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Nagy magyar futballgyőzelem Dublinben

Véres zavargást 
rendeztek Debrecenben 

a nyilaskeresztesek
j Debrecen, december 16.

(A Hétfői Napló tudósitójának telefon- 
jelentése.) A debreceni városi törvényható
sági bizottsági tagok választását vasárnapra 
tűzték ki Debrecenben. Erre a választásra 
készült hetek óta Debrecenben mindenki. 
A döntő küzdelmet megelőző napokban a 
korteskedés hihetetlen méreteket öltött, úgy
hogy a rendőrség szinte megszakítás nélkül 
permanenciában volt.

Vasárnap reggel nyolc órakor kezdődött 
meg a szavazás. Mintha ostromállapot lenne 
Debrecenben. Az utcákon mindenfelé

megerősített rendőrőrszemek, száguldó 
biciklis és lovasrendőrök.

'A szavazás a reggeli órákban simán indult 
meg és már-már azt hitték, hogy minden 
különösebb rendbontás nélkül fog lezajlani. 
lA csönd azonban nem sokáig tartott és a 
következő órákban

a debreceni polgárok közül már csak 
azok merészkedtek ki az utcára, akik 

a szavazóirodákba mentek.

Ablakileverés, verekedés, 
rombolás. ■ ■

A hangulat városszerte izzó volt Már a 
kora délelőtti órákban megérkeztek a ka
pitányságra az első jelentések a rendzava
rásokról. A legizzóbb hangulat abban a ke
rületben volt, ahol Vásár y István dr., Deb
recen felfüggesztett polgármestere és Iicgy- 
meyi Kiss Pál országgyűlési képviselő küz
döttek az egységespárt jelöltjeivel. Innen ér
kezett a legtöbb riasztó hir:

ablakbevcrések, verekedések és minden
féle rombolás!

A nyilaskeresztesek is fölhasználták a vá
lasztás napját: a városban mindenfelé be
szervezett különítmények cirkáltak az utcá
kon, egyes helyeken többszáz főnyi csopor
tokban. Több utcát teljesen elzárlak és 
igyekeztek megakadályozni a szavazást.

Hol itt, hol ott hangzott föl a nácik 
hangos kiabálása.

'Az egyetemi hallgatók is dolgoztak, ma
gánfogatokon négyes-ötös csoportokban szá- 
gudoztak keresztül-kasul a városon.

Az első komoly összeütközés 
a Srepmégi-utcában történt. Egy körülbe
lül kétszáz főnyi csoport — vegyesen nyi- 
laskeresztesck és bajtársak — hangos kia
bálással akarta megakadályozni, hogy az 
izraelita vallási! szavazók az urnák elé já
rulhassanak. A hangulat mindinkább izzóvá 
vált és

egyszerre kitört a véres verekedés: 
a nyilaskeresztesek és bajtársak megrohan
ták a választási iroda előtt álló embereket. 
A rendőrség oszlatta szét a verekedő töme
get.

A Déry-téren, a Déry-muzeum sarkán tör
tént a második összeütközés. Gombosi Zol
tán, a Steaua Olajkereskedelmi Hészvény 
társaság igazgatója, a debreceni szociálde

mokrata párt vezetője éppen akkor szállott 
ki autójából, amikor nagyobb nyilaskeresz
tes csoport vonult arra. A vezérigazgatóra 
rontottak, aki botjával próbált védekezni a 
támadás ellen.

Dózerekkel és botokkal támadtak rá 
és mire a rendőrség megérkezett, s szétker
gette a verekedő nyilaskereszteseket,

Gombos Zoltán véresen, félig eszmélet
lenül hevert a földön.

A debreceni klinikára szállították, ahol be
kötözték és lakására vitték.

Bot, boxer, kutyakorbács I
Déltájban a Mester-utcában, ahol dr. Vá

sári/ István polgármester jelöltette magát, a 
szavazóiroda előtt több nyilaskeresztes rá
vetette magát Képes Lajos kereskedőre. A 
szavazóiroda előtt várakozók közül többen 
közbeléptek és

szétverték a támadó nyilaskercsztcsekct, 
akik Kepes Lajos arcát megsebesítették és 
öt fogát kiverték.

A rendőrség most már a legnagyobb ké
szültséggel igyekezett elejét venni a további 
rendzavarásoknak.

A kapitányság vezetője riadóautón járta 
állandóan a várost és az egész legény

séget az utcára vezényelték.
Ez az óriási készültség sem tudta megaka
dályozni a további botrányos jeleneteket. A 
JőÁvu-utcán újabb véres verekedés történt. 
Duskó József, Gombos József és Beregszászi 
József, akik mindhárman közismert debre

Újból nyolc családot tettek át 
vasárnap a jugoszláv határon

Szeged, december 16.
(A Hétfői Napló tudósilójának telefonjc- 

Icntése.) Már-már ugylátszotl, hogy meg
szűntek a Jugoszláviából való magyarkl- 
utasitások, mire vasárnap Ismét

nyolc családot, összesen harmincegy 
személyt 

teltek át a szerbek a határon. Reggel a 
Horgos felől jövő vonattal hat család ti
zennégy tagja érkezett a szeged-rókusi ál
lomásra. Készben Apatinról, részben Keve- 
váráról utasították ki.................................
A kiüldözöttek között 
férfi, aki

negyvenhat év óta

őket a jugoszlávok. 
van egy Idősebb 

lakik Apaiinban.
A többiek Is valamennyien hosszú évtizedek 
óta kcvevárnl, Illetve npatinl lakosok.

Az esti vonattal ugyancsak Horgos Irá
njából két népet családnak tizenhét tagja i Régebben kiutasított magyarok egy ojabb

ceni nyilaskeresztesek, körülfogták Marko
viét Imre kereskedőt és szidalmazni kezd
ték. A kereskedő ingerült hangon válaszolt 
és

a nyilaskeresztesek most már botokkal 
és boxerckkel estek neki.

Markoviét puszta ököllel védekezett a tá
madás ellen. Mind többen és többen avat
koztak bele a küzdelembe. Javában folyt a 
verekedés, mikor a sarkon egy férfi fordult 
be, aki a verekedő tömeg közé rohant és 
hangos kiáltozással

kutyakorbácsával válogatás nélkül osz
togatta jobbra-balra az ütéseket.

A hirtelen támadás egy pillanatra megza
varta a verekedő csoportot, de aztán még 
vadabbal rontottak egymásnak. A tumultuó
zus jelenetnek a rendőrség vetett véget és 
szétkergette a verekedőket:

a járdán csak a véres kutyakorbács ma
radt, amelyet bűnjelként bevitték a ka

pitányságra.

Megrohanják Vásáry 
polgármester házát

A ATápofrufei-utcában
az egységespárt két jelöltjét, dr. Aczél 
Jenő és dr. Elchncr Géza debreceni 

ügyvédeket támadták meg 
a nyilaskeresztesek. Itt is a rendőrség ve
tett véget a verekedésnek.

A debreceni mentők többször vonultak 
ki az utcai verekedésekhez és
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érkezeit Szegedre. Az egyik család Keve- 
váráról, a másik MagyaritapékrŐl jött. El
mondották ezek a kiutasítottak, hogy a 
jugoszláv hatóságok éppénngy bántak ve
lük, mint a múlt héten kiutusilotlakkal: 

alig másfél órával a vonat indulása

A vasárnap kiutasított jugoszláv mene
kültek sorsáról érdeklődtünk az illetékes 
budapesti tényezőknél s azt a felvilágosí
tást kaptuk, hogy e klutasitottakat egy
előre

nem Irányították Budapestre és Igy ide 
nem érkezett mrg közülük egy sem.

Újabb menekliltíranszport érkezett 
Szegedről Budapestre

számtalan esetben nyújtottak első se
gélyt.

Az izgatott hangulat estefelé mind nagyobb 
és nagyobb rendzavarásokra vezetett, de a 
rendőrség most már a legnagyobb erőfeszi- 
téssel dolgozott, hogy helyreállíthassa a ren
det.

A késő esti órákban négyszázfőnyi tő- 
meg vonult végig a főbb útvonalakon s a 
zsidókat szidalmazta. Lovasrendőröket ve
zényeltek ki, akik a tüntetőket szétszórták, 

az esti korzó közönségét la a zavargá
sok során beszorították a mellékutcákba.

Vásáry István volt polgármester Kossuth- 
utcai háza előtt is összegyűltek a tüntető 
nyilaskeresztesek és kövekkel dobálni kezd
ték a házat. Pár perc leforgása alatt

bezúzták az összes ablakokat s a vako
latot is leverték a falról.

Teherautón vittek ki rendőröket az ost
romlott ház elé s csak igy sikerült felszaba
dítani a házat.

A szavazás, amely egész napon át tartott, 
este nyolc órára végétért. A választópolgá
rok nagy többsége

az állandó zavargások ellenére leadta 
szavazatát.

Este nyolc órakor bezárták a választási iro
dákat és 8 óra 5 perckor megkezdődött a 
szavazatok összeszámlálása.

Lapunk zártakor a szavazatok összeszám
lálása még nem fejeződött be. A városban 
mindenütt izgatott csoportok vitatják a vá
lasztás kimenetelét és a vasárnapi esemé
nyeket.

előtt értesítették őket, hogy azonnal • 
el kell Lágyulok az ország területét.

így a hontalanná tett szerencsétlenek még 
legszükségesebb holmijukat sem tudták 
összecsomagolni és a két nagy család min
den Ingósága Jugoszláviában maradt.

transzportja azonban vasárnap Pestre ér
kezett: 

tizenhét család, összesen harminchét 
ember

érkezett vasárnap Budapestre a nyugati 
pályaudvarra. Hajnali öt órakor futott 

elüldözött magj a rokka! a
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M
AJÁNDÉKKOS
Nagyarorsz^l „szerH- 
ttldözésrül" fantáziái 

a belgrádi Vreme
A jugoszláv sajtó egyrésze a genfi döntés 

után is folytatja rógahnazó- és hangulat
keltő hadjáratát Magyarország ellen. A 
Belgrádiján megjelenő Vreme cimü lap, a 
jugoszláv kormány hivatalos orgánuma teg
napelőtti számában hosszabb cikket ir a Ma
gyarországon élő szerbek „üldözéséről".
i — A magyar hatóságok minden ok nél

kül internáltak néhány görögkeleti lel
készt —

cím alatt az alábbi rémmesét tálalja fel ol
vasóinak:

— A magyar hatóságoknak nem volt elég 
eddig a magyar területen élő békés Ju
goszláv állampolgároknak rettenetes üldö
zése, most néhány nap óta a terrornak egész 
uj módját kezdették meg a görögkeleti szerb

lelkészek ellen.
A magyar hatóságok a mai napon né
hány magyarországi szerb faluból inter
náltak négy görögkeleti lelkészt egy ko
lostorba, ahonnan a lelkészeknek tÜoa 
eltávoznlok. Ez a kolostor Szeged kőte
lében van. Azokat a teplomokat pedig, 
amelyekben az internált lelkészek tán

gálták, a magyarok lezárták.
Általában a magyarországi békés szláv la
kosságnak lelketlen üldözése nem szűnik 
meg — írja a Vreme. — At illetékes ma
gyar hatóságok

a ml fajunk r.Iliden egyes emberének 
vagyonát elv .dk a felosztják saját pol

gáraik között,
mig a mieinket, mint veszélyes elemeket, 
családjaikkal együtt egy táborba hajtják, 
ahonnan egyáltalában sehova nem léphet
nek ki. Ha egyik vagy másik mégis vala
hova kívánkozik menni, akkor ez csak 
csendőr kíséretében történhetik meg, de még 
igy is csak a legritkább esetben kapnak en
gedélyt.

