske
delmi szerződés megkötése érdekében. Hi
vatalosan közölték, hogy a két kormány 
megállapodott egymással abban, hogy a tár
gyalások lefolytatására francia kereskedelmi 
küldöttség jöjjön Rómába. A francia kül
döttség január 19-én érkezik az olasz fő
városba.

— Karácsonykor megfagyott az utcán egy 
üreg koldus. Pestújhelyen, a Szűcs ’lstván- 
utcában eszméletlen állapotban találtak egy 
hetvenöt-nyolcvan év körüli kolduskülsejü 
férfit. A mentők a Rókus-kóvházba vitték, 
ahol beszállítása után rövidesen meghalt. A 
szerencsétlen ember, akinek szervezete tel
jesen le volt gyengülve, ugylátszik, megfa
gyott a hideg éjszakában.

— Meghalt Baker, Amerika háborús had
ügyminisztere. Newton Bekér volt ameri
kai hadügyminiszter Clevelandban 67 éves 
korában meghalt. Halálát szívbaja okozta. 
Baker a háború alatt Wilson elnök kormá
nyában volt hadűgyhűniszter és pedig 1916- 
tól 1919-ig.

— Gyilkosság az asszony miatt. Az ötlömösl 
országúton l'crenczy Márton gazdálkodó sze
keréről lelökte Kováé*  György nevű gazdasági 
cselédjét, azután egy doronggal agyha-főbe 
verte. A szerencsétlen ember vérbefagyva ma
radt az országúton s mire rátaláltak, halott 
volt. A gyilkost a cscndőrség letartóztatta. Azt 
vallotta, azért verte agyon alkalmnzottjá, mert 
az feleségét el akarta csábilani.

— Tovább folyik a sztrájk Franciaországban. 
\ francia fémiparban és az élelmiszerüzemek- 
ben munkások és munkaadók közt kitört vi
szályban vasárnap sem illőit be változás. A 
szállító munkások sztrájkia ellenére n páris! 
vásárcsarnokok vasárnapi forgalma rend' 
volt.

— Revolvert vásáriéi suhancok véres n.eréuy 
letet követtek el egy mohácsi kereskedő ellen. 
Ilahn Sámuel 78 éves mohácsi kereskedő laká
sába kél suhaiiC állított be karácsony első 
napján s azt mondták, hogy az idős ember 
revolverét szerelnék megvásárolni Ilahn elő
vette revolverét s odaadta n fiatalem’’ercknck 
Az egyik a revolver agyával leütötte a keres
kedőt. akinek jajkiáltásaira segítség érkezeit 
A két merénylő, mielőtt még valamit is zsák
mányolt volna, elmenekült.

— Fej*  és derékfájás kimond itt székrekedés 
nélkül is gyukran csak ■ székletétel rendetlen 
ségének következménye. Kísérelje meg a baj*  n 
Darmol használatával megszüntetni. A Barmot 
hatása huzamos használat mellett sem csökken 
tetszés szerint adagolható, enyhén hajt és soha
sem drasztikusán.

pártfogolt ja iránt, úgy intézkedett, ragy Ceg- 
lédynét gondosan ápolják. A boté,; öreg asz- 
szony azonban nem fogadott el további segélyt.

— Most már megámtól akarok csendesen 
meghalni — mondotta. — Mondják meg annak 
az angyali Darvasnak, hogy

balóporombnn is áldani fogom!
A Csáky-utcában kis szobakonyhás lakása 

volt Ceglédynémák. Két napig nem lát'a senki, 
a házmester gyanút fc.goli, becsengetett a la
kásba, de senki sem nyitott ajtót, a házmester 
rendőrt hívott, feltörték a lakás ajtaját. A 
szoba közepén régi újságok voltak felhal
mozva.

Ezek tetején feküdt az Usszetőpürődőtt, 
hetvenötéves öregaszony holtteste.

Feje alatt párnaként egy hatalmas szappan 
volt Ccglédyné ezt a szappant a Vígszínház 
kellékraktárából vitte haza ..

Amikor a hatóság emberei a halottas lakás
ban megjelentek, n házmester bejelentette, hogy

Ceglédyné két nappal halála előtt végren
delkezett.

A nagybeteg a házmesteren kiviil két szom
szédját hivatta be magához és igv három tanú 
előtt, tiszta öntudatánál, igen érthetően mon
dotta el utolsó akaratót.

— Mindenemet egyetlen jóit evőmre, 
Darvas Lili színművésznőre hagyom!

A végrendelet érvényes tehál. A hatósági 
vizsgálat az értéktelen kevés bútoron kiviil,

a halott alutt felhalmozott ujsághegyben 
elrejtve hetvennyolc pengőt talált. 

Ez az összeg tehát Darvas Lilit illeti...
A művésznő, akit e különös végrendelet na

gyon meghatott, egv nappal tovább Pesten ma
radt, hogy a temetésen résztvegyen és síremlé
ket állít a vasajtó hűséges őrének, Ceglédy 
néninek ...

Dr. Ilcuman Károly.

— Gründgens lett a porosz színházak fő
intendánsa. Gründgens államiam esős, a 
nagy német színész a porosz állami színhá
zak főintendánsa lett. Ililler Adolf kancel
lár karácsony napján nevezte ki a híres 
színészt az állami színházak legfőbb vezető
jévé.

I Munkásvédelmi előadások a GyOSz-ban, A 
Népegészségügyi és Munkásvédelmi Szövetség 
december 28-án este G órakor a Magyar Gyár
iparosok Országos Szövetségének dísztermében 
ülést tart, amelyen dr. Lukács György v. b. t. t. 
a Szí’vétség elnöke, külföldi ív nkásjóléii intéz
ményekről és Szánthó Dénes Bélint. a Szövet
ség titkára, nz angol munkásjóléti intézmények
ről tart előadást.

— Elnök választás a Külügyi Társaságban. A 
Magyar Külügyi Társaság december hó 30-án a 
Társaság tanácstermében (Országháza, XI. 
kapu), rendkívüli közgyűlést tart, melynek 
a tárgya a dr. Pékár Gyula elhunytéval meg
üresedett elnöki szék betöltése.

I Biciklis postást 
gázolt az autó

Szombaton éjszaka félegy óra tájban a 
Pasaréti-ul és a Virágárok-vica sarkánál ha
ladt kerékpárjával Bandi Ferenc sürgöny
hordó. Ugyanekkor haladt az utón uz 
AC 518. személyautó, amelyet Tyclio Ru
dolf részvénytársasági igazgató vezetett.

Tycho későn vette észre az úttesten 
haladó kerékpáros postást és elütötte.

Bandi súlyos sérülésektől borítva, eszmé
letlenül terült el a földön. Az igazgató 
azonnal leálnlottn .‘utóí'l és a szerencsét
lenül járt postás segítségéire sietott. A 
mentők mevállanitollák, hogy Bandi Ferenc

■ulyos külső és belső sérüléseket szen
vedett.

Az Uj Szent Jrfnos-kórházba vitték, súlyos 
állapotban.

— Éry Márton meghalt. Dr. Éry Márton, 
Tolna-vármegye nyugalmazott alispánja, tör
vényhatósági bizottságának örökös tagja, a 
Vármegyék és Városok Országos Mentő
egyesületének iígyvcz- tö el-Inöke, karácsony
kor, 72 éves korában, Budapesten elhunyt. 
Temetése december 28-án, kedden lesz 
Szekszárdon.

— A Fővárosi Hlrlan, amelyet Dacsó Emil 
’ liapilotl es szerkeszt, ”.r> éves jubileumához ér- 
I kezeit. Ebből az alkalomból nagyicrjcdclnüi és 
' gazdiigtarlalmi: ünnepi f.zámo» «»»-*•  ki. A ju- 
I blláris szóm fŐCrdckéssége nz n külön mellek- 
(lel, amelyben a főváros legutóbbi 25 évének 
'története van megírva. Az ünnepi lapot színes 
cikkek, aktuális riportok egészítik ki. j

— A Fiat-Automobilok R. T. 1938 január . 
15-én rendezi h Brislol-szóllóban sport klubja ' 
javéra a már előre is igen sikeresnek Igérk-zó 
bálját, mrlv előreláthatólag a legjobb hangulat
ban rcgg.lig fog tartani.

— Érdekes újít la a rádiókészülékeknél. A 
TÁL 5-ös cscdacsővel le l szerkesztve a 88 as 
és a 99-es tipusu ORION-rádió, igy érthető, 
hogy teljesilményük szakembereket is béi«u- 
latua ejt. Természetesen ezen kívül más újí
tások Is szerephez jutottak e készülékeknél, 
melyekről minden ORION rádiókereskedő. 
készséggel szolgál szakszerű felvilágesilással. |

Konyhádon 
egyhangú válasz
tás, Tolnán heves 
harc lesz

Szekszárd, december 26.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) A karácsonyi ünnepeken végleg 
eldőlt, hogy a Perczcl Béla lemondásával 
megüresedett bonyhádi kerületben

az egyetlen képviselőjelölt Kiéin Antal 
független kisgazdapárti képviselő lesz. A 
szélsőséges német kisebbség ellenjelöltet 
akart állítani, de Kiéin Antal olyan nép
szerű a kerületben, hogy senki sem vállalta 
vele szemben az ellenjelöltséget. Január 
6-án lesz az egyhangú választás. A válasz
tási elnöki tisztet ismét dr. Szentiványi Jó« 
zsef tölti be.

Kiéin Antal, miután bonyhádon megvá
lasztják, lemond tolnai mandátumáról. Eb
ben a kerületben rendkívül hevesnek ígér
kezik a mandátumért való küzdelem.

A legesélyesebb Jelölt Nagy Ferenc, a 
független kisgazdapárt főtitkára.

.Minden valószínűség szerint két ellenje
löltje lesz: Lcndvay Béla, a Turul Szövetség 
volt vezére kormánypárti. Mester Kálmán 
OTI-tisztvisclő pedig nyilaskeresztes pro 
grammal.

— Autó és lovaskoesl karambolja az eszter
gomi országúton. Kiss László és Veszprémi 
Géza sertéshizlalók teherautójukon, amelvet 
Rózsás Ferenc soffőr vezetett, Esztergomból 
Kisbér felé haladtak. Az országidon az autó 
összeütközött a csévi uradalom kétlovas kocsi
iával, amelynek bakján a Jcocsis, Takács 
Rezső kissé italoson bóbiskolt. Veszprémi 
Gézát életveszélyes állapotban vitték kórházba 
A többieket a helyszínen részesítették első 
segélyben.

— Visszahívták a moszkvai kínai követel. 
Kínai jelentés szerint Csanglingfu moszkvai 
kínai követet a kínai kormány visszahívta.

— Meghalt Szllvássy Margit édesapja. 
Karácsony este tragikus hirtelenséggel meg
halt Szilvásig Gyula dr. soproni orvos, 
Szilvássy Margit operaénekesnő édesapja. 
Az idős orvost szivszclhüdés ölte meg.

— Rendőrkard a garázda bicskás ellen. 
Újpesten, a Bem-utca 6. számú ház előtt 

Juhász Géza kereskedősegéd késsel támadt 
Gulyás Tóth Sándor rendőrőrmesterre. A 
rendőr karddal védekezett és Juhászt több 
helyen megsebesítette. A rendőr támadóját 
a Gróf Károlyi-kórházba vitték a mentők.

— Vasárnap összeült a francia szenátus. 
A francia szenátus vasárnap délután kezlle 
meg a költségvetés általános vitáját. Ahcl 
Dardcy szenátor ismertette n kormánynak 
a termelés növelésére irányuló erőfeszítéseit 
és hangoztatta, hogy véget kell vélni a szo
ciális ellentéteknek.

— Halálozás. Bilkei Lipcsey Lajos, Székes
fehérvár nyug, helyettes polgármestere, a mc- 
zöföldi református egyházmegye gondnoka, zsi
nati tag hatvanhétéves korában Budapesten el
hunyt. Temetése holnap, december 27-én, dél
után három órakor lesz a farkasréti lemcmtő- 
ben.

Szépedén keresik 
az óbudai gyilkost

Szeged, december 26.
Az óbudai gyilkosság ügyében szombaton 

délelőtt a budapesti rendőrségtől rádió
gramm érkezett, amely szerint a gyilkosság 
elkövetésével alaposan gyanúsítható két ro- 
votlmultu férfi Szegeden tartózkodik. Az 
értesítés alapján

a szegedi rendőrségre előállították n 
két férfit,

akik azonban teljes alibit igazoltak.

— A karácsonyi vásár alatt óriási forgalmat 
bonyolított le n közkedvelt Jolié divatékszer- 
Imit, Kígyó utca i—6. A vevők ezrei vf sóról- 
'■•k Joliénál szebbnél szebb tenyésztett és 
Tekla-gyöngysorokat, cirkon-gyiirükct. ízléses 
strasszbrossokal és klipszeket, valamint remek 
pudrierckel. J> lie divatéksterti nemes '< k.vi
telben cisőrcndüek. hanem olcsóságukkal is 
bámulnlba ejtik a hölgyközönséget.

— Művészi síremlékek Elchbaumnál, V., Ru
dolf tér 3. (Margithid )

— Jó Is legyen, olcsó is legyen... Ezt at 
örök problémát oldja meg « Nikottx-Sympho- 
ma. Próbálja ki, gyújtson ró s igazat fog n ni 
annak ■ hatalmas tábornak, amely nvndi rt 
megszerette ezt a kitűnő cigarettát. A Nikotei- 
Svmphoniónak csak az ára olcsó, mert nagv- 
szerű kvalitásai n finom cigaretták sorába 
emelik,



Nagy ráfizetés anyagiakban — nyereség sportban

A bukaresti Venus pompás 
futballal is vesztett Budapesten

ÚJPEST—VENUS 2:1 (1:0)
Téli köntösben várta a Hungária-uli pálya 

a nemzetközi mérkőzést. A pályáról eltaka
rították a havat, de a takarítás nem sikerült 
teljes mértékben, csak itt-oll kandikált ki a 
hótakaró alól néhány négyzet méternyi pá-1 
zsil. Már a meccs kezdete előtt Langfeldcr 
Palyi, szivarral a szójában, izgatottan sé
tálgatott a „(tóparton**.  Az Újpest kérésére 
negyedórával előbb kezdik a játékot. Meg 
keit állapítanunk, hogy

h Venus a világ legjobb ellenfele: mind
járt közönséget is hozott magával.

A 2471 főnyi közönség időrésze bukaresti 
drukkerekből rekrulálódolt. A pálya talaja 
lehetetlenül csúszós és ez a talaj jobban 
konveniált a román csapatnak.

Újpest: Sziklai — Futó, Joós — Ádám, 
Szűcs, Balogh — Pusztai. Vincze, Hidasi, 
Kállai, Zsengellér.

Venus: lordachcscu — Sfera, Albu — 
Barbulescu, fiain. Ferrarit — Ploesleanu, 
Bodola, Humis, P. Vnlcov, Gruin.

Bíró Sándor sípjelére az Újpest kezd. 
Zsengellér csavart labdája már az első 
percekben becsúszik a Venus kapujába, de 
Pusztai offszájdon áll s igy a biró nem 
adja meg a gólt. Joós az utolsó pillanatban 
hazaadással tisztáz Bodola elől. Az életve
szélyesen csúszós jégpályán esetlenül mo
zognak a játékosok, nem tudják kiszámí
tani a labda ugrását. A Venus sokkol na
gyobb lelkesedéssel megy labdára. Plocs- 
feanu elől Sziklai öklözve védi ki a biztos 
gólt. Az Újpest feljön és tanyát üt a Venus- 
kapu előtt. Hidasi lövése a léc fölött sur
ran cl. Vincze különösen agilis ebben a fél
időben és minden támadás tőle indul el. 
Pazarul átgondolt Vincze—Pusztai-össz')&- 
I ókból Vincze gyilkosercjii bombája rnellé- 
siivit. A karácsonyi hidegben átmclegiti a 
nézőket Bodola—Humis kitörése, amelyet 
az utolsó pillanatban szerel Joós. A 19. 
percben vezetéshez jut az Újpest. Ragyogó 
Kállai—Zscngeltér-nMó fut végig a balol
dalon, amelyet

Barbulescu. a mezőny legjobb embere 
csak kézzel tini feltartóztatni. Zsengellér 
rúgja a szabadrúgást, mintegy huszonöt mé
terről és az éles, lapos lövedék a bal ka
puja tövéről a befelé rohanó Pusztai elé pat
tan,

Pusztul nem habozik és félmagas lövés
sel a hálóba küldi a labdát. 1:0.

(iól után továbbra is az Újpest marad front-

AZ ELSŐ KARÁCSONYI AJÁNDÉK

Zsengellér, az h,,.c>-íl gólzsák mesteri szabad- 
rugóját u kapufa lírnmroMin kivédi, a kipattanó 
labdára jókor érkezik Pusztai és a szélső lö
késéi Albu csak beljebb segíti a kapuba. I. fél
idő 19. perc. 1:0. (Copyright by Hétfői Napló

- System Horváth.) 

bán és Kállai remekbeszabott 35 méteres 
süvítő lövését a jobb felsősorokban csípi cl 
a kitűnő lordahescu. Közben a Venus is ál
lati gat és u gyors Ploesleanu lámadúsát 
Joós úszva, kézzel akasztja meg. A tizen
hatosról szabadrúgást ítél a biró. de Balogh 
tisztázza a helyzetet, Bodola magas, éles lö
vését Sziklai kornerre bokszolja Hidasi hal 
lépésről kihagy egy százszázalékos gólhely
zetet. Most cgv darabig a Venus támad és 
a nyakigláb Gain dobja állandóan táma
dásba a csapatat. Félidő végéig az Újpest 
marad fölényben és a nagyszámú román 
közönség hiába kiabál kórusban „Haláé, 
Vrnus/**-t,  a román csapat néni tud szaba
dulni az újpesti gyűrűből. Nagy derültséget 
kell a tribünön egy néző hizlalása: „Hajáé 
fázom!"