A Vremenek ez a cikke ahány állítás, 
annyi hazugság Senkit a világon a magyar 
hatóságok nem üldöznek azért, mert szerb 
nemzetiségű. A görögkeleti szerb lelkészek 
internálása és a templomok lezárása éppen 
ugy a mesék világába tartozik, mint az, 

i hogy Szeged közelében van egy kolostor, 
. amelyben a lelkészeket internálták.

Egyetlenegy szláv nemzetiségű magyar 
i állampolgárnak, de még nz itt élő ju

goszláv állampolgároknak sem történt 
semmi baja,

az az állítás pedig, hogy elvették és felosz
tották vagyonukat — ez a hazugság méltóan 
illeszthető bele abba a rágalomcsoportba, 
amelyet eddig is a jugoszláv lapok, különö- 

. sen a Vreme ellenünk világgá kürtöl.
Természetes, hogy

sem szerb lelkészeket, sem szerbajka 
polgárokat nem Internálták nálunk, 

akik
■ teljesen szabadon mozoghatnak Magyaror- 
• szágon.

Ez a megegyezés azonban még a távol jövő 
zenéje. Ilyen körülményak között attól kell

nem jelenti azonban azt, hogy a terve
zett egyezmény megkötéséről lemond

tak,tartani, hogv a külügyminiszter római ul- .... ,
iára la ctak em távolabbi időpontban ke- hanem annyit jeleni, hogy időt kell hagyni 

~ LAhUs tsaliocen nirdórikrülhet sor. Ex amig a kérdós teljesen megérik.

A zugsajtó megrendszabályo- 
zását jelentette be Antal István 

a ceglédi nagygyűlésen
Czegiéd, december 16.

(A Hétfői Napló tudósítójának tclefonjelen- 
tése.) A Nemzeti Egység Pártjának ceglédi szer
vezete vasárnap nagygyűlést tartott. A népgyü- 
lés a Kulturliázban volt kora délelőtt. Elsőnek 
Antal István szólalt fel.

ANTAL ISTVÁN DR.
miniszteri tanácsos, a miniszterelnökségi sajtó- 
osztály vezetője felszólalásában az időszerű kül
politikai kérdésekkel foglalkozott. Ismertette 
részletesen a genfi eseményeket s megállapí
totta, hogy azok nyomán

a béke és a IdengesztelŐdés atmoszférája 
nyert inkább tért Európában.

Majd beszélt Gömbös Gyula miniszterelnök és 
kormányának kétesztendős munkájáról. Hosz- 
sznhhan foglalkozott a sajtótörvénynek a mi
niszterelnök, valamint nz igazságügyminiszter 
által több Ízben bejelentett reformjával.

— Az uj sajtótörvény alapgondolata — úgy
mond — csak az a sajtószabadság lehet, ame
lyet a 48-as törvényhozás a magyar jogállam 
egyik alapkövévé tett és amely sajtószabadság 
egyik biztosítéka a közélet törvényes rendjé
nek, tisztaságának és a politikai eszmék alkot
mányos kibontakozásának. A sajtószabadság
nak csak nődig van létjogosultsága, amíg ez a 
szabadság a nemzet megerősítését, nz államrend

és tekintély alátámasztását szolgálja. Az uj 
sajtótörvénynek különös nyomatúkkal kell te
kintettel lenni ezekre az érdekekre,

valamint a család, a gyermek és az erköl- 
csiség megóvásának nagy szempontjaira. 
Gondoskodni kell a közgazdasági életre 
már-mór elviselhetetlenül nehezedő zug

sajtó mcgrendszabályozásáról, 
valamint az újságírói hivatás erkölcsi és szo
ciális színvonalának intézményes védelméről.

— A magyar sajtó egyébként — fejezte be 
szavait dr. Antal István — a sajtószabadságnak 
nemes értelmezése tekintetében az elmúlt he
tekben letette a történelem nagy vizsgáját és

a marseillei események kapcsán tanúsított 
magatartásával fényesen beigazolta, hogy a 
aajtőazabadság és a nemzeti érdek nem 

ellentétes, de összetartozó fogalmak.
A nagy lelkesedéssel fogadóit beszéd után 

Csik József apátplébános, felsőházi tag, vitéz 
Mecsér András országgyűlési képviselő és Zcch 
Alfonz báró szólaltak fel, majd a nagygyűlés 
Dobos László elnök zárószavaival végeiért.

IIACVIlániIflllffnff bármilyen értékpapírt, 
kényszer- é« hndiköl- 

csönt napi áron vásárol Barna-bank, V., Nádor
utca 26. Tőzsdével szemben. Telefon: 218—16, 104—07

Laval elhalasztotta római útját
i ji Pária, december 16.
' (A Hétfői Naplő tudósítójának telefon- 
'jelentése.) A francia politikai élet érdeklő
désének előterében teljesen az olasz—fran
cia közeledés ügye áll, amely a világpoliti
kának is legégetőbb és legaktuálisabb kér
dés* lelt. Beavatott francia körökben a kö
zeledés ügyét Béranger szenátor visszaérke
zés* utá.n két nappal kedvezőtlenebbül Íté
lik meg, mint a szenátor római tartózkodá
sának időpontjában. Egyes lapok hangoz
tatják, hogy ilyen körülmények között

Laval külügyminiszter újból kénytelen
1 lesz római utjának időpontját kitolni.

Francia politikai körökben hangsúlyoz
ták, hogy az olasz—francia közeledés érdé-

VÁROSI DROGÉRIA, BAJA 
VOrOt'Titrtu Mihilyutci 1. 
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Dr. HOLCtER ISTVAU urnák, vegyóSa
Budap a » t■

Pa ja, 193 * saept. SC.

A legnagyobb előítélettel fogadtam aa On Hirdeti, 
aeit la mert ai volt a meggyőződésem, Hogy as On Altat 
forgalomba hozott Hezollte borotvakrém sem egyébb mint 
a mér annyi ízben hirdetett és kipróbálás után táj
krémnek kitant blöff. Ezúttal bocsánatát kérem esen 
feltételezésért és kérem, ftogy fogadja gratulátiómat.

Vevőink unszolására nagykereskedésből bsszerestea 
néhány prőba,.éh néháoV1’l/B dobozt. Látva azt, hogy a 
prőba eladása minden esetben egy nagy dobos vételé
hez vezetett — ma harmadmagammal kipróbáltam a bor
bélynál a Hezollte borotvaorámet. Mondhatom mindanf- 
nyiunkat frappirozott az a* egyedülálló-teljesítmény 
hogyapillanatok alatt puhává tette a szakáit és nem 
tudok betelni, fiőgy tnég órák múlva la milyen bárao, 
nyos a tapintás az arobörömön. Kijelentem önnek, hogy 
olyan propagandistát nyert személyemben es Tt cikk, 
hogy Baján a legrövidebb idő alatt be less vezetve. 
Kérem soraim vótile után *100 drb próbadobozt, 10 drb 
1/8-os dobozt, 6 drb 1/3-ob dobost, 1 drb 1/1 dobolt 
küldeni postán utánvéttel a legmagasabb engedménnyel,

tekintettel arra, hogy a borbélyom la be akarja 
vetetni üzleti hassnálatra.—• érdekelne, hogy fodrá
szoknak ml as ára a nagy dobosnak?

teljea tlsatalattal/y! 

Iram! Vásároljon ön Is 24 <^>^5
fillérért egy próbadoboz y /
Hezoiite-Rápid arcápoló gyorsborotvakrémet, 
az eredmény Önt is kellemesen fonja meglepni. 
Kaphütó minden szaküzletben és a készítő 
dr. Hoiczer vegyész lllatszeríárában, VI.Teréz-köruí 8

kében folytatott megbeszélések
■ rendes mederben baladnak előre, 

a tárgyalásokat óvatosan kell veretni, mert 
a tulbuzgalom csak ronthat a végső ered
ményen. A lapok vasárnap behatóan ismer
tetik azokat az állítólagos francia javasla
tokat, amelyek a külföldi Sajtóban az olasz 
—•francia vitás kérdések szabályozásával 
kapcsolatban az északafrikai gyarmati kér
désben megjelentek.

A Figaro és több más lap ugy értesül, 
hogy

Laval mindaddig nem óhajtja római 
utazásának időpontját megállapítani, 
amíg Olaszország és Jugoszlávia nem 

egyeztek meg egymással.

A genfi események lezajlása után a magyar 
belpolitikai életben újból előtérbe került a 
választójogi reform kérdése.

A nagyjelentőségű reformot, illetőleg annak 
alapelvedt együttes tanácskozáson letárgyalta 
Gömbös Gyula miniszterelnök, Kertsztes-Flscher 
Ferenc belügyminiszter és Darányi Kálmán 
miniszterelnökségi államtitkár, majd ezután 
magát a reformjavaslatot közölték a kormány 
tagjaival, valamint a Nemzeti Egység Pártjá
nak vezetőségével.

Amint értesülünk, most már a választójogi 
reformjavaslat a legközelebbi minisztertanács 
elé kerül és utána a pártvezetöség teszi meg 
esetleges észrevételeit a készülő reformra és 
csak ezután kerül a választójogi Javaslat a 
képviselőház elé.

Ez a terminus semmi körülmények között 
sem lehet előbb, mint január hó vege, de sem
miféle különösebb ok nem forog fenn, amely 
indokolttá tenné a javaslat soronkivüli letái- 
gyalását, mert hiszen a miniszterelnök több 
ízben hangoztatta azt az álláspontját, hogy 

a mostani parlament, amelynek még közel 
másfél esztendeje van hátra, — hacsak 
valami sorsdöntő körülmény közbe nem 
— jön — együttmarad mandátuma lejár

táig.

Ma Budapestre érkezik
Ké.eMletra « szovjet követe 
vásárolnak a szovjetkövetség számára — Egyelőre 
a Dunapalotában rendezkedett be áz orosz követség

Tegnap reggel két elegáns ur érkezett a 
Dunapalotába: a Budapesten felállítandó 
szovjetkövetség titkárai, akik szállásé#!- 
nálónak jöttek.

Mikor a szovjettel felvettük a diplomáciai 
viszonyt, Oroszország nem nevezett ki kü
lön követet Budapestre, hanem Petrovszkij 
bécsi követet bízta meg a magyarországi 
teendők ellátásával. Petrovszkij akkoriban 
néhány napig Budapesten tartózkodott, az
után elutazott. Néhány héttel ezelőtt az 
orosz kormány végleg rendezte a budapesti 
követség dolgát:

kinevezte követté Alexander Beszad- 
jant.