Szünet után sokkal élvezetesebb és válto
zatosabb a játék. A Venus annyira feljavul, 
hogy

mindvégig méltó ellenfele az Újpestnek.
Sőt, helyenként sokkal szebb mezőnyjátékot 
mutat. Ebben a félidőben a Venus-csatáro-

EGYENLIT A VENUS-CSILLAC.

Gruin szélsebes lerolinnúsát hombalövéssel 
fejezi be, Sziklai csak kiüli u labdát. Bodola, 
a Venus csalárcslllaga nagy nyugalommal há
lóba helyezi a románok egyenlítő gólját. II. fél
idő 6. pere. 1:1 (Copyright by Hétfői Napló 
— System Horváth.)

kát Bortllfncu nyomja előre é» Minié él- nktz Kír„,y kapM„,: EII.Ü-
sezet nézni a \ enus jobbhalfjának ragyogó vqh a Venus játéka. Csatársora a legjobb koni- 
fedezetjátékát. Mintha Kolenatyt látná az binativ iskolát játssza. Bodola egyenesen remek, 
ember futballozni, úgy' mennek a zsinór-1 Az Újpest, sajnos, igen gyengén játszott. A vá-

1------ IgSggF"" ...... ..

Az ETO gondnoka 5000 pengőt 
sikkasztott

(.4 lictföi Napló tudósitójának telefon je
lentése.) Torma János, a győri vagóngyár 
raktárnoka, az ottani spóregylet pénztárosa 
ós az ETO futballcsapatának gondnoka, két 
nappal karácsony előtt eltűnt. Családja és 
ismerősei azt hitték, hogy rokonlátogatóba 
ment, de mikor karácsony előtti nap sem 
jelentkezett, gyanúsnak találták Torma Já
nos távollétét és megvizsgálták a spóregylet 
pénztárát. Kiderült, hogy Torma János a

5 millió svéd korona 
sporíajándékoí osztott ki a svéd kormány 

a fuiballtotalízafőr egyévi adományából
Stockholm, december 25.

(A Hétfői Napló tudósilójától.) Rendkívül 
érdekes az a kimutatás, amely a svéd baj
nokság őszi fordulójának befejezése után 
most került nyilvánosságra. A dolog annyira 
közérdekű, hogy érdemes vele bővebben 
foglalkozni. Köztudomású, hogy Svédor
szágban már régebben bevezették a futball- 
tolalizatört, amely — annak ellenére, hogy 
a svéd futball nívója korántsem áll olyan 
magas fokon, mint a középeurópaié — 
rendkívül jó üzletnek bizonyult, lla egyéb 
nem is, nz a lény mindenesetre jelentős, 
hogy

a svéd futhalltotallzatőr ezévi tiszta 
nyereségéből közel ötmillió svéd koro

nát juttatott sportcélokra.
Ezt az óriási összeget a sportintézmények 
fejlesztésére a kormány osztja széjjel s hogy 
káprázzon a magyar sportszövetségek sze
me. nz elképesztő gazdagságtól, itt közlünk

Január 15-én és lli-án bonyolítják le a 
városligeti Miijégcn a magvir műkorcso
lyázó bajnokság küzdelmeit. A tréning
munkák már hosszú hetek óta tartanak. A 
férfi egyes és a páros futások aligha hoz
nak meglepetést, ónnál nyíltabb a harc a 
hölgy fronton. Itt négy bajnokaspiránsunk 
van. Sziláiig Nadinka volt bajnok, az egy

Egy titokzatos jég-mama intrikái 
Erdős Klári bajnoksága ellen

passzok a fiatal jobbhalf lábáról. A 6. perc
ben megvan a kiegyenlítés. Gruin offszájd- 
szerűen szökik le a halszélen. Futó egy pil
lanatra megtorpan és várja a biró füttyét, 
ezalatt Gruin hatalmas lövést küld a ka- 
puru, amelyet

Sziklai csak kiütni képes. Bodola, a me
zőny legjobb csatáru, mint a végzet, te
rem a kapu előtt és a léc alá bomba

gólt lő. 1:1.
A gólra megjön a román tábor hangja és a 
Venus az erős biztatás lelkesítő hatása alatt 
szebbnél-szebb támadásokat vezet. Bodola 
sarokratartó lapos lövését kornerre tolja 
Sziklai. Ki Újpest nem hagyja el magát. 
Hidasi kitűnő labdát kap Szűcstől és Zsen- 
gellért akarja szöktetni. Sfera elrúghatná a 
labdát, de jobbnak látja a hazaadást. Zsen
gellér elcsípi a kapusnak szánt labdát és 

közelről hatalmas Zsengellér-lövés rázza 
meg a román hálót. 2:1.

Humis kitörését Sziklai kifutással, lábbal 
tudja menteni. Bodola minden megmozdu
lása veszélyes. Két hatalmas bombája süvít 
el a léc mellett. Vincze lövését lordachcscu 
nagy stílusban teszi ártalmatlanná. Javít
hatná az Újpest a gólarányt, de Hidasi és 
Zsengellér egyesült erővel paccolnak a kapu 
torkában.

NYILATKOZATOK

spóregyletbe tartozó hetven család 
ötezer pengőjével megszökött.

Vasárnap azután Torma Jánosné is bejelen
tette férje eltűnését a győri rendőrségen, 
amely megindította a nyomozást. Állítólag 
pénteken látták Budapesten, a keleti pálya
udvaron. Most az ETO is sürgős rovancso- 
lást végez annak megállapítására, hogy 
Torma nem kárositotta-e meg a futballcsa
patot is.

néhány részletet az ötmilliós sportajándék 
felhasználásáról. A többi között 400.000 
svéd korona jut a totalizatőr ezévi első rész
letfizetéseként egy megépítendő sportotthon 
céljaira. Ugyanennyit kap egy Stockholm
ban építendő műjégpálya. 115.000 koronát 
kap az atlétikai szövetség, 300.000 koronát 
szánnak különböző sportpályák feljavítá
sára, ezenkívül pedig még tizennégy fedett 
sportcsarnokot, hét fedett uszócsarnokot és 
tizennégy síugró sáncot építenek a „toli" 
pénzéből.

Boldog Svédország! Különösen, ha arra 
gondolunk, hogy

szűklátókörű sportvezetöségünk.
amely a legkülönbözőbb és mondvacsinált 
aggályokkal állja útját n magyar futballto- 
talizatörnek, milyen hallatlan fejlődései le
hetőségtől fosztja meg az egész magyar 
sportéletet.

két tizedponltal második helyre szorult 
Erdős Klári, mint legesélyesebb s az egyre 
javuló Botond-lanyok. Annál kevésbé lehet 
megsejteni előre az eredményeket, mert itt 
a tudáson kívül

■ kozmetika, protekció, no meg egy kis
Intrika

is beleszól a bajnoki cini eldöntésébe.

logatottjelöltek közül csak Zsengellér elégített 
ki, egyébként Adóm játéka tetszett a legjob
ban. Szerdán a már jelzett összeállításban ját
szik a válogatott keret Hogy hány ember uta
zik a Hungária után, azt most még kevésbé 
tudom, mint eddig.

Langfelder Ferenc, az Újpest Igazgatója: A 
csúszós tnlajcn nem alakult ki az a játék, amit 
vártam. A győzelmet megérdemeltük, de’ lehe
tett volna nagyobb arányú is. Sajnos, anyagiak
ban tilaposun ráfizettünk. Hiába, nem lehet 
karácsonykor futballt rendezni Budapesten.

Jánosi Béta, a Venus trénere: Órületes pe- 
ellünk volt. Szebben, jobban játszottunk, mint

A SZERENCSÉS 13. PERC

I

Hidasi elől Sfera hazaadással ment, a szem
füles Zsengellér elcsípi Sfera pazar ajándékát 
és a kifutó kapus mellett megszerzi az Újpest 
győzelmet jelentő gólját. II. félidő 13. perc. 2:1. 
(Copyright by Hétfői Napló — System Horváth)

az Újpest, mégis kikaptunk. Szerdán talán na
gyobb lesz a szerencsénk. Az vigasztal, hogy 
a csapatnak úri viselkedéssel és fair játékkal 
sikerült megnyernie a közönséget.

Bajnoki futásának tanulása közben be*  
szélgettünk Erdős Klárival:

— Hogy ki marad győztesen a bajnoki 
porondon, — mondotta — aft egyelőre még 
nem lehet tudni. Én nem tehetek mást, mint 
dolgozom szorgalmasan.

Nekem ugyanis a jég nehézséget mel
lett még egyesek „jóindulatával**  is 

meg kell küzdenem.
Intrikák folynak ellenem, amelyeknek irá- 
nyitója egy titokzatos jégmama.

A jégmanián kívül még két bíró is áll 
a kulisszák mögött.

Tavaly ők győztek, remélem, idén én! Ha 
elérem idén is a második helyet, — bár az 
elsőre aspirálok — úgy St. Moritzba és 
Stockholmba megyek, hogy nemzetközi 
bírák elölt is bizonyíthassam tudásomat. 
Több meghívásom van, ezeket azonban nem 
fogadom el, mert az elsőoszlályu műkor
csolyázó vizsgát is le akarom tenni. Ez a 
legmagasabb osztályzat, amit nálunk el le
het érni és előttem csupán egy hölgy, a volt 
világbajnok, Krompecher Lili, érte el. De 
meglesz, legalább is mindent elkövetek, 
hogy meglegyen.

Cseh Maíyi hiányzik 
majd aíavaszi szarénál

Cseh Matyi, a Hungária válogatott krekkje, 
bosszú betegsége után a Mátrában üdül. Az 
üdülés, úgy látszik, használ a népszerű játé
kosnak. mert egy bél alatt másfél kilót bizolt. 
Orvosi tanácsra még négy hétig kell a Mátrá
ban üdülnie és értesüléseink szerint a bajnok
csapat gólzsákja nem vehet részt csapatának 
első két bajnoki mérkőzésén.

Pikantériák Blaskó körül
A Budafok téli túrájára kölcsönjáfékoskénl 

magával vitte Blaskót és Borhit. A két kölcsön- 
játékos közül Borhil valószínűleg leszerződted 
a budafoki csnpat. Blaskó, hir szerint, vissza
megy Franciaországba, ahhoz a klubhoz, amely
től a Phöbus 3800 pengőért megvette. A fran
cia klub 1000 pengőért veszi vissza a közel
múltban eladott magyar játékost.

A vasárnapi gyorskorcsolyázó verseny ered
ményei. Vasárnap délelőtt n BKE gyorskor
csolyázó szakosztálya háziversenyt rendezett, 
ötszázmélcrcs távon első lett Lindner Gedeon 
47.3 mp. majd a megismételt 503 m es vei- 
senyben első lett Windtner 40.05 mp. Az 1000 
m én elsőnek futott be Hidvcghy, 1 P 37.9 mp. 
5000 m-en Lindner Gedeon. 9 p 10.20 mp-ccl 
és 10.000 m-en Hldvéghy, 19 p 08.6 mp-ccl let
tek elsők.
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Szenzációt keltó súlyos fulbahbirálat
az ugató közönségről, a profizmusról 
és a gyanúsan tévedő futbailbirákról

A haxai futballpúlyúkon elcsitult a harci zaj, 
leállt az adminisztráció üzeme, i'rcsck a tribü
nök, most van tehát itt az ideje annak, hegy 
ezt a hatalmas sportágat kínzó problémákat 
részletesen megtárgyalják. Az ősz folyamán 
m'-r annyira elvadultak a viszonyok. hogy a ta
vaszi szezonban aligha folytathatják ott. ahol 
abbamaradt. A higgadt mérlegelésre, az elha
tározó es-••'ksésre itt a legalkalmasabb idő.

Ezt a munkát megkönnyíti a Korunk Szava 
cimü aktív katolikus folyóirat, amely európai 
színvonalon bírálja az eseményeket.

Gróf Széchényi György
felelős szerkesztésében az egyik utóbbi száma 
részletesen foglalkozik a futballal. A kívülálló, 
só' *e ’«IM’ó l-’-’t’kus •» ’ó snl-ész könyörtelen
ségével nyílja fel a cikkekben

n futball testén éktelenkedő tályogokat 
h a fájdalmas műtét után, mint jó orvos, nyom
ban receptet is ir

Érdemes tehát elolvasni és megszívlelni, nem
csak azért, mert hangja

a mai sportsajtéiból annyira hiányzó (íszin- 
tcssíggel szól,

nemcsak azért, mert mondanivalói a kímélet- 
lenség szenzációival terhesek, hanem azért is, 
m -rt túlnyomó részben — igaza van.

íme. a cikk, aminél [ulm’nánsabb és lényeg- 
bevrgóbb az egyoldalit, szikkadt cs célzatot 
hír'önyvelőségek műhelyeiből aligha kerülhet 
elő.

..Futballsportunk állandósult botrányai hova- 
tovább szükségessé teszik, hogy a magyar tár
sadalom egyesült eieje teremtsen végül rendet 
vb’ en a dzsungelben. Ezek a botrányok nem 
vélct’enül keletkeznek és nem is egyes játéko
sok hibájából. A bajnak sokkal súlyosabb okai 
vannak, mint egyes játékosok vagy nézők 
„lelkesedése" vagy fegyelmezetlensége.

A hírhedt „B. tribün" szervezett terrorkó
rusa

más pályákon és sajnos, vidéken is utánzókra 
talál és teljesen irreálissá teszi a fulballbajnok- 
ságéri vivőt*  '-:üzdelnickct.

A szervezett söpredék 
üvöltő, búgó, időnként (ez legalább stilszerü) 
ugatúkórusának működése azt a célt szolgálja, 
hogy megfélemlítse és megzavarja az ellenfél 
játékosait, hogy igy sportszerűtlen módon 
előnyre tegyen szeri a kedvenc csapat. Ez a lo- 
vagiatlan és ,.fair"-ség fogalmával szöges ellen
tétben álló „drukker !:ad" még uszítja is erő- 
.szabóságokra a .„kfidvenc" csapat játékosait, 
akiket amúgy is eléggé sarkall a győzelmi pré
mium.

Győzelmi jutalmat az angol profik is kapnak, 
de ez csak akkor fogadható el. ha az. angol 
sportszcllemmcl érik cl. A játékosoknál és a 
közönségnél egyaránt. Angol sportpályán alig
ha volna elképzelhető „B tribün", amely az el
lenie! legjobb és a válogatott csapatban is min
dig becsülettel küzdő játékosát állatias zúgás- 
Hal zavarná, csak azért, mert rúgásai olyan erő
sek, hogy a labda szinte „zug" a levegőben. A 
megoldás alig lehel más, mint

a prémiumrendszer megszüntetése és az 
ugató-publikum karhatalmi eltávolítása az 

emberek számára fenntartóit helyről.
A professzionizmus üzletemberekké tette a 

futballistákat, tehát nem hivatkozhatnak ..k'»’>- 
fnnatizmusukra" a durva játékosok. Különös 
„fanatizmus" nz, amelyhez jelentős anyagi ér
dekek fűződnek a győzelmi prémium formá
jú’ nn.

A fulballbiróskcdás mai rendszere is clfogad- 
hr'allan. Nincs igazuk a bíráknak, amikor ár
tó' panaszkodnak, hogy könnyű „felülről néz
ve" kritizálni működésüket. Egyes bírák való
ban súlyos hibákat követnek el, mert vagy nem 
isrrrr’k a játékszabályokat, vagy pillanatnyilag 
elfo'ojtik azokat valamelyik csanat kedvéért. A 
bírók egy része sokszor elfogult a nagyobb és 
tekintélyesebb csapat javára.

A bíró jóban akar lenni a „nagycsapattal".
Ennek egyszerű magyarázata az egyesületek 
v't 'joga a bírók bizonyos hányadára. Minden 
bírónak érdeke, hogy nagy egyesület ne he
lyezze őt vétólistára, mert akkor nem emelked
het ík ki a szürke bírák tömegéből, jelentékte
len meccseket vezethet csak és nem irányíthat 
nagy mérkőzéseket húszezer néző előtt, ami pe

dig nagyon emeli az ember tekintélyéi. Már pe
dig más öröme nincs a bírónak, mert rendes 
díjazást nem kap működéséért.

Ezen is feltétlenül változtatni kell, ha a mai 
erkölcsteicn helyzetet meg akarják szüntetni 
A legszigorúbb és tárgyilagos zsűrinek kell 
megtorolni a birói elfogultságokat és a gyanús 
tévedéseket. A tulgyakran tévedő bírókat, mint 
hozzá nem értőket, mellőzni kell. Ezzel szemben 
cl kell törülni az. egyesületek vétójogát és fis:- 
lessé'’csen kell díjazni a bírókat megszolgált 
munkájukért Ha a futballhirók is függetlenek 
és „c'mozdithalatlanok" (azaz megvétózbatatla- 
nők) lesznek, akkor a bírók ki merik állítani

HOÜer góllá 
eWnteOenné telte 
a SisszaBiom fiatbaSigsatát

HELENENSES—HUNGÁRIA 1:1 (1:0)
Lisszabon, december 25.

(A Hétfői Napló tudósitójától ) A Hungá
ria Portugáliában túrázó csapnia nehéz és 
fárasztó utazás lilán állott ki karácsony ün
nepén a volt portugál ba'nokcsapniíal, a 
Beleneses-szel. Kezdetben míg ment a kék- 
fcliércknck a játék, de nzutáu a heves por-

A gBbraltári fellegvárban 
győzelemmel kezdett a Kispest
KISPEST—GIBRALTÁRI VÁL, 3:2 (2:1)

Gibraltár, december 25.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Az Afrika 

felé hajózó Kispest karácsony napján Gib
raltárban kötött ki és .játszott az angol 
haditengerészet fellegvárában, az ottani vá
logatott csapattal. A magyar jálékkultura s

Vértelen karácsonyi forradalom a Nemzetiben:
Hlavay az uj tréner januártól

Közvetlenül a karácsonyi ünnepek előes
téjén Hirtelen forradalom zajlóit le az egyik 
legszimpatikusabb középcsapatunk, az. elő
kelő helyezésű Nemzeti portáján. A szezon
végi finisben a csapat eredményei koránt
sem voltak olyan hízelgők, mint a start 
idejében és ez elegendő volt ahhoz, hogy

a Nemzet ellenzéke akciót indigón 
Molnár Oltó tréneri működése ellen.