Az uj szovjetkövet régi állomáshelyéről 
a hét elején útnak indult Budapest felé. 
Kőiben útba ejtette Bécset, ahol tárgyalá
sokat folytatott az ottani orosz követségen. 
A tárgyalások tegnap befejeződtek és az uj 
budapesti szovjetkövetség két titkára azon
nal elöreutazott szállúscsiuálónak. A két 
titkár: Semen Mirny és Michael Chabrov, 
a Dunapalotában szálltak meg. Vasárnap 
reggel

közölték a szálló igazgatóságával, hogy 
hétfőn reggel megérkezik maga a kö

vet i.%
a harmadik titkár kíséretében.

Az egyik elegáns lakosztályt foglalták le 
a szovjetdiplomaták számára.

Az uj orosz követség összesen négy tag
ból áll, a köveiből és a három követség!

Különben is a kormány a választói jogot nem 
tekinti olyan kérdésnek, amely ma nagyon kö
zelről érdekelné a polgárságot, különösen na- 
gyobbfoku közönyösség tapasztalható etekintet- 
ben vidéken és

sokkal sürgősebb, hogy a kormány a gaz
dasági élet megjavításán munkálkodjék.

A választójog ismert alapelvein a szavazat 
' ............választási rendszeren

állítólag egyéb rész
kombinációkon ala-

mintha ■ kormány

tilkosságán és a kerületi 
kívül, forgalomba került 
Ictrendelkezések, csupán 
púinak és

nincs semmi alap arra, „ .. ______ w
választójogi javaslatában szó lenue az 

úgynevezett prémiumra rendszerről,
amely a többségnek Juttatna ajándékmandá- 
tumokat, aminthogy ugyancsak kombinációnak 
tekinthető az is, mintha csökkentenék a kép
viselők számát.

| gyermeknek és felnőttnek |

katonai attasé és sajtóattasé nem lesz.
A követség hivatali helyiéségét is egyelőre 

a Dunapalotában rendezik be, de már vég
leges szállást keresnek. A szovjet

kétemeletes magánpalotát akar vásá- | 
rolni

a követség! épület céljaira. Megbízottai mát! 
tárgyalásokat folytatnak a palota vásárlá
sáról.
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Fenyő Miksa képviselő 
lovasbalesete a Nemzeti

Lovardában
Vasárnap délután 

gyorsan hire futott a 
politikai és közgazda
sági körökben, hogy 
Fenyő Miksa ország
gyűlési képviselőt, a 
Gyáriparosok Országos 
Szövetségének kitűnő 
igazgatóját lovasbaleset

iérte.
Fenyő Miksa régi hódolója a lovassport

nak. Naponta lovagol. Vasárnap is megje
lent a Nemzeti Lovardában. Jó ideje lova
golt már, amikor a paripája nyugtalankodni 
kezdett. A képviselő meg akarta fékezni a 
makrancoskodó lovat, amely azonban

Felakasztotta magát
Boltos József ügyvéd,

Szabadka volt főjegyzője
....... .. december 16.
(A Héfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

iése.) Egész Bácskában mély megdöbbenést és 
nagy részvétet keltett egy jól Ismert, valamikor 
előkelő állású ügyvéd öngyilkossága:

Bolics József dr. ügyvéd követett el ön
gyilkosságot.

Bolics József a világháború előtt Szabadka 
páros főjegyzője volt s nemcsak Szabadkán, 
hanem egész Bácskában jól ismerték. Később 
nyugdíjba vonult s ügyvédi irodát nyitott. Esz

Kegyetlen gyilkosságot
leplezett le a csentíorség

Kiskunmajsa, dec. 16.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje- 

'Jentése.) Fűlöpszállás községben néhány 
nappal ezelőtt szőlőjének présházában föl
akasztva, holtan találták Markó János jó
módú gazdát. A hozzátartozók azt vallot
ták, hogy minden valószínűség szerint ön
gyilkosságot követett el Markó, aki az 
Utóbbi időben valósággal buskomor volt. 
A cscndörség ezzel szemben gyanús motí
vumokat látott fölmerülni:

a présházban a szekrény alatt véres 
ruhadarabokat találtak

és a helyiségben dulakodás nyomai lát
szottak.

Gyanúsnak tűnt Markó leánya vadházas-

Vad hajsza után 
átfogták a revolveres 
zsarolót,

aki hetek óta rettegésben 
tartotta a Belvárost

Vasárnap reggel kilenc óra tájban vészes 
kiállás harsant bele a belvárosi Királyi Pál- 
utca csöndjébe:

— Fogják meg! — hallatszott az erélyes 
férfihang.

Kopottruhás, sovány fiatalember rohant vé
gig az utcán vad futással, a nyomában egy 
másik férfi. Mire a járókelők felocsúdtak, a

töcso0j,
csak értéket képviselő 

márkás 
divatcikkeket v*«*rol|unk. lat a)4nl|a

Az egész évben felhalmozódó! 
hatalmas áruraktára karácsony 

vásár keretében 
rendkívül olcsón 

kerül eladásra. Tegyen kísérletet

hirtelen megtorpant, oldalt ugrott és le
dobta nyergéből lovasát.

Fenyő Miksa a lovarda porondjára zuhant, 
de zuhanás közben nem vesztette el lélekje
lenlétét és a kezében maradt gyeplőszárral 

megfékezte a lovat.
A baleset után autón a Zsidókórházba haj
tatott, ahol Molnár dr. főorvos röntgennel 
megvizsgálta. Kiderült, hogy

szerencsére semmi komoly baja nem 
történt,

csak jobb alsókarján szenvedett könnyű 
horzsolásokat.
A kórházban első segítségben részesítették, 
azután hazament és nincs is szüksége to
vábbi orvosi ápolásra.

tendők óta Bács községben folytatott ügyvédi 
gyakorlatot Bolics, de az ügyvédi iroda egyre 
rosszabbul ment és az ügyvéd anyagi gondok
kal küzdött.

Tegnap reggel Bolics
magárazárta dolgozószobája ajtaját és fel
akasztotta magát. Mire hozzátartozói rá

találtak, már halott volt.
A hetvenéves Bolics József búcsúleveleiben azt 
irta, hogy anyagi gondjai miatt vált meg az 
élettők 

társának, Tóth Józsefnek szerepe, aki rossz 
viszonyban volt a gazdálkodóval. Tóthot 
vallatni kezdték, mire az azt mondotta, 
hogy ő tette a véres ruhadarabokat a szek
rény alá, karját törölte meg bennük. A kar
ján lévő karmolt sebekről azonban

nem tudott kielégítő felvilágosítást 
adni.

Markó holttestét felboncolták és a bonco
lás megállapította, hogy a gazdálkodót

előbb megfojtották és azután akasz
tották fel.

A gyilkosságot valószínűleg dulakodás 
előzte meg. Tóthot a felmerült gyanuokok 
alapján letartóztatták.

sovány fiatalember éppen megbotlott és végig
vágódott a kövezeten. A következő pillanatban 
már odaérkezett az üldözője, egy-két perces 
dulakodás következett és mire a két ember 
föltápászkodott a földről.

a sovány legény kezén már szijblllncs 
feszült,

detektív veit az üldözője és mór vitte is befelé 
a főkapitányságra.

Rövidesen kiderült, hogy amerikai gangszter- 
filmre való zsarolóhadjárat tettese került rend 
őrkézre. Néhány nappal ezelőtt dr. Csukássy 
Lóránt ügyvéd, gazdasági főlanácsos, tb. fő
ügyész panaszt tett a rendőrségen. Csukássy 
elmondotta, hogy levelet hozott számára a 
posta a Kristőf-lér 7. számú házban lévő laká
sára.

Pénxt vagy életet!
— Holnap délelőtt tiz óráig helyezzen el 

egy borítékban 700 pengőt, — hangzott a levél, 
— a ház első emeletén a lépcsőházban, mert 
ha nem kapom meg a borítékot, kivégzem önt 
ós kiirtom a családját is. A Fekete Kéz.

Csukássy följelentésére másnap reggel de
tektivek rejtőztek el a környéken.

■ Maroló azonban úgy látszik megneszelte 
a dolgot <a nem Jött el

A rendőrségen azt hitték, hogy ezzel befője 
ződött az ügy, azonban nem így történt. A 
következő napokon egyre-másra érkeztek a 
panaszok hasonló zsaroló levelek miatt.

Csupa jómódú belvárosi ember kapott 
Ilyen levelet:

Gross Jenő dr. nagybirtokos, Wosits Géza dr 
keeskemétiutcai fogorvos és még vagy tizen, 
földbirtokosok, magánzók, ügyvédek, orvosok. 
Valamennyitől pénzt követelt a zsaroló és 
valamennyit megöléssel, családirtással fenye
gette. Az újabb levelekben mór nem a Fekete 
Kéz aláírás szerepelt, hanem ezeket a neveket 
használta a vakmerő gangszter: Fekete álarc, 
Angyalföldi bandita, A 7/65-ös Frommer 
pisztoly tulajdonosa.

A megfenyegetett emberek sorra a rendőr
séghez fordultak védelemért. Minden esetben 
lesben álltak a detektivek, de

a zsarolót nem sikerült elcsípni
A Fekete Kéz párnapos szünet után 

szombaton megint életjelt adott magáról.
Gottermayer Ilona, a Királyi Pál-utca 7 

számú ház tulajdonosnöje, kékboritékos leve
let kapott

— A Fekete Párduckölyök felszólítja önt. 
hogy tegyen egy borítékba hetven pengőt ós 
helyezze el a lakásának ajtajával szemben 
lévő szemetesládába. Vasárnap reggel 9 óráig 
adok terminust. Ha addig nem lesz ott a pénz, 
vége az életének, — igy szólt a levél

A háztulajdonosnő azonnal a főkapitány
ságra sietett, ahol Czlpra Ferenc detektívet 
bízták meg, hogy kerítse hurokra a zsarolót

Rendőrkézen a
Fekete Párduckölyök

A detektív már szombat este elment Gotter 
mayer Ilona lakására, elhelyezkedett az elő
szobában és

a kulcslyukon át leste a zsarolót.
hogy majd eljön a szemétládához. Kora estétől 
késő éjszakáig várakozott eredmény nélkül.

Vasárnap hajnalban megint lesbeállt. Néhány 
órai várakozás után, kilenc óra tájban egy
szerre csak főilopakodott a lépcsőházba egy 
sovány fiatalember, óvatosan körülnézett, azután 

keresgélni kezdett a szemétládában.
A detektív csak erre várt, fölszakitotta az 

előszoba ajtaját, és kiugrott a lakásból. A 
Fekete Párduckölyök se vette tréfára a dolgot, 
vad futással, a lépcsőfokokat hármasával 
ugorva menekült, kijutott a kapun és rohant 
végig a Királyi Púf-utcán. A detektív mindenütt 
a nyomába és mikor megbotlott és elesett, el
kapta. Rögtön megmotozta és

a zsebében bugylibicska mellett revolvert

1001
.Kis-Ár osztályon!

itt köxiiink
a többit nézze meg a félemeleti Kis-Ár osztályon

Postai utánvétellel szállítunk a portóköltség felszámítása mellett

Készülékeink nagy választékát minden Oríot» 
rádíókereskedő készséggel bemutatja 
Ugyanott kapható az ifjúsági pályázatunk 
feltételeinek részletes ismertetése is.