Molnár Ottónak rengeteget köszönhet ez 
a régi klub, egyebek közölt azt is javára 
kell írni, hhogy amikor a Nemzeti kiesett 
az N'B-böl és a teljes megsemmisülés örvé
nyének szélére Jutott, hallatlan energiával, 
fascináló erővel látott a csapat újjászerve
zéséhez és csaknem a lehetetlenséggel hatá
ros bravúrt vitt végbe : nemcsak vissza
hozta a Nemzetit az NB-be, hanem az első 
énben mindjárt a negyedik helyre emelte fel. 
Egyszemélyijén volt főtitkár, menedzser és 
tréner és az elmúlt két esztendő hazai és 
külföldi eredményei azt igazolták, hogy 
.l.'o/ndr Ottó személyében mindhárom funk
ció tökéletes mesterére talált. A csapat vé
delmének átmeneti gyengesége, meg az is
meretes Phöbus-mérkőzés balsikerü meg
ismétlése a Nemzetit az őszi szezon végén

Óriási felháborodás 
a futballban a Spirtegykéz 

karácsonyi hadüzenete miatt
Az a kínos erőlködés, amivel egyesejt a ka

rácsonyi ünnepeket és a sportol mindenáron 
össze r.kart. k kapcsolni, olyan ..karácsonyi had
üzenetiéi" lepte meg n sporlközvéleményl, ami 
mindenhez közelebb van inkább, mint a kará
csonyi békés, szeretetteljes hangulathoz.

A Sportcgykéz dörgOtt a magasból 
a futball ellen és azzal fenyegette meg az ország 
legnagyobb sportágát, amely a Spor'.egykíz le- 
Icz'se ellenére is heroikusán taiiia fenn magúi 
és fizeti egyedül valamennyi jporlóg közül a ki- 
r t: testnevelési adót. hogy ha rövidesen nem 
sikerül ■ belső békéjét rendezni, ugyanaz a 
•ars vár rá is, mint a tornász-szövetségre. Rö- 
. idén:

kormányblzlMl kap.
A nyilatkozat hallatlan izgalmat is felháboro

dást váltott ki a futball vezető tényezőiben. A 
futball ugyan egymagában Is sokkal jelentő
sebb része a nrgyar sportkullurának és vele 
nemzeti '.lékeinknek, mint amily jelentőséget 
a Sportcgykéz valaha is megszerezhet magá
nak. méltatlannak is tartaná, hogy e fórum ke
gyeit kelljen hajszolnia, de karácsonyi nyilat- 

a nagy egyesületek durva Játékosait is és rend i 
lesz a fulballpúlyákon. A bírók díjazása is 
könnyen megoldható. Csökkentse a Magyar 
Labdarugó Szövetség fölöslegesen túlmérete
zett adminisztrációját és mérsékeljék önstere- 
telüket. A közönséget érdekelné, mekkora fize
téseket és egyéb juttatásokat szavaznak meg a 
maguk számára az MLSz önzetlen sporlvezérei? 
Milyen előnyös változásokat idézett elő a sport- 
vézérség egyesek vagyoni viszonyaiban?

Abból az összegből, ami az. MLSz-ben meg
takarítható volna, lehetőség nyílna olyan alap 
létesítésére, amelyből a bírákat :ndt :en lehetne 
díjazni.

Amig a közönség egy részének közcsend- 
háborltó éa utélntot keltő viselkedését le 

nem törik,
a pályákon történő sportszerűtlenségek okait 
meg nem szüntetik és a bíráskodás kérdéséi 
nem rendezik, addig nem remélhető, hogy a 
magyar futball ismét olyan sportággá válik, 
amelytől nem húzódik vissza at Ízléses em
ber ..."

Ingái ostrom áttörte a védelmet és egy gól- 
lal terhelten fordul: a magyar bajnokcsapat 
a második félidőbe.

A szünet után alaposan rákapcsoltak és 
a sorozatos húzások nyomán végül is Miiller 
egyenlített. Jó kritikát kapott a kék-’chér- 
csnpat, bár korántsem tudta kifejteni azt 
a tudását, amit az utazás érthetően leféke
zett.

a Kispest előkelő helyezése megtelte a ha
tását, mert rendkívül tartalmas futballban 
gyönyörködhetett a háromezer főnyi kö
zönség. Az utazás kissé- elővette a magyar 
csapatot és igy fölénye nein fedeződhetett ki 
megfelelő arányban A mérkőzést megnyerte 
3:2 (2:1) arányban és ujabb piacot nyitott 
\a magyar csapatok számára C.ibrallárban is.

a hetedik helyre juttatta. Ez az apropó elég 
volt ahhoz, hogy a klubnak egyébként di- | 
csérelrernéilóan áldozatkész három tagja: 

Elek István, Havas Géza és Stelnkohl 
Béla akciói inditson a klulibr.n, hogy 
Molnár Olló tréneri szerepét lllavay 
György, a külílildl sikereiről neves ma
gyar tréner és ősrégi NSG-lag vegye át.

A szükebbkőrii elnöki értekezlet döntött er
ről a kérdésről és hosszas, Leható, «'.e 
mindvégig barátságos és bajtársi légkörben 
tartott tanácskozás után Molnár Oltóra 
bízták a végső döntést: az ő elhatározá
sától tették függővé, hogy ez a sze
repkört átadja-e lllavaynak. Molnár Oltó, 
aki sok sikert megért sportmultja alatt 
soha nem a népszerűséget, hanem a klub 
belső békéjét és eredményeit tartotta szem 
előtt, az elnöki ülésen meghajolt az érvek 
elölt és megtartva főtitkári és menedzseri 
szerepkörét,

a trénerségel átadta lllavaynak.
Az uj tréner, aki amatőralapon, a klub 

iránti szerétéiből vállalta el a tavaszi szezon 
trénermunkálatait, január 5-én veszi át a 
csapatot, hogy igazolni próbálja a Nemzeti 
belső ellenzékinek bizalmát.

korát alakjában minden különösebb <>k nélkül 
inzultusokat, fenyegetéseket és apropó nélkü.l 
beavallozásckat ennek ellenére sem érdemelt 
meg. Éppen csnk n minap teremtelek meg a 
békét a fulhnllszövctségben és ez. annvira köz
tudomású volt, hogv legfeljebb csnk az eleven 
sportélettől távolálló, úgynevezett „szakértők" 
figyelmét kerülhette cl. Minthogy a Sportegy- 
kéz tájékozottságát ezúttal nem akarják vita 
tárgyává tenni, a fulballszövets.'g berkeiben ke
resték nz. okot, ami ezt n fulmlnáns és koránt
sem tapintatos „karácsonyi hadüzenetet" ki- 
vállofta.

A helyzettel Ismerős spertvezérck csak azzal 
tud ók megmagyarázni az indokolatlan kiruha- 
ná>l. hogy

a Sportegykéz számára rendkívül Urna le
hetett n szövetség vizsgálata és ítélete ■ 
Szeged FC avédo-s-á-'l tarájával kapcso

latban.
A Sporlegykéz leirat't él a szövetséget súlyosan 
megrovó indokolását az ügyben azonnali vizs
gálat követte, emit k< ntrndlktórius eljárással, 
a szövetség ügyeltének és az elnökségnek be
vonásával folytattak le s azután hiteles okmá

nyok és tanúvallomások alapján felmentették 
a Szeged FC-t. Azt a Szegedet, amelynek téli 
tarúj;t a Sportegykéz még a vizsgálat befeje
zése előtt lehetetlenné tette.

Az Iliiét — nem vitás — -emmlvel sem kel
lemetlenebb a Spotregykézre, mint a tavalyt 
debacle, ami az Emerre*  romániai váloga

tott meccseket megelőzte éa követte.
Ott is a futbalinak volt igaza és a Sportcgykéz 
számúra nem maradt más halra, mint a csen
des visszavonulás. Ez most megismétlődött és 
esik a vereség érzetével Ind ák megmagya
rázni n nyilatkozatot, nmi a futballban mcff'.r- 
rémiéit béke megbontására is alkalmas lehelne^ 
ha a vezető férfink nem rendclkezrénck rutin
nal és készpénznek vennék azl, ami mindössze 
jámbor óhaj.

A fntballnak nincs szüksége kormánybiz
tosra,

mert ha magúrahagyoltan. súlyosan megadóz
tatva, minden támogatás nélkül, sót .a Sport- 
cgvkéz különösebb jóindulata nélkül is fenn 
India tartani magút, aligha fog segítséget k’rni 
a Spor’enrkézlől. ahonnan eddig hasztalan várt 
komoly támogatást.

Hóri a Nemzetié
A Nemzeti a közelmúlt tapasztalatain okulva, 

előkelő helyezéséhez mérten, a nagycsapa.ok 
rendszerére tért út és Hóri szerződtetésével 
két kapus felelt rendelkezik majd a tavaszi 
szezonban. A válogatott Hóri most irta alá a 
szereződést teljesen „szabadon", mert a Bu
daival olyan megállapodása volt, hogy tetszése 
szerint, válts:'ud' né'ki'1 lúvrzh-' ac ' ■ r 
akar. A Nemzetiben felváltva fognak védeni 
Angyallal, Illetve nz őrzi majd az egyébként 
mtgk'nzníf Nemzeti nálót, aki éppen a legjobb 
formában van.

Tendenciózus hírek 
az MTK-roi a nviías- 
üoirannuai kapcsolatban

A közelmúltban a Nemzeti Sportuszodában 
a vizipóló-kupa döntője kapcs;.n sajnálatos 
politikai ízű botrányról voltunk kénytelenek 
tudósítást adni. Azé,la a nyilatkozatok tömege 
bagzott cl s a magyar sportélet szokásához hí
ven, mindenki hozzászólt n kényes témához, 
főleg azok, akiknek semmi közük sem volt 
hozzá. Olyan tendenciózus hírek is forgalomba 
kerüllek, amelyek i» maguk <*r<  tisztségében 
hordják mar a cáfolatot. A célzatos és rossz
hiszemű állítások tartalma az, hogy

a vasárnapi botrányt az MTK készítette elő.
Aligha akad komoly sportember, aki az ötven
éves jubileumára készülő MTK vezetőiről és 
tagjairól feltétekzné, hogy politikai tüntetést 
szerveznek — önmaguk ellen. Sajnos, a Ml'Sz 
ezúttal is folytatta az utóbbi idők „gyeng:k6z“- 
politiká.'út, mert ahelyett, hogy erélyes nyomo
zást indított volna abban az irányban, hogy <i 
politikai jelvényei fiatalemberek kitől kapták 
a belépőfegneket, egyszerűen n eqcl'gs' i.ek 
azzal, hogy Homonnai Márton és Vizvári-Welss 
Károly ellen fegyelmit indítanak. Kétségtelen, 
hogy Homonnai vétett a fegyelem ellen, meri 
akárcsak Toldi esetében, most is meg kell al- 
tanítanunk, hogy a játékosnak semmilyen kö
rülmények közöli ‘cin szakad a tribünre ro
hannia és a nézőkkel még csak szrtcsatút is 
vívnia. Viszont érthető, ho n szűzti szeres ma
gyar válogatott és a vizlpóló egyik hősének e' 
veszett nz önuralma, amikor nyomdafestéket 
nem tűrő sértéseket volt k>'n.’ ’H'-n elviselni A 
rendezők, tehát n MAC és az. UTE feladata leli 
volna, hogy az Ilyen sértéseket gyökerükben 
elfojtsák és lebetet'enn’ tegyék. A le^yelrv elé 
nagy érdeklődéssel tekint a spoellársadalom. 
mert Homonnai egyáltalában nrrn vett részt n 
tctllcgcsségbcn, mindössze magyarázatot Inrlott 
a fair plny-t nem ismerő suhancok számára.

Meghökkentő
újévi a/ándék 
a női atlétáknak

Ar utóbbi időben feltűnően nagy csend honolt 
az. a létlkál an. Mintha a balul sikerült jubi
leumi verseny észretéritette volna a MASz ve
zéreit. Eme.lett I izonyilott n svéd magyar via
dal, ahol az ellenzék hasztalan keresett ki: a- 
forrásokat, csak a munkn komolyság írói győ
ződhetett meg. A szélcsend azonban korántsem 
illandósult. Mélyén mér hordozta a mcgl.-ie- 
lését, ami a „Nagv Elnök" döntéséből most ala
posan cdariltyentc't nz.oknnk, akik kéls . c- 
vonták a MASz vezérének viccelődő ködéivel.

A meglepetés a női versenyzők frontján rob
bant.

Újévi njilndékkérl a női atléták ka-Htá- 
nyüvá Wonkené Zsl'inmnd Judltot „kine

vezték".
A szakemberek gyorsan belelapozlak az at

létika annúlcizeibc s szorgalmas munka < l n 
kiásták, hogv a kapitányrö cgvk'r v V’ -an 
szóinkat szőtt önmaga és az atlétika köm t. 
ninenrylbcn diszkosszal dobálózott Nem tar
tozott az első vonclba, búr akkoriban •*'  hez 
külön művészet kellett. A kutat: sok crcdn e- 
nvc ut n nem csoda, ha n nők snertoló s< ~ ge 
tanácstalanul álldogál az elnöki döntéssel 
szemben. , ....

Azt v.'rták hegy a szép fejlődist legalább 
azzal honorálja a szövetség, hegy

Misánál Ottói vczéryll a gárda élére, 
akirck vil‘gviszonvlnlhnn is n Icgeleső h<bek 
.-pvikét kell kiutalni a pedagógia terén, h W- 
Ívelt Zsigmond Juditot I npt.ik. : ki u ívnii ké
pesítésé ryomún kitűnő lornala"árnő lehet. < e 
-- vft- l an --k realitását són mi
vel sem bizonyította eddig.

Most m r csak al l an reményi ednek, h gy 
ntknlmi’k lesz mé? Mlsórnyl szaktu

dásából meríteni ■ a szövetség korrigálja at 
elnöki döntést.
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Hidasinál Is halótörésí szenvedlek 
a francia lálékosligynökök

Franciaországban nagy kelété van a magyar 
futballistáknak. francia játékosűgynökök
minden tőlük telhetőt mi .'lesznek, hogy cgv 
egy kiválóságunkul megszerezzék megbízóik 
fixáméira.

Ismeretes nz n sok huza vona, amely Ko
rányi körül lezajlott s végeredményben arra 
Vezetett, hogy a játékos itthon maradt. Nem 
Idscbb har< </k folytak Turay II. körül sem. A 
jéfékosíigynokök itt som tudtak üzletet létre
hozni. A kél kiválóság után az újpesti Szalay 
és a kispesti Kincses került sorra, de a tárgya
lások itt is megszakadtak, pedig Szalay már 
Lést is lett volna a távozásra.

A „nagy ágyuk" után a játékosügynökök 
friss tehetségek után néztek. Az első felfedő 
rétijük

llidnsi, az l'Jprsf nagyjövőjű játékosa lelt.
A Zsolna? TE-ben feltűnt hatalmas gólképes- 
ségii csatár az őszi .szezonban a Hadai //-ben 
bizonyította be, hogy érdemes vele foglal
kozni. Az Újpest vezetőségének is nagy tervei

A BKE BEMEK GYŐZELME
Gurinlsch Partenkirchen, dec. 26.

A von Halt lovas serlegével díjazott jég
korong tornán n Budapesti KE 4:3 (3:1, 0:0, 
12) arányban győzött a Wiener Eislauf Vér
ein együttese ellen vasárnap.

A von Hall lovag serlegével díjazott jég
korong torna szombaton az SG Riesersee 
és a Wiener E. V. mérkőzésével kezdődött. 
A mérkőzés 2:2 (1:1, 0:0. 1:1) arányban 
döntetlenül végződött.

A műkorcsolyázó*  során a bécsi Kaspar, 
továbbá Éva Pavlik igen nagy sikert ara
tott.

ANGOL LIGABAJNOKI LABDARUGÓ
MÉRKŐZÉSEK

I. liga Blackpool Arsenni 2:1, Bolton 
Wanderers—Dcrby County 2:0, félbcsza- 
J.ilv;;, Chelsc.i—Charlton Alhlelic 1:1, félbe
szakítva, Grimshy Town—Sloke City 1:5, 
1 ceds United— Middlcsborough 5:3, Leices- 
ter City—Everton 3:1, Liverpool—Birmin
gham 0:0, félbeszakítva, Manchester City— 
Brcntford 0:2, Portsmoulh—I’reston Norlh 
End 3:2, Sunderland—lluddersfield Town 
2:1, Wolverhamplon W.—Wcst Bromvich 
A. elmaradt.

Skót liga:
Ayr United—Arbroalh 0:1, Celtic—Kil- 

niernock 8:0, Dundee— Morfon 2:2, Falkirk 
•—Qucns Park 2:0, Ilíberninn—Hamilton 
Aca^emicals 11, Molhcrwell—Quccn of the 
South 5:1, Partick Thislle—Aberdeen 3:1, 
Ni. Johnstone—Rangers 1:5, St. Mirren— 
< lydc 0:1, Third Lanark—llearts 3:0.