Legelőzékenyebben bemutatja és kiszolgáljaSternberg
Itangszargyar, RdMczi-ut 80

Ls talált.
A főkapitányságon kiderült, hogy ifj. Nagy 

Kálmán a neve, 21 éves állásnélküli cukrász
segéd.

A Fekete Párduckölyök megszeppenve val
lott:

— Már régen állás nélkül vagyok, lakásom 
sincs, igy akartam pár pengőt keresni, — 
— mondotta. — A megfenyegetett embereket 
soha nem láttam, nem ismerem őket, kapuk 
alatti névtáblákról Írtam ki a nevüket. Nem 
akartam én senkit bántani, csak pár pengő 
kellett volna ...

Nagy Kálmánt letartóztatták és átadták az 
ügyészségnek.
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MEGLEP0ER OLCSO ARAK
6ör-Piccolo, Jour-kocsi és servir-asztal különlegességek. 
Rekamiék, összerakható könyvszekrények — antiaue és 
modern — alkalmi bútordarabok nagy válasz

Igaz történet a nötartási perek dzsungeljéből

Fóruljár a férj, ha pletykálkodik 
hűtlen feleségére

- - - - - V
L &

A főváros egyik elő
kelő belvárosi kereskedő
iének a leányáról és an- 
nak nyolcnapos férjéről 
szól az alábbi történet. 
A történet úgy indult, 
mint egy ,,/ó partié" in
dulni szokott: 
tárcával és i 
De a nászuton 

tömölt 
nászuttal. 

i történt
valami n fiatal házasok között, hogy mi, az 

-_i r , ,, hozzá,
nyolcnapos asszonyka

talán sohasem fog kiderülni, elég az 
hogy az asszony, a • 
hazatérve a fővárosba,

eltávozott a férjétől 
iés nem akart többé hozzá visszatérni.

Az a huncut sógor...
A férj kétségbeesett. Szerelmes szívvel gon

dolt feleségére és hiába nyomozott, kutatott, 
piihalolódzott, semmi okát nem tudta adni 
annak, mivel szolgált rá arra, hogy felesége 
elhidegüljön tőle. Így járt hetekig buskomoran, 
Diig végre valamit hallott úgy .félfüliel".

A „valami" az volt, hogy felesége 
barátságban van a ónját sógorával, 

helyesebben n feleség nővérének a férjével. A 
hir borzasztóan meglepte, annál is inkább, 
mert éppen ez a sógor volt az, aki neki sógor
nőjét feleségül ajánlotta.

Kontrát ad az asszony
A férj nyomozni kezdett. A nyomozás abban 

állott, hogy nagy diszkréten legjobb barátainak 
elmondotta a hallottakat és bizony nem egy 
helyen busán jelentették ki a férj előtt: „bi
zony barátom, ez volt az ok". A férj már ép
pen a válóper megindításán gondolkozott, 
amikor a férjnek és barátainak eszmecseréje 
az asszony fülébe jutott. Nem gondolkozott 
Sokat őnagysúga, hanem

nőtartási pert Indított férje ellen.
ötszáz pengőt kért hnvonta, mert — mint 
mondotta — bár ö hagyta ott férjét aki erre 
nem is adott okot, de utóbb olyan

pletykákat terjesztett el az ő életéről, 
amely lehetetlenné teszi, hogy visszatérjen 
fio/zá és kibéküljön vele.

A sógor tagad, a férj 
bocsánatot kér

A központi járásbíróságon Vjfalvy biró előtt 
folyt le a tárgyalás, aki elsősorban a sógort 
hallgatta ki. Ez esküvel állltota, hogy a plety
kából egy

■zó nem Igaz.
A férj a sógor vallomása után felállctt te a 
bíróság előtt ünnepélyesen

bocsánatot kért feleségétől,
sőt kijelentette, hogy őszintén aajnálja a tör
ténteket, aminek bizonyságául boldogun vissza
fogadja feleségét.

Mégis makacs az asszony
A bíróság legnagyobb csodálkozására az 

Ksszony kijelentette, hogy e» a történtek után 
lehetetlen, Ö nem tér vissza. Néhány perc 
múlva már hirdette is a biró az Ítéletet, 
amelyben

elutasította a nőt
kéréseiével. Érdekes ennek az ítéletnek az 
indokolása:

„Ha a férj terjesttclte Is a rágalmakat, ak
kor is kötelessége a nőnek visszatérni, mert 
megkapta a legnagyobb elégtételt, amit kap
hatott: nz ünnepélyes bocsánatkérést és azt a 
kijelentést, hogy n férj hajlandó nejét — aki 
minden indok nélkül hagyta őt ott — vissza
fogadni".

Fellebbezte folytán a királyi törvényszéken

Miki Maus 
színes trükkrajzffilmek 
műsorban!

Tavasz a télben
az évad legnagyobb sikere a

Cityben

Bosnyák Árpád dr., az asszony képviselője, 
vitte tovább az ügyet, mig a férjet Szőke Sán
dor dr. védte. Itt Is helybenhagyták az 
fo-ku bírói ítéletet, sőt az ' 
emelte a törvényszék: ,a 
többet a férj nem nyújthat, 
arra, hogy a nő különválása 
nélkül történt és igy

első
indokolásban ki- 

bo csá na t kérésnél 
külön tekintettel 

minden indok

Négyéves kisfiú holtteste 
mint poste restante 
küldemény

Lázasan nyomozza a gyermekgyilkosság 
tettesét a bécsi és a gráci rendőrség — Eurőpa- 
szerte rádión körözik a lelketlen gyilkosokat

Szombaton este, — mint a Hétfői Napló bécsi 
tudósítója telefonálja, nagy izgalmat keltő táv
irat érkezett a bécsi bűnügyi rendőrségre. A 
táviratot a gráci rendőrség küldi s ebben arról 
értesíti a bécsi rendőrséget, hogy Grácban

a főpostán csomagra lettek figyelmessé, 
amely rendkívül kellemetlen szagot árasztott.

A gráci postaigazgatóságnak gyanús volt a cso
mag, éis értesítette az ottani rendőrséget.

A gráci rendőrség kinyitotta a csomagot, 
amelyben

borzalmas leletet talált: egy négyéves fiú
gyermek oszladozó holttestét.

Az ottani nyomozás kiderítette, hogy a holttest 
december 10-én érkezett meg Grácba, ezzel a 
címzéssel: Grűruvald, Graz, Főposta restante.

Megállapították azt is, hogy a csomag feladó
jaként Grünuiald Helén bécsi Stromstrasse 24. 
szám alatti lakos szerepel.

A bécsi rendőrség haladéktalanul megindí
totta a nyomozást és tényként állapította meg, 
hogy

a csomagot Bécsben a 24*es postahivatalnál 
az északnyugati pályaudvar mellett, decem

ber 7-én adták fel
gráci rendeltetéssel.

A bécsi detektivek a Stromstrasseban is jár
tak. Megállapították, hogy

24-ca  számú ház nincs is as utcában. Mégis

Edelmayer Ferenc zsoké 
vette meg Bognárné 
elárverezett házát,
ahol a férjdarabolás történt

Érdekes árverést tartottak most Alagon: 
a férjdaraboló. Bognár Istvánná házara 
tűztek ki árverést. Amióta a férjgyilkosság 
szörnyűségei kiderültek és a kivánca.’ság 
első izgalmai elültek, az alagiak

messzire elkerülték Bognárék házát.
A hatóságok lezárták a házat, amelyre most 
egész sereg tartozás miatt árverést tűztek

ő maga szolgáltatott okot a pletykára.**
A menyecske most sem nyugodott meg és 

felülvizsgálattal a táblához fordult, ahol a 
Móra-tanács fel is oldotta az első két Ítéletet, 
azzal, hogy az összes tanukat hallgassa ki a 
törvényszék, mert az a kérdés, hogy a nő 
visszamenjen, attól függ, hogy

kik előtt és milyen rágalmakkal Illette a 
férj nejét.

így került az ügy vissza a törvényszékhez, 
amely ki is hallgatta a tanukat és

újra elutasította a nőt keresetével
azzal az indokolással, hogy a férj nem rágal
mazott, csak fájdalmában keseregte el a fele
ségéről hallott dolgokat a legszűkebb baráti 
körben, ahol kifejezetten diszkréciót kért.

Ezek voltak az előzményei annak a szom
bati tárgyalásnak, amely a királyi Ítélőtáblán 
ismét Móra táblai;író tanácsa elé került.

A királyi ítélőtábla Ítélkezése nagy meglepe
téssel végződött. Fenekestül felforgatta és meg
hiúsította a férj reményeit, mert

bűnösnek mondotta ki és a nőtartás költ
ségeiben Is elmarasztalta.

A férj mégis tizet
A rendkívüli meglepetést keltő Ítélet indoko

lása a többek között ezeket mondja:
„ ... igaz, hogy a különélés a nő hibája, sőt 

kezdeményezése folytán állott elő, igaz az is, 
hogy

• férj erre semmi néven nevezendő okot 
nem szolgáltatott, 

de a különválás ideje alatt a férj nejével 
szemben bántóan viselkedett úgy, hogy 

ettől kezdve a férjet kell vétkesnek tekinteni 
a különélés tekintetében. A nő vétkessége ettől 
az icöpontlól megszűntnek tekinthető, inás 
szóval vétlenné vált. Tehát a férjet el kellett 
marasztalni.

végigjárták a Stromstraase összes házalt, 
azonban Grönwald Hetén nevű lakót nem 

találtak, 
sőt hasonló monogramom nőre sem bukkantak.

Kétségtelen, hogy úgy a feladó, mint a cím
zett flktiv név és hogy a lelketlen gyermekgyil
kosság mögött ezidőszerint még ismeretlenek 
rejtőzködnek. A gyilkosnak, vagy gyilkosoknak 
ezzel

a csomagküldéssel az lehetett a céljuk, hogy 
kellemetlen terhűktől megszabadulva, a 
gyilkosság gyanújának árnyékát is távol

tartsák maguktól.
Egyáltalában nem tartják lehetetlennek azt 
sem, hogy a gyilkos vagy gyilkosok nem is 
bécsi lakosok, hanem valamelyik szomszédos 
községből valók.

A bécsi renc'örség nagyarányú nyomozást In
dít Bécs környékén is és

felhívásokat bocsátott ki, hogy aki egy négy
éves fiúgyermek eltűnéséről tud valamit, 
azonnal értesítse a legközelebbi rendőr

séget 
vagy asendőrséget. Ugyancsak

radfógrammot küldöttek szét Európa min
den rendőrségének,

amelyet arra kérnek, hogy ha valamilyen az 
ügyre vonatkozó gyanús momentumról tudnak, 
indítsák meg a nyomozást és értesítsék erről 
a bécsi országos bűnügyi rendőrséget.

ki. Az árverés híre gyorsan szétfutott /.la
pon, de alig lézengett néhány ember a ház 
körül, amikor az árverést megtartották.