SVÁJCI LABDARUGÓEREDMÉNYEK
Young Fellows Zürich— Servette Gcnf 

0:0, Young Boys Bern—FC Basel 1:2, FC

TÖRJ
VÍZSZINTES:

I. Menelnos spártai király 
felesége; a világ legszebb 
asszonya, akit Paris trójai 
királyfi megszöktet Aphro
dité segítségével. Trója el- 
eslc után visszatér férjéhez. 
11. A föld és a viz alá lemc- 
t<lt növényekből keletkezeit 
ásványi anyag. 12. Az Egye
sült Ál'ninok aranypénze, 10 
dollár értékű. 14. A biró jel
zője. 15. Vajon pusziit? 16. 
Kapni akar. 17, A Imre istene.
18. Nemzeti Liga rövidítése.
19. Elmondta az igazat a bí
rónak. 20. A szabó fegyvere. 
21. Bridzs-együtles 22. Vége 
a sakkpartinak! -4. Német 
személyesnévmás. 25. Pádmii 
szent, ferencesrendi barát, ki
váló téritő és prédikátor. 26. 
Gvermeksirás. 28. Amikorra n 
délutáni táncot hirdetik. 30. 
A ház része. 31. Ha sokat ta
nul, még ökör Is lehel belőle.
32. Vissza: harag — latinul.
33. Lusta az illető. 34. Léleg
zik. 35. A hő egysége. 36. 
Visszaszólít. 37. Ez n keresz
tes vitéz arról hires, hogy 
messze volt Jeruzsálemtől. 38. 
fonz neje, 41. Jog jelzője lehel. 42. Rendőr
tisztek sporlegycsülctc. 43. Hozzátapnd. 45. 
Vízben jól oldható színtelen kristály 46. Folyó 
Kelcl-Turkesztánban; a Kasgar, Jarknnd és

ö'szcfolyasából ered _és a Lob-nor-lóba 
18.000 kilométer hosszu.47. Alkohol.

FÜGGŐLEGES:
1. Német költő (1797—1856), aki a romanti- 

< izmusból kiindulva, végül annak legnagyobb 
ellensége lesz 2. Angol főúri cim 3. Liget —

'annak a kitűnő csatárral, ami felkeltette a 
franciák érdeklődését és egy-kettőre megindul
tak a tárgyalások a játékos kivitele tárgyában.

A játékos komoly feltételeket szabott a fran
ciák elé:

csakis 10.(100 pengő készpénz lefizetése 
esetén hujlandó kivándorolni.

A franciák ezt :</, ajánlatot nem hajlandók 
elfogadni s valószínű, hogy el is marad az üz
let, mert mindössze 2000 pengőt kínálnak 
egyelőre a játékosnak

A francia jált kosügynökök sorozatos balsi
kerei örömmel töltenek el minden sportem
bert, l'gy látszik, játékosaink nem hajlandók 
egy-két krajcárért elkótyavetyélni magukat és 
egyesületeink is megbecsülik játékosaikat s 
olyan ellenszolgáltatást nyújtanak a játékukért 

főként nyugdíjas állást —, hogy ezek nem 
kénytelenek kivándorolni.

Annál is érdekesebb a franciák sikertelen
sége. mert csak jövő ősszel szerepeltethetik * uj 
játékosaikat s mégis mindent megtesznek egy- 
cgy-jálékos megszerzése érdekében.

^NAPLÓI
Luzern—FC Lugano 2:2, Nordstcrn Basel— 
FC Bern 2:1, Lausanne Sport—Grashop- 
pers Zürich 1:0, FC. Biel—FC Grenehen 2:0, 
FC Aarau—FC Konstanz 5:0.

OLASZ LABDARUGÓ EREDMÉNYEK:
Serlcgmérkőzések: FC Venezia—Alalanta 

1:1, SIAI Milano—FC Torino 0:1, FC Na
polj—AS Roma 4:2, Sampicrdarena—FC 
Milano 0:0, Brescia—Genova 3:1.

Egyéb ered mérni ele- FC Bologna—FC Spal 
4:1, Juvcnlus—Alessandria 1:0. Ambrosia— 
FC Bari 5:1.

Meglepetések az utolsó 
ping-pong válogató meccsen

A Duna Sport Club Sas-utcai helyiségében 
rendezte az. Asztali Tennisz Szövetség válogató 
versenyét a londoni világbajnokság elölt. Már 
az elömérkőzések során is akadt meglepetés 
bőven. Férfiegyesben nz alig tizenhétéves, idén 
feltűnt VÁC ista Bcnkö ll-, fölényes játékkal 
verte ki a Budapest-bajnok Földi ll.-őt. A ve
gyespárosban pedig a világbajnokságra próba
képpen először egymás mellett játszó Beregi — 
Bellák pár kapott ki a Fö/di—A’írrf/p-pártól. 
A férfi négyes döntőbe került: Háry DSC, Bel
lák UTE. Sós UTE, Bcnkö 11. VÁC. A női 
egyes döntőbe: Király Baba FTC, Beregi Dóra 
VÁC. A férfipáros döntőbe: Bellák—Sós UTE, 
Gárdos—Grossmann VÁC. A vegvespáros dön
tőbe- Sclimiedl VÁC, Sípos PSE, Földi DSC, 
Király FTC. A késő esti órákban megindult 
döntő küzdelmekben is rögtön akadt meglepe
tés: a fiatal Sós fölényesen, 3:0 arányban verte 
Bellákat. Ugyanakkor Házy az elődöntő hősét, 
Bcnkö 11-őt 2:1 arányban intézte el. A küzde
lem lapzártakor még folyik.

Tanlusz. 40. Al- mássalhangzói, 4. Már jóelöre. 5. Tiltószó. 6. 
0.1. 7. Helyett — németül. 8. Végtelen nulla. 
9. Hamlet problémája 10. Házasságot köt. 
Évszak. 13. Al>c része. 14. Az örök város. 
Azonos betűk. 17. Ez kopik a járás által. 
Királyi ülőhely 20. Amerikai filmszínész.

11. 
ie.
19.

_____ ,. . ................. .. ............ ................ 21.
Kémiai gyök. 22. Tejtermék. 23. A cigány meg
érti ezt a szól. 24. Még nem jár iskolába. 25. 
Ravasz állat. 20. A verseny tempója. 27. Spi- 
nózn főműve. 2®. Lent. 30. Visszakéri. 32. Zalai 
kisközség. 33. Szcnihárlya. 35. Anya. 34. Görög 
isfon. 37. Szegecs. 38. Juttat. 30. A. D Z. 41. A 
pokolban is nz marad. 42. Z. E.

Újabb részletek 
a Hungária lisszaboni 
bemutatkozásáról

HUNGÁRIA—BELENENSES 1:1 (1:0)
Lisszabon, december 20.

(A Hétfői Napló tudósiló jónak telefon
jelentése.) A Hungária csapata többnapos 
fárasztó tengeri utazás után első mérkőzését 
játszotta portugál földön, a jóképességü 
és a magyar közönség előtt már ismert 
llelcncnses csapat ellen. A keménytalaju 
pályát több mint tízezer néző överte é.s a 
nézőközönség meleg tapsokkal köszöntötte 
pályára lépő magyar bajnokcsapatot. A 
A Hungária a következő felállításban ját
szott:

S/4ibó — Kiss, Biró — Sebes, Turay, 
Zlnionyi — Sas, MÜIIer, Kardos, Dudás, 

Tilkos.
Kalmárt a másnapi meccsre pihentette a 

vezetőség. Az első félidőben egymást követ
lék a ragyogónál ragyogóbb Hungária-tá- 
madások és a közönség lelkes tapsokkal

Svájc, Prága, Páris és 
London jege várja 
a „tokaji szüretet"

Január 6-án tokaji szüreti mulatsógot ren
dez a Müjég vezetősége. Tavaly buga: csárda
jelenettel kedveskedett látogatóinak. Az ak
kori bemutatónak nemzetközi viszonylatban is 
nagy sikere volt. így érthető, hogy az idén 
még nagyobb szabású tervekkel foglalkoznak. 
A rendező bizottságot Minith Jcpö dr. irá
nyítja. Fényképészeket küldőitek ki Tokajba, 
akiknek eredeti fényképfelvételei után szín
padi díszlettervezők fogják a tokaji szüreti 
hangulatot a mű jégre varázsolni.

Más szempontból is jelentős a műkorcsolyá
zók számára ez a bemutató. Eddig ugyanis 
mindenki sajátmaga állította össze és válogatta 
ki bemutatójának figuráit. Január 6-án törté
nik meg először, hogy a bemutatott táncoknak 
előre megírt koreográfiájuk lesz. Uj felfogású 
magyar táncsorozatot mutatnak be műkorcso
lyázóink, szakítanak n hagyományos felfogás
sal és beállításokkal Ezt követően egy nagy 
balett és több bécsi páros vesz részt a bemu
tatón, amelyet groteszk jelenetek és cgv 
,,zászlótánc" fejez be. Ez az utolsó szám szin
tén úttörő vállalkozás lesz n jégen.