Az aiagi versenypályára is eljutott az ár
verés híre és

innen jelentkezett a vevő: Edelmayer 
Ferenc zsoké, ő kínálta a legnagyobb 
árut: 6600 pengőt és igy Övé lett a ház,

— ha utóajánlat nem érkezik,

HWgvek leiszava:
Karácsonyra
vigyük ol férjeinket bevásárolni

Kiéin Antal
divatnagyáruházába, 
ahol minden ami szép, kapható

Király-utca 49.

160 oldal terjedelmű, érde
kes tartalmú, gyönyörűen 
illusztrált, művészi kötésű

^arscsonyl könyvet adunk 
köszönetül a magyar iroda
lom hűséges támogatásáért.

Kérje és iwMja 
lia legalább 4.— pengő ér
tékű magyar könyvet kész
pénzfizetés ellenében vásá
rol — költségmsntcsen —

a Magvar Könyvkiadók és Könyvkereskedők Orsz. 
Egyesülete budapesti és vidéki tagjainál

Az alagiak — akik babonás borzongással 
távol maradtak az árveréstől — most arra 
gondolnak, hogy utóajánlattal fognak élni. 
Ilyenformán Edelmayer zsokénak nagyobb 
vételárat kell majd felajánlani, ha az utó
ajánlatokkal szemben meg akarja tartani a 
hétszáz négyszögöles telken álló, jól meg
épített családiházat — amelynek konyhájá
ban Bognár Istvánná feldarabolta férjét.

Bognárnét védője, dr. Weisz Károly ér
tesítette már az árverés eredményéről, de a 
férjgyilkos asszonyt láthatóan nem valami 
nagyon érdekelte az árverés, hanem

inkább az iránt érdeklődött védőjénél, 
milyen újabb lépések történtek bűn

ügyében.
Bognárné aztán azzal a kéréssel fordult 
ügyvédjéhez: eszközölje ki, hogy

a fogházban született gyermekét maga 
táplálhassa.

Az ügyvéd közbenjárásra a fogház vezető
sége ezt az engedélyt megadta s azóta min-1 
dennap behozzák Bognárnéhoz a cellájába 
kislányát.

A pestvidéki ügyészségen egyébként rövi
desen elkészül a szörnyű bűncselekmény, 
vádirata, amely

Bognár Istvánnét hitvestárson elköve
tett gyilkosság bűntettével vádolja.

Bognárné bűnügyét Mendelényi László, a 
pestvidéki törvényszék most kinevezett uj 
elnöke fogja tárgyalni. Az eddigi diszpozí
ciók szerint a jövő év elején megtartják a 
főtárgyalást.

Km.-korlátozás nélkül
LUXUS KISKOCSI

3 pengő óránként
(Váioshatáron belli) 

„KIRÁLY** G ARAGE 
Király-utca 11. Telefon: 42-4*01 — 42*4*02

— Miért jobb a kétszer tekercselt izzótesttel 
ellátott gáztöltésű izzólámpa, mint az eddig 
használatos lámpákf Az izzólámpa annál gaz
daságosabb, minél több fényt ad azonos meny- 
nyiségü áramfogyasztás mellett, illetve minél 
kevesebb áramot fogyaszt anélkül, hogy fény- 
teljesítménye — amit dekalumenekben feje
zünk ki — csökkenne. Miután az áramnak 
csak egy része alakul át hasznos fénnyé, többi 
része pedig hő formájában veszendőbe megy, 
a vezető izzólámpagyárak arra törekednek, 
hogy az eddigieknél jobb, gazdaságosabb lám
pákat készítsenek, melyek az áram minél na
gyobb részét hasznosítják fénnyé. A Tungsram 
duplaspirállámpa ezen feladatot megoldotta.

Szombaton, december 22-én, 
először

Főszereplők;
Tőkés Anna, Góthné Kertész 
Ella, Gombaszögi Ella, Agay 
Irén, Makay Margit, Vá-réné, 
Rajnai, Góth, Somlay, Mély, 

Makláry.
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Dr. Medvés-Medico István 
vizsgálóbírót rágalmazás 

ért a vádlottak padjára 
ültette saját sógornője

Vádlott volt tegnap a budapesti büntető- 
járásbiróság előtt a budapesi büntetőtör
vényszék egyik legismertebb vizsgálóbírója: 
dr. Medvés-Medico István. Az ügy hátteré
ben egy

nagyszabású örökösödési eljárás
áll, amelyben a vizsgálóbíró anyósát képvi
selte a királyi közjegyző előtt. Ehhez mint 
hozzátartozónak és jogi doktornak feltétlen 
joga volt.

Dr. Medvés-Mcdico felesége özv. Werner 
'Adolfné dúsgazdag fővárosi háztulajdonos 
leánya. Medvés-Mediconé bátyja, az ugyan
csak gazdag Werner Frigyes néhány hónap
pal ezelőtt váratlanul meghalt. Az ő hagya
téka miatt kerültek szembe egymással az 
elhunyt édesanyja: özv. Werner Adolfné és 
felesége: özv. Werner Frigyesné. A hagya
téki eljárás dr. Fekete László királyi köz
jegyző előtt folyamatban van. Az egyik tár
gyaláson, amelyen a vizsgálóbíró képviselte 
anyósát,

Medvés-Medico sógornőjére, Werner 
Frigyesné sértő megjegyzéseket tett.

'Az özvegyasszony erre rágalmazás címén

T 40 éve« fennállásunk óta 
december 17-311* rendeljük el.6KARÁCSONYI OCCASIÓNKAT ~

KÉSZ B II N D A Kv PELERIHEK | 
és egyes eredeti MODELLEK 
mélyen leszállított áron 

KUTNEWSKY SZŰCS
■V., KRISTÓF TÉR e.

Húszezer pengőt 
sikkasztott a Gyorsáru- 
gyűjtő mintahivatalnoka

k

Vasárnap a főkapitány
ságon csalás miatt letartóz
tatták Gruber Árpádot, a 
Gyorsárugyüjtó Részvény
társaság 32 éves főköny
velőjét.

Gruber már évek óta állt 
a vállalat szolgálatában, 
felettesei nagyon szerették,

mintaképe volt a szorgalmas hivatalnok
nak,

sokszor a hivatalos órák után is késő estig 
dolgozott, mikor a többi tisztviselő már régen 
hazament.

A könyvelést osztályon ő intézte az átuta
lási ügyleteket. A Gyorsárugyüjtö Rt. ugyanis 
több vidéki céggel állt összeköttetésben, ezek 
a cégek utánvéttel számolnak el és az össze
get a Postatakarékpénztár utján Űzetik be a 
Gyorsárugyüjtö Rt. számlájára. Ezekről az át
utalásokról úgynevezett átutaló listát vezet
nek.

Ezen a listán azok szerepelnek, akik nem 
személyesen, hanem póstai utón űzetik be az 
esedékes összegeket. Az átutaló listák mind 
Gruber kezén mentek keresztül.

A „szorgalmas tisztviselő” életében egy Idő 
óta különös változást fedeztek fel feljebb

valói.
'Az eddig nyugodt ember állandóan ideges volt, 
hivatalát már nem látta cl a régi szorgalom
mal és amikor kutatni kezdték ennek az okát, 
rájöttek, hogy a nős, háromgyermekes tiszt
viselő, aki többször panaszkodott, hogy fize
téséből nem tudja megfelelően eltartani csa
ládját,

újabban nagylábon élt, sőt Pestkörnyékén 
villát vásárolt.

Gyanúsnak találták a dolgot és egyik napon, 
amikor Gruber korábban távozott hivatalából,

Karácsonyi wasarl
3 drb. finom önkötő 
nyakkendő karácsonyi 
díszdobozban

Asszeeen

FENYVES ÁRUHÁZ
KÁLVIN-TÍR 7. Postán utánvéttől küldjük. 

bünvádi feljelentést tett vizsgálóbíró sógora 
ellen.

Dr. Máté büntető járásbiró tegnap tartott 
tárgyalást az ügyben. A vizsgálóbíró nem 
választott védőt magának, sajátmagát védte. 
A tárgyalás megnyitása után meglepő for
dulat következett be: felemelkedett dr. vitéz 
Radvány Zoltán, a felperes jogi képviselője 
és a következő előterjesztést tette:

— Minthogy a budapesti büntető járás
bíróság jogorvoslati szempontból a buda
pesti büntetőtörvényszék alatt áll és a vád
lott a bünetőtőrvényszék bírája

nem tartom Illetékesnek a per tárgyalá
sára a járásbíróságot

és kérem az iratokat biróküldés céljából a 
Kúria elé terjeszteni.

Hangsúlyozta az ügyvéd, hogy egyetlen 
biró ellen sincs kifogása, csupán ügyfele 
érzi úgy, hogy az ügy más büntetőbíróság 
elé tartozik. Dr. Máté biró kijelentette, hogy

a büntető járásbíróság elnökségéhez ter
jeszti

döntés céljából az előterjesztést. Dr. Avedik 
Félix, a büntető járásbíróság elnöke ma, 
hétfőn dönt a biróküldési kérelem ügyében.

ki- 
ré-

hatá-

rovancsolást tartottak. Megállapították, hogy 
az átutaló lista körül szabálytalanságok tör
téntek,

Gruber meghamisította ■ listákat és 
aebb-nagyobb összegeket saját maga 

síére utaltatott át álnéven.
A megdöbbentő megállapítás után úgy 
roztak, hogy bűnvádi följelentést tesznek a 
megtévedt ember ellen. A följelentés alapján 
vasárnap reggel

detektivek állították elő a rendőrségre 
Grubert pestkörnyéki villájából.

Meglepetve vette tudomásul, hogy miért kell 
a rendőrségre mennie, de a főkapitányságon 
rövidesen belátta, hogy nincs célja tagadásá
nak, töredelmes beismerő vallomást tett. Hu
zamosabb idő óta folytatta a visszaéléseket és 
beismerése szerint mintegy

húszezer pengő körüli összeget sikkasz
tott eL

A sikkasztott pénzen vásárolta a pestkörnyéki 
villát.

Családja természetesen nem tudott arról, 
hogy a pénzhez bűnös utón jutott, odahaza 
azt mondotta, hogy ügyes üzleti spekulációval 
sikerült többezer pengőre szert tenni.

A szorgalmas mintahivatalnokot átadták at 
ügyészségnek.

Kzvuicóony'ia/

PÓK ÁRUHÁZAKBAN

KonöcéoiuyuL 
^nomöFB tótötiMú, a 
PÓK ÁRUHÁZAKBAN

TUNGSRAM
dxiip€a4rpt^d££a^Tvpja

Árverezik Munkácsy Mihály 
Krisztus a keresztfán 
cimü képét

festményt, 
a keresztfán

hatezer pengő 
vezetett egyik

A budapesti műgyűj
tők és régiségkereskedők 
között meglepően érde
kes árverés híre terjedt 
el vasárnap:

a Községi Takarék
pénztár elárverez
te! egy világhírű ma
gyar

Munkácsy Mihály Krisztus 
cimü képet.

A Községi Takarékpénztár 
követelése erejéig foglalást 
adósa ellen, aki Pestszentlőrincen lakik. A 
kielégítési végrehajtás során

nagyértékű lakásberendezési holmikat

Defektivek állifoffák elő a 
Keleti pályaudvarról egy párisi 
magyar vendéglős feleségéé

A főkapitányság központi ügyeletén teg-1 az urának semmi oka ninca arra, hogy 
napelőtt délután megszólalt a telefon A pá- a rendőrségen bepanaszolja,
risi központ jelentkezett és egy magyarul semmiféle olyan pénzt nem vitt el, ami az
beszélő férfit kapcsolt. A férfi bemutatko
zott, megmondotta, hogy P. István a neve, 
párisi magyar vendéglős.

r—i Kérem szépen, 
megszökött a feleségem 

és magával vitte a pénzemet — mondotta, 
— tessék intézkedni, fogják el, mert Buda
pest felé tart.

P. István szerint az történt, hogy a fele
sége otthagyta őt, magával vitt a közös la
kásból ötezer frankot és kislányával együtt 
elindult Budapest felé, de kísérője is van: 
a férj barátja, R. Antal gépész. A vendéglős 
arra kérte a rendőrséget,

fogják el az asszonyt és a kísérőjét.
A főkapitányságról detektiveket küldöt

tek a Keleti-pályaudvarra s amikor a párisi 
vonat befutott, a személyleirás alapján ke
resni kezdték P. Istvánnét. Rövidesen meg
találták, tényleg vele volt a kislánya és ve
lük jött R. Antal is. A vendéglősnél és a gé
pészt

a detektívek a főkapitányságra kísérték 
és kikérdezték őket.

Az asszony fölháborodva tiltakozott. Ki
jelentette: 

és műtárgyakat foglaltak le, köztük a 
híres Munkácsy-képct.

A végrehajtás jogerőre emelkedett, az adós 
azonban még mindig nem fizetett, mire a 
Községi Takarékpénztár az árverés kitűzé
sét kérte a kispesti járásbíróságon. A bí
róság el is rendelte az árverést, amelynek 
foganatosítására Igaz György járásbirósági 
végrehajtót küldte ki.

A végrehajtó már ki is tűzte az árverést; 
december 22-én, szombaton reggel 9 óra
kor kerül kalapács alá a híres Mun- 

kácsy-kép.
A végrehajtási jegyzőkönyv 

göne becsüli a kép( értékét és 
kiállási ára.

15.000 pon- 
ez lesz a ki

uráé volt. R. Antal pedig nem szöktette meg 
őt, hanem szintén Budapestre akart utazni 
és csak

véletlenül történt,
hogy egy és ugyanazon vonattal jöttek Bu
dapestre.

A kikérdezés után a párisi magyar asz- 
szonyt és a gépészt elbocsátották a főkapi
tányságról.
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Vasárnap letartóztattak 
egy 22 éves leány
anyát, mert kitette 
az utcára gyermekét

Vasárnap egy szo
morú tekintetű, össze
tört fiatal leány került 
az ügyészség Markó- 
utcan fogházába: Siliga 
Hinti, egy kereskedő 22 
éves leánya. Siliga Ilona 
ellen

körözőlevelet adott
ki ■ vizsgálóbíró, mert félesztendős 
gyermekét az utcára telte és otthagyta.

'A kisgyermek a nienhelyre került. Egy 
ideig senki sem tudta, kik a gyermek szü
lei és milyen körülmények között hagyták 
az utcán. A rendőri nyomozás sem járt 
eredménnyel. Már ugylátszoli, hogy soha
sem derül világosság az utcára tett boldog
talan gyermek titkárA. amikor névtelen be
jelentés érkezett a rendőrségre:

— Siliga Ilonáé a gyermek, ő tette az 
utcára.

A nyomozás most már gyorsan tisztázta Sí- 
liga Ilona személyi adatait, de a leányt 
nem tudták kézrekeriteni a rendőrség em
berei, ezért azután gycrinekkitétel címén a 
vizsgálóbíró körözőlevelet adót ki ellene.

Nem sokkal a körözvény kiadása után
■ vizsgálóbíró kapott névtelen levelet, 

amelyben közölték vele, hogy a leány a 
Jász-utcában lakik, egyik rokonánál. így 
találtak rá a detektivek n fiatal leány
anyára, akit vasárnap az ügyészségre kisér
tek.

A soproni f egy őr-gyilkos bányász 
ma áll a büntetőtörvényszék elé

Marjai Mihály 27 éves 
bányamunkás .sokéig mun
ka nélkül volt és töme
gesen követett el nagy- 
szabása betöréseket, ame
lyekért több ízben autyosan 
el is itélfék. Legutóbb a 
budapesti büntetőtörvény 
szék Kmyzell-tanácsa

ötévi szigorított dologházra
ítélte. Egy fegyőr kísértő az öaszebilincselt ra
bol a soproni dologliázba. Mielőtt a fegyinté
zethez értek, Marjai a kezét összeszoritó lánc
cal hatalmas ütést mért az 6r fejére, úgyhogy 
az ájtiltan összeesett. Ezután

bfHnesévcl addig verte, bakancsával addig 
rúgta az őrt, amíg az meghalt.

Hogyan leplezte le a feleséget 
a — cigarettatárcája?
A véletlen Játéka felborított egy házasságot

A véletlen a főszerep- 
Ője az alábbi történet
nek amely azzal kezdő
dött, hogy Kalta János 

földbirtokos estélyt ren
dezett pestkörnyéki vil
lájában. A 60 éves föld
birtokos 24 éves felesé
gét ünnepelték az esté
lyen:

a fiatalaaaaonynak születésnapja volt.
Nngy vendégsereg gyűlt özsze a földbirtokosék 
húzóban. Az ünnepi vacsora után feltárult a 
szalon ajtaja, megszólalt a zene s a vendégse
reg nz ebédlőből a szalonba vonult, megkezdő
dőlt a tánc. Az Idős földbirtokos egyik barát- 
jóval az ebédlőbe vonult vissza. Jókedvűen, 
derűsen szemlélték az ebédlő sarkából,

milyen Öntetedéit boldogsággal táncol a 
24 éves asszony vendégeivel.

Aztán a földbirtokos barátja is kedvet kapott 
a táncra, a földbirtokos pedig cigarettatárcája 
utón nyúlt, hogy rágyújtson.

A férj cigarettát keres 
és mást talál

Üres volt a cigarettatárca, nem volt a közel- 
ben cigarettái doboz. Kalta János éppen ki-

Foggonytartúk
képkeretek 

képek 
szentképek
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Miért idegesek az emberek?

Zokogástól fuldokolva vallott a 22 éves 
Siliga Ilona tragédiájáról vasárnap, amikor 
kihallgatták:

— A tánciskolában kezdődött... Itt is
merkedtem meg azzal a férfival, aki elcsá
bított ... Szüleim: pestkörnyéki kereskedő
emberek kitagadtak ...

Megszületett ■ gyermek ...
Együtt akartam elpusztulni gyermekemmel, 
de nem volt lelkieröm hozzá... Hát elmen
tem Budára, a csábitóm lakása közelébe, 
oda tettem az utcára gyermekem ... Aztán 
rokonoknál húzódtam meg és erőt gyűjtöt
tem ahhoz, hogy meg tudjak halni...

A tragikus f'rsu flafalleányt drámai val
lomása úrim, > elyben a gyermekkitétel 
bűnét beismerd. <,

letartóztatták, de a nyomozás tovább 
folyik a csábító felkutatására.

A leány egyetlen szót sem akart vallani ar
ról, hogy ki volt a csábitó, de a vizsgáló
bíró kutat utána és kihallgatásra idézi be a 
22 éves leányanya szüleit, rokonait. Tisz
tázni kívánja

a rejtélyes névtelen levélíró személyét
K

aki oly pontosan értesítette a hatóságokat a 
leány minden lépéséről. A zokogó, dezolált 
Siliga Ilona vasárnapi kihallgatása során a 
névtelen levélíróról sem tudott közelebbi 
felvilágosítást adni. Keresik most őt is, 
hogy kihallgassák és Siliga Ilona tragédiá
ját minden részletében tisztázzák.

Rousseau francia író mondása: '^érjünk 
vissza a természethez! Az emberiség 80%-a 
nem tudja, hogy mi a baja. Szédül, fáj a 
feje, gyomra, nincs étvágya, ideges. Z bajok 
ellen van egy természetes orvosság, melyet 
számtalan ember kitűnő eredménnyel hasz
nál. Az orvos is rendeli ezt a nagyszerű 
gyógyszert, a MIRA-vizet, amelyben 50 gr. 
gyógysó van, ebből 60% klinikai tapaszta

kérette magához.
Megmutatta a paplrszeletet, megbízta, figyelje 
a feleségét. A magánnyomozónak ki kellett de
ríteni a találkozás helyét és a titokzatos Aurél 
személyét. A magánnyomozó gyorsan és ered
ményesen dolgozott:

bárom nap múlva tudta már, hol és kivel 
találkozott a fiatalasszony

és híven bessámolt mindenről a férjnek:
A titokzatos Aurél a fiatalasszony leány- 

kori udvarlója, a férfi garzonlakásán történt 
a találkozó — ezúttal nem la először.

Leleplezés és tartásdíj
A férj most már a magánnyomozóval együtt 

indult helyszíni szemlére a garzonlakás kör
nyékére, amikor

a házbeliektől la pozitív adatokat szerzett
arról, hogy felesége valóban ottjárt a lakás
ban, otthagyta az asszonyt.

A történet most már a budapesti központi 
járásbíróságon folytatódott, ahol Kalta Já
nosné

nőtartást pert indított férje ellen.
A férj lakonikus rövidséggel válaszolt a 

keresetre:
—- Kérem a járásbíróságot, hogy feleségem 

keresetét utasítsa el, mert az Igazság az, hogy 
jogos okkal hagytam ott őt.

Érdemtelenné vált feleségem arra, hogy el-

latok szerint glaubersó, a többi jód, lithium, 
konyhasó stb. Az orvosok ismerik e kiváló 
összetételű forrásvíz gyógyhatásút és má- 
sodnaponkéuit, éhgyomorra, fél ivó Dohár 
fogyasztását Írják elő. Ezért a gyógyszerért 
hálás lesz mindenki a természetnek, mert a 
fen te mii tett kellemetlen tünetektől egysze
ribe megszabadul, friss lesz, egészséges, jó
kedvű és a nagy francia írónak igazat fog 
adni.

tartsam.
Egyben mór most kérem a bíróságot, rendel
jen el bizonyítást állításom igazolására.

A bíróság el is rendelte a oizonyitást.
Dr. Falus Sándor, a férj ügyvédje ezekulárt 

a bíró asztalára tette az asszony cigarettatár
cájában talált cédulát A biró elé tárta a ma
gánnyomozó írásban lerögzített megfigyeléseit 
és kérte, hogy

a fiatalasszony leleplezésének történetéről 
is hallgassák ki a magánnyomozót.

A gavallér .lovagiassága' 
után pervesztes a feleség 

A bíróság elrendelte a magánnyomozó ki
hallgatását Is, aki tanúvallomásában elmon
dotta, hogy valóban randevún találta az asn 
szonyt.