A tavalyi csoport kétszer vendégszerepelt
tiiBimniHiiiiiiiiiiiiniimiininiiiiiiiiiiinimimiiniiinnHiiiiiiininiinimiinuiiiiiiHniiniiiitimiiiniimmiiinimnnKniiuiiimiimiiiiiDiiiiDii

Kuno nyerte a Karácsonyi-dijat
A Karácsony másod napján rendezett ügető

versenyek sportja végig Igen érdekesen ala
kult. Á főversenyben Kuno ismét beigazolta, 
hogy évjáratának egyik legjobbja. A Villám- 
handicapben Jeles O. S. jutott megérdemelt 
győzelemhez. Zsuzsa és a papíron igen Jó esé
lyű Törzsfönök. mint outsiderek győztek.

Részletes eredmények:
I. HÁROMÉVESEK VERSENYE. 1. Bob (6) 

Jónás. 2. Csárda (6) Wiesner. 3. Csipkerózsa 
(3Ő Marschall. Fm.: Utalvány (8) Kovács II., 
Dajka (5) Fiszter. Napsugár (8) Maszár I., 
Urpélcr (3) Vorsl, Várta (10) Zwillinger, Dé
mon (14) Kallinka, I.illy (12) Zwillinger T., 
Csalárd (8) ílaymer, Lármás (2) Dózsa Küzde
lem. 10:60, 27, 17, 18. Olasz: 37. Befutók: 343 
is 212. Idő: 31.6.

II. AMATŐRVERSENY. 1. Biztos (1J4) Rei- 
iner. 2. Utána (4) Vass. 3. Margit ip) Földi. Fm.: 
Lutri (5) Farkas, Betörő (8) Vecseklőy. Bizto
san. 10:27, 10, 20. Olasz: 44. Befutó: 84. Idő:
33.2.

III. KETTESFOGATU HANDICAP. 1. Elsőm 
—Gladiátor (1J4) Baranyai. 2. Hékás—Vakarcs 
(5) Vadnay. 3. Azdaja—M3dy leánya (4) Deák. 
Fin.: Alsós—Brokát (ÍRJ) Kossuth. Biztosan. 
10:18. Olasz: 33. Befutó: 53. Idő: 42.8.

IV. MECHANIKUS HANDICAP. 1. Zsazsa (4) 
Dózsa. 2. Echó fia (10) Vorst. 3. Ursula (5) 
Jónás. Fm.: Marlene B. (10) Baik, Hyperol (4) 
Székely, Siheder (l'/i) Toinann, Edömér (p) 
Maszár I., Varázs (6) Kovács J. Biztosan. 
10:177, 28. 33. 23. Olasz: 95. Befutók: 527 és 
558. Idő: 29.9.

■ Január 1-től az (igetőre is 
fogadhat v.Karaynál.Erzsé-

■ bet-körut 27 Tel. 143-765
V. VIGLÁNY DIJ. 1. Törzsfönök (4) Benkő.

2. Groo Peggy (3) Feiscr. 3. Sophie (5) Vorst. 
Fm.: Marina (4) Jónás, Bek! (3) Kovács II., 
Lnsta (1M) Fityo. Küzdelem. 10:81, 28, 15. 
Olasz: 4* ’. Befutó: 290. Idő- 28.7,

VI. VILLÁM HANDICAP. 1. Jeles O. S. (7:10, 
Marschall. 2. Győző (6) Benkő. 3. Estike (6) 
Baik. Fm.: Éber (4) Jónás, Elvira (2J4) Feiscr, 
Magvas (10 ).lónás .1. Könnyen. 10:16, 12, 29. 
Olasz: 65. Befutó: 86. Idő: 25.9.

VII. KARÁCSONYI DIJ. 1. Kuno (7:10) Ko
vács J. 2. Daniin (5) Maszár F. 3. Veronika 
(2Í4) Kovács II. Fm.: Uzsorás (5) Feiscr. Ga
lagonya (3) Kovács F. Könnyen 10:23, 16, 18. 
Olasz: 30. Befutó: 79. Idő: 27.1.

Vili. HANDICAP. 1. Dala? (2) Feiser. 2. Ne- 
mcs (5) Benkő. 3, Egcria (6) Raymer. Fm.: 

kísérte a portugál földön ritkán látott ak
ciókat. A folytonos támadások a 26. perc
ben hoznak eredményt.

Miillcr félmagas bombalövéssel meg
szerzi a vezető gólt.

Félidő végéig a Hungária uralja a mezőnyt 
és csak a balszerencse fosztja meg újabb 
eredmény elérésétől.

Szünet után kiütközik a csapaton a fárad
ság és a portugálok erősen feljönnek. Szabó 
a kapuban legragyogóbb napjaira emlékez
tető formában fogja a lövések sorozatát, 
de kitűnő formát játszik ki a két hátvéd 
és a fedezetsor is. Dacára a védelem ra
gyogó játékának, a Hungária nem tudja 
megakadályozni a kiegyenlítő gólt. Mérkő
zés végen a Hungária erősen küzd a győze
lemért, de a portugál hátvédek oroszlán
ként küzdenek és a győztes gólt nem sike
rült megszerezniük.

Bécsben a bemutatóval. Az idei tokaji szüretet 
már európai turnéra hívják.

Svájc három városából, Prágából. Párti
ból és Londonból érkeztek meghívó táv

iratok,
amelyek a tavalyi mutatványok alapján, látat
lanban, többszöri bemutatóra hívják meg a 
magyar együttest, hogy a pesti szezon lezárása 
után díszleteikkel együtt az ottani fedett csar
nokokban ismételjék el a január 6-i produk- 
< lót.

Szász László kollégánk „Magyar világrekor- 
derek" címmel csütörtökön, december 30-án, 
este 7 óra 15 perckor Budapest I. hullámhosz 
szán rádióelőadást tart. Az előadás iránt sport
körökben is élénk érdeklődés nyilvánul meg.

Elutaztak a hokkizók Garmlschba. Szómba
Ion délelőtt a magyar válogatott jéghokkicsu- 
pat vonatra szállt és Garmischpartenkirclienbr 
utazott, ahol nemzetközi mérkőzéseken vesz 
részt. Nehéz feladat vár a magyar fiukra, akik 
már a nir.i napon, késő éjjel, a bécsi kombi
nálnál mérik össze erejüket. .4 mérkőzés után 
Európa legjobb csapataival kell összemérniük 
tudásukat.

Ágnes (2M) Kallinka, Szoknyahős (8) Zvillinger 
T., Hainupipő (8) Marschall, Eladó (10) Hau- 
ser. Szeszélyes (6) Maszár I., Janka (4) Zwil
linger, Libcrty Manőver (5) Dózsa, Gina (fi' 
Wiesner, Aranyom (5) Jónás, Minor (12) 
Siinkó, Csalán (10) Kovács II. Könnyen. 10:31 
21, 34, 44. Olasz: 94. Befutók: 170 és 183. Idő: 
29.4. _________

December 30 és 1938 jan. 2-án d. u. ’X3-kor-

IX. ELADÓVERSENY. 1. Séma (3) Földi. 2. 
Lúgos (14) Jónás. 3. Palóc (6) Kovács II. Fm.: 
Revisio (10) Fiszter, Főur (p) Siinkó, Orgona 
12) Kovács J„ Vajda (8) Marschall, Paris (12) 
Marschall R., Leó (4) Maszár I. Biztosan. 10:68, 
29, 41, 25. Olasz: 102. Befutók: 605 és 516. 
Idő: 30.4.

X. VÁGVÖLGYI DIJ. 1. Kati (2) Tomann 
2. Opera (10) Hauscr. 3. Pilangó (1 %) Ner- 
haft. Fm.: Rubintoin (14) Jónás, Bimbi (8) 
KalHnka, Ildikó (3) Maszár I., Orphcus (2já) 
Zwilingcr, Gct-on (10) Feiser. Biztosan. 10:32, 
14, 22, 15. Olasz: 03. Befutók: 81 és 70. Idő:
35.2.

Ganelon u puszlaccscgi ménes fedező-ménje, 
— Rianás, Gamma, stb apja — kimúlt.

Földi E<lc, aki már évek óta, mint a legjobb 
amatőr-hajló szerepel nz ügelő-pályán, január

HÉTFŐI NAPLÓ
Sarkaink:

Dr. ELEK HUGÓ ét MANN HUGÓ 
Felelát eierkentft it kiadd: Dr. EI-EK HUGÓ 

Srerkeatötdg «t kladáhlvatal: eroebet-kSrjil «• 
Teleteli bétkörnap éi vet. déli 12-l«: ' ?
1 órától (Aradl-u. S. Glnbue-nynmda-: I -IW O. I 
Vas. d. u. HMM lapUrtMa: l-IM-a « IW 41. I l« <4, 

U4M!.
ELŐFIZETÉSI AB: Egy ívre 5 EGYES SZÁM
tra: Magyamratág 10 Bllér. Auwlr a » Groeeben. Fra«*  
cianrsUg l.M frank, JngouMvia 150 «bn*r,  MmetorsUg 
15 Pt., Olastoruág I líra. Rotninia 5 Ku Caebsilnríkía 

i a.

NYOMATOTT A GLÓBUS NYOMDAI MüINTÉZET R.-T. KÓRFORGÓGf.PEIN. BUDAPEST. VL, ARADI UTCA 8. — NYOMDAIGAZGATÓI ANGERMAYEB KAROLY.