A feleség kérésére azonban kihallgatták az 
asszony férfiismerősét, aki a cédulát irta, de 
ez a kihallgatás nem járt eredménnyel, mert 
a férfi azzal a meglepő kijelentéssel, hogy 

kár és szégyen háramlik rá a kihallgatás
ból, megtagadta a vallomást

A „lovagias" férfi kijelentései után több tanrt 
következett. Valamennyien a férj állításait erő-' 
sitették meg, mire a biró ítéletet hirdetett:

— A feleséget tartáadlj-követelésével el
utasította, mert a férjnek sikerült beiga

zolnia, hogy jogos okkal hagyta el feleségét,
s az asszony érdemtelenné vált a tartásdijra.

A meggyilkolt fegyőr zsebóráját és pénzét 
magához vette. Később baltát szerzett éa azzal 
leverte kezéről ét lábáról a bilincseket. Ezután 
sikerült átszöknie Auattriába.

Rövid idő múlva azonban elfogták osztrák 
területen.

éppen amint be akart törni 
valahová. Ausztria természetesen kiadta Ma
gyarországnak.

A dologházi törvény értelmében a dologház
ra ítéltet ez a bíróság vonja felelősségre ujabb 
bűncselekményéért, amelyik előzőleg elítélte, 
így kerül a fegyörgyilkos a budapesti büntető
törvényszék Krayzell-tanácsa elé, amely előtt 
dr. Traytler Endre ügyvéd védi Marjait. A bí
róság ma, hétfőn reggel 9 órakor Ítélkezik a 
gyilkos felett.

felé indult, hogy cigarettát keressen, amikor 
megpillantotta az dn-dlő asztalón felesége 
arany cigarettatárcáját. Felnyitotta a tárcát, 
kivett egy cigarettát,

de kivett a tárcából egy paplrszeletet Is.
Az apró papirszelct a cigaretták alá volt gyűr
ve, de egy parányi vége kilátszott és Igy akadt 
meg a földbirtokos szeme rajta. Kiirt férfiirás- 
sál ezeket a sorokat olvasta a földbirtokos a 
cédulán:

— Loncl, drága! Egy pillanatig sem tudtam 
veled meg beszélni, azért üzenem itt .-holnap
ufón várlak nálam, okvetlenül jöjj. Csókol 
Aurél.

Kalta János a zsebébe gyűrte a papirszele- 
tcl, feleségének egyetlen szót nem szólt és 
másnap reggel

a leglamertebb budapesti magánnyomozót

Ezer ajándék
„Huszonöt év“ című keresztrejtvény-pályázatunk 

nyerteseinek névsora (II. rész)
A nyertesek további jegyzékét december 24 és 

31-lkl számunkban közöljük
Egy-egy illatszert nyertek:

Nagy Béliné, dr. Molnár Alice. dr. Vértes Kele
menné, Gödy Lászlóné, Szitányi Ferencné, dr. Bartha 
Géráné, Timkó Gyuláné. Szemes Andrásné, Doni Ma
riska, Goldztein Oszkámé, dr. Szegó Ferencné, dr. Ko- 
csondy Gyuláné, dr. Stckker Dénesné, dr. Hortoványi 
Imréné, budapestiek. Szabó Anna. Rákospalota. And- 
rássy Róza, Újpest. Ősze Erzsébet. Pestszenterzsébct. 
Haasenfeld Ervinné, Sashalom. Buday Ilonka, Rákos
palota. Gulyás Irma. Gyömró. Terge Sándorné. Nagy
halász. Stellául Binder Raoulné, Szolnok.

Egy-egy modern ékszert nyertek:
Holler Samuné. Újpest. Kovács Margit, Pestszcntlő- 

rtne. Fogarsssy Jenóné, Miskolc. Ad ám Antalné. Berety- 
tyóujfalu. Egrewy Irma, Kőszeg. Kelemen Bella. Tolna.

Egy-egy pipereszappan csomagot nyertek:
Dr. Pochinger Károly, Herei Margit, vitéz Szy Fe

renc. Fonó Mihály, ifj. Lázár Béla. Schlcb Rezső. He
gedős László, dr. Lóránt Ernöné. dr. Goldberger Gyula, 
AndráscsIJc József, Polohn György. Rácz Imre, Bach- 
niann Szilárd, Ungár Erzsébet. Vajnat József, dr. Ba
jor László. Schitter János, Mátéffy Kálmán. Sédy 
Gyula, ifj. Haas Emil. Fáth Gyuláné Steinitz János. 
Rátkay György, Brunniüller Árpád. Ilódy Imre, Deli 
Ferenc, Kalmár O. László, Rónay Kálmán. Dömök Vil
mos. Zsigmond Béla. Ladányi Andorné. Stark József. 
Maácí Endréné, özv. Lichtmann Jenöné. RedHch László, 
Halász Sándorné, Kreialer Lászlóné, dr. Fehér Leó. 
N'agykotrubay Pál. Fizcher Ármin. Spolyár Rezső. Ger
gely Nándor, budapestiek. Tisza Vilmos. Újpest, dr. 
Hadik Béla. Újpest. Freund Jenő, Újpest ifj. Gyök 
József, Újpest. Körmöczá Ferenc. Pestújhely. Makó Mi
hály, Kispest. Málnay Lajos, Kispest. Nagv Elek. So
roksár. Rozmann Viktor, Kispest. Bánhidy Károly, Rá
kospalota. Simon Károly. Zalaegerszeg. Varga Lajos, 
trsa. dr. Ravasz An>ád, Bölcske.. Fogassy Károly. Kő
szén. Borostyán Lajos. Magyarbdnhegyes. Bittner Ká
roly, Magyaróvár. Rabi György. Pilisuőrösuár. dr. Buj- 
kovszky Gusztáv, Székesfehérvár.

Egy-egy puderdobozf nyertek:
Völgyesl Károlyné, özv. Hammerschlag Jenóné. Fucht 

Klári, Apjok. Etel. özv. Lcllesl Károlyné. Baráth Bé- 
láné, Lőrinczi Mária, budapestiek. Lejava Biri. Sasha
lom. Kelemen Bella, Kőszeg. Kelemen Bella, Tolna.

Egy-egy borotválkozó csomagot nyertek:
László Béla. Diószegi Elemér. Szász Imre. Paulik 

Géza. Vajda Béla. Lörlncz Árpád, Kovács Józaef, Ungár 
Arthur. Messingcr Dezső, Fodor József. Bach Antal. 
Fásy Antal Lakner Béla, Neumann Árpád, Gerő Ár
min, Rosenfcld Miklós. Kakuk László. Wermcscher Béla. 
Rusznyák Béla, Pálfaívi János, budapestiek. Láng Fe
renc, Rákospalota. Zsebe László. Kispest, Kcrényi Já
nos, Újpest. Rauch János, Albertfalva. Porubszky Jó
zsef. Rákospalota. Molnár Ferenc, Rákospalota. Ve-

lecricy Antal, Pestújhely. Sass László. Pestszenterzsébeő 
Buday-Plichta József, Salgótarján. őrit Dezső, Nyírt 
egyháza. Garay Ákos, Pátroha. Altmann Tibor. Makó. 
Somogyi Sándor, Zalaiöuő.

Egy-egy diszkötésü könyvet nyertek:
Borlan Srilviusr, Oradea. Str. Schubert 7. Charles 

Kóla. Frevent, l’as du Calais. Kovács Györgyné, Parist 
19. arr. Rue de la Villctte 70.

Egy-egy bekeretezett képet nyertek:
Schnitzer Andor. Kurdi Rezsó, Papp András, buda

pestiek. Kesztenbaum Zoltán, Taktaharkány. Szentxie 
rályi Béla. Újpest.

Egy-egy üveg kölnivizet nyertek:
Weteensteln Berta. Kerekes Gizella, budapestiek. I

Egy-egy doboz cigarettát nyertek:
Körner Béla, Welsz Sándorné. Vigh Aladár. Cscngeryl 

Dezső, Tábor Kornél, Rátkai Pál, Jemnltz Vilmos. 
SchiUiga Tibor, Vincze I-ajosné. Lengyel A. Andor. Ta
kács Marién, Schuber Oszkár, Hollánder Frigyes, Boclc 
Lívia. Flcischmann Ottó. Hirschmann Klári, dr. Bon- 
dik Iván, dr. Rónay Károly, Jakab Malvin. Tamási D. 
Gedeon. Csajthay György, Práger Mihály, dr. Gerő An
dor. Kobn Lujza. Sándor Emil, Heltai Miklósné. Don* 
bovári Andor. László Sándor Elemér, Ottóvá? Béla, 
Szunyogh Annié, Lipóczky Vilma. Herschkovics Manó. 
Országh Jenő, dr. Schön Kornél, budapestiek. Dénea 
Andor, Pilisborosjenő. Pélerffy Miklós, Kisfüzes. Vesz
prémi György, Hajmdskér. Lovas Andor, Pdtka. Dór- 
ntann Elek. (lőne. Bobay Dezső. Domostló. Rózsa Ru
dolf, Tótkomlós. Pápay Anna, Hajdusámson. KopácsV 
József, Balatonalmádi. Edelényi Emil, Mezőberény. Ma
jor Vilmos, Felsőmindszcnt. Derlcs Gusztáv. Szeged, 
Gyulay Allce, Dőmsőd.

Egy-egy doboz elegáns levélpapírt nyertek:
Kunossy Imre. Cserépfalu. Madara* Károly. Pápa. 

Dulácska Gyula, Nayiivarsdny. Vass Aladár. Vásározna- 
ménv. Fellegi Imre. Csécsc. Nemes Károly, Koppány- 
szántó. Zsolnai Kató. Püspökladány.

Egy-egy bőrerszényt nyertek:
Gyepes Andor, Kisterenye. Csendet Viktor. Wien. IX< 

Balaesa Kázmér, Bdnpatak. Prónai Dezső, Szolimán.

Két-két színházjegyet nyertek:
Dombovár.v Gyula, dr. Szeghő Viktor, Hantos Klári, 

Pergcr Ferenc, Méhes Zoltán, Lakatos Albert. Román 
Emil, Széplaky Győzöné. Sugár Ilonka. Hellcr Tivadar* 
Rákos Győző, Weiss Zoltán, budapestiek.

Egy-egy csavaros trónt nyertek:
Uj. Szóga János. Marczinka Vince. Tóth András, bu

dapestiek. Bikfalvy Ferenc, Rákospalota. Dcmény Mar
cell, Sashalom.

Egy-egy doboz púdert nyertek:
Dr, Ságváry Sándorné, Gárdos Oszkárod, Tolna? 

Kálmánná, budapestiek.

A vidéki és külföldi nyerteseknek ajándékai* 
kát a hét folyamán postán küldjük el. .4 búd a- 
pesti és környékbeli nyertesek ajándékaikat 
f. hó 19—21-lg bezárólag d e. 9—1 óráig 
kellő személyazonosság igazolása mellett ki* 
adóhivatalunkban vehetik át.

♦
A nyertesek jegyzékének folytatása a Jövő 

héten.

A közismert Dombav-Penzlft 
ul helyiségei: V., Zoltín-utca is 
(rőzzdepalotávm szambán) dec. hóban megnyíltakt 
legnagyobb komfort. Hideg me'etr folyővla központi fflfézt 
FQrdöasobaz szobák, minden szobában tolefon. Általánosan 
elismert eizflrangn konyha. Szobaelöjegyzézeket már most

LwtaMoyaiSBl
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István jogosan használta fegyverét. Bánó Fe
renc elvette a rendőr kardját és súlyosan meg
sebesítette vele Szántó Istvánt, aki

önvédelemből lőtte le
postatisztet.
A fia temetésére megérkező Bánó 

nem nyugodott bele a vizsgálat eredményébe 
és arra kérte a kalocsai ügyészségeit, hogy i 
szerencsétlen végű hajnali mulatozás ügyében

■ legszélesebbkörü nyomozást folytassa le. 
kalocsai ügyészség helyadott a kérelemnekX

1 J .At . y < ... • V

nangszergyír, Rákoczi-ut 60
a láda tartalma

Le^előzekenyebben bemutatja és kiszolgálja:

Vasárnap éjszaka tiz 
helyen fosztogattak 
a betörők

Vasárnap reggel nem 
kevesebb, mint tiz betö
rés miatt teltek panaszt 
a főkapitányságán. A 
legnagyobb betörést Ger- 
gits Guidó százados öz
vegyének Margit-kónd 
18. számú házban lévő 
lakásán történt. A tet-

ru-

Hun-

tcsek itt fölfeszitették ar összes szekrénye
ket és

tizenötezer pengő értékű ékszert és 
hanemüt zsákmányoltak.

Veres Zsigmond BeszAdrf-tisztviselő
^dna-körut 118. alatti lakásáról, Ispán Mik
lósié magánzónő Tárogató-utca 26. számú 
villájából, Widder Ármin kereskedő Zuha- 
tag-ulca 8. számú lakásából, Szilágyi Imre 
kereskedő kereszturi-uti lakásáról, Dániel 
Iza pénztárosnő Zöldmáli-ut 8 és Nagy Ist
ván gyárimunkás Fő-utca 51. számú lakásá
ról ugyancsak ruhaneműt és ékszereket vit
tek el.

Budaváry Gyula borsutcai tisztitóintézeté- 
feen fehérneműt, Nagy István PetrÓczi-ul 
17. számú dohánytözsdéjében

szivart és cigarettát, 
‘Korcsma István hattyu-utcal vendéglőjében 
élelmiszert As italt zsákmányoltak. A rend
őrség keresi a (betörőket.

István

és azonnal megindította a vizsgálatot, amely
ben e hét közepére várnak döntő...............
A kalocsai " ' *- -• ••••• ••
kön

ügyészség vizsgálóbirája
fordulatot. 

csűtörtö-

Halason éa ugyanakkor hallgatja kn a rendőr
ség és Bánó István résiéről bejelentett húszon

a -egy tanút. Csütörtökön kerül sor a tragikus 
eset két rendörazereplöjének, Szántó és Tornay 
rendőrfötörzsörmestercknek újbóli kihallgatá
sára is.

Izgalmas tolvajiildözés
egy Dandár-utcai 
háztetőn

Vasárnap délelőtt a 
IX. kerületű rendőr ka
pitányságon leltározni 
kezdtek egy talált ládát, 
amelyet előző este hoza
tott be két rendőr a 
Dandár-utca 17. számú 
ház kapualjából. A lel
tározás során kiderült, 
hogy

170 darab női cipő —
egy töt-egyig — ballábas.

De más is kiderült, az tudniillik, hogy 
„talált" láda már szerdán este nagy iz-a

galmat okozott a Dandár-utca környékén, 
ahol az egyik lakó, hazatérőben a 17. sz. 
ház kapujában hatalmas ládát pillantott 
meg, mire beszólt a házfelügyelőnek:

— Kié az ■ nagy láda a kapu alatt?
Még valaki elviszi a sötétben.

Ugyanabban az időben a házban lakó 
Szűcs Gézánénak feltűnt, hogy két gyanús 
fiatalember az udvarban motoszkál. Bát
ran odalépett hozzájuk és megszólította 
őket:

— Mit keresnek maguk itt? Majd rend
őrt hívok.

— Inkább segítsen a nagyságos asszony 
— felelte az egyik férfi.

Adjon kölcsön egy szál gyufát, mert 
elvesztettük a ládánk kulcsát és nem 

tudjuk kinyitni.
Szücsné bement a lakásba, hogy gyufát 

adjon, de mire visszajött,
a két ember eltűnt.

Néhány perc múlva a ház egyik harmadik 
emeleti lakója ijedten sikítani kezdett:

— Segítség! Segítség! Betörők járnak 
a háztetőn.

Öblös férfihang kiáltott vissza:
— Ne ordítson. Antennaszerelők va

gyunk.
A házmester is jő hangosan felkiáltott a 

tetőre:
— Az nem lehet! Erről én is tudnék. 

Jöjjenek le, mert különben rendőrt 
hívok

és az igazoltatja magukat

össze-

a

volt bátorság 
abban legna-

JIS IMSTEI’S UOICE“
Va9yWMrJS

GRfi^öPSSÖSl és LEiffiEZ

a legszebb ajándék.
KÉNYELMES RÉSZLETFIZETÉSI FELTÉTELEK.

Budapest, IV.
Kossisth Lajos-u. 8
és minden jobb Qramophon-kereskedósben.
a TÉBE elnökének beszédével kezdődött cl az 
ünnepély. Bejelentette, hogy a TÉBE az idén 
180.000 pengőt áldozott hazafias és emberbaráti 
célokra s háromezer budapesti gyermeken kí
vül még a Jugoszláviából kiűzőitek összes gyer
mekeit is felruházta.

Azt hangoztatta, hogy a menekült gyermekek 
megjelenése a szeretet karácsonyfája alatt nem 
politikai tüntetés, hanem

a szívnek tüntetése
a vajúdó világon versenyző és hurcoló nemzei 
tek küzdelmében. Az a nemzet, amely a szere- 
tetben előljár, amely a gyermeket szivébe zárja.

Váratlan fordulat 
a megölt kiskunhalasi 
postatiszt ügyében

Kiskunhalas, december 16.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Kiskunhalas 

lakosságát széleskörű ügyészségi vizsgálat 
tartja izgalomban. Múlt hónap közepén véres, 
halálosvégü tragédia történt a kiskunhalasi fő
utcán: egy hajnali mulatozás után Szántó F. 
István halasi

rendőrfőtörzsőrmester agyonlőtte Bánó 
Ferenc hnszonnégyévea postatisztet.

A rendőrség a tragédia után azonnal vizsgála
tot indított és megállapította, hogy Szántó F.

Karácsonyi 
vásárunk

tartama alatt 
a rendkívüli árta«aállttá»ok,

H és Bán
•zövet- ée •elvemkülönlege,«égek 

áruháza 

u.,oef»imncu.i3

Estélyi ruhakülönlegessógek 
nagy választékban!

Többet nem látták a két embert. Eltűn
tek. Hiába jött az őrszemes rendőr, sőt a 
közeli IX. kerületi kapitányság több rend
őre:

nyoma veszett a két gyar er bernek.
A rendőrök bosszankodv akartak már 

visszatérni a kapitányság, börszobára, ami
kor ök is figyelmessé lettek a kapualatti 
nagy ládára. Mikor kiderült, hogy nincs 
gazdája, nagy óvatossággal kinyitották.

Nyitogatás közben szétterjedt az 
verődött tömeg között a hir, hogy

„ládás holttestet" találtak
a házban, mások 

pokolgépet sejtettek 
és kiáltozni kezdtek:

— Ne nyissák ki! Hátha valamennyien 
levegőbe repülünk!

Vigyék el innen! Ne játsszanak az 
életünkkel!

Két rendőrben azonban 
kinyitni a gyanús ládát és 
gyobb meglepetésükre

170 darab női cipőt találtak, amelyet 
beszállítottak a kapitányságra.

Kiderült az is, hogy az izgalmas esemény 
előzménye délután öt órakor játszódott le 
a nyugati pályaudvar közelében.

A nyugati pályaudvar teheráru raktárá
ból

hat nagy láda cipőt szállítottak tár
szekéren az egyik cipőnagykereskedésbe.

Mig a kocsis és társa a nehéz ládákat az 
üzlet raktárába vitték, az egyik láda — el
tűnt. Senki sem vette észre, kik vitték el. 
mikor vitték el. A kereskedő azt hitte, ta
lán a vasúti raktárban maradt a hiányzó 
láda, vagy hogy a szegedi cipőgyár, amely 
a ládák küldője volt, tévedésből kevesebb 
darabot adott fel, mint amennyit a szállító
levélben megjelölt.

Az eltűnt láda 
okozta azután azt a nagy Izgalmat és 

galibát,
amely a Dandár-utca környékét lázbahozta. 

IA tolvajok egyébként „vigasztalódhatnak" 
a balul kiütött lopás fölött, mert kiderült, 

Ihogy a ládában csupa ballábas női cipő 
volt , . i

UNOM AJÁNDÉKOZÁSI FORMA

EGY HAB/GKALAP CSEKK
melyre Ízlése szerint választja
ki ajándékát a megajándékozott

KOSSUTH LAJOS U. 1. 
Beregi József és tsa

diadalmaskodni fog politikailag is. Ennek a 
gondolatnak a sziboluma a TÉBE karácsony
fája.

Schuller Dezső
tanácsnok mondott ezután beszédet, amelyet a,,, 
fővárosi bankélet vezetői hallgattak végig, . 
akiknek sorában ott láttuk: Weiss Fülöpöt, “ 
Fleissig Sándort, Erney Károlyt, Rapoch Jenőt, 
Bún Józsefet, Pásztor .Miksát, Boon Achilt, 
Tymauer Sándort és Makay Ernőt, Hallat 
Ödönt, Koós Zoltánt. Ott láttuk még Imrédy 
Bélámét, Scitourszky Tibornét és Ulmann 
Györgynét, akiken kívül a fővárosi pénz
intézetek vezetőinek feleségei is megjelentek 
teljes számmal, ök végezték el ugyanis az aján
dékok kiosztásának munkáját, amivel az ünne
pély befejeződött.

Ezért csak:

LÚG-is SZArrAHmEHTES.
A hajat nem vonja be mészfatyol!

Nincs többé korpásodás!
A tartós hulláin megmarad
Kemény vízben is pl habzik!

Aha gyönyörű fényt kap!
Mosás után gyorsan szárad!

A ha] rugékony és
könnyen fésülhető!

használja mindenki:
fekete fej“ védjegyű

NEO SHAMPOONTöbb mint 3000 gyermeket , 
ruházott fel vasárnap a TEBE

A Takarékpénztárak ét Bankok Egyesülete 
vasárnap délelőtt tartotta karácsonyfa ünnepé
lyét a tőzsde kupolacsarnokában, amelyet ez 
alkalommal zsúfolásig töltött a megajándéko
zandó gyermekek több mint 3000 főnyi se
rege. Az ünnepélyen

megjelent vitéz Horthy Miklós kormányzó 
felesége,

akit Kern Károly kincstári főtanácsos, a TÉBE 
igazgatója és Némethy Kálmán alezredes, a 
TÉBE jótékonysági akciójának vezetője kísért 
a kupolacsarnokba, ahol a tiz méter magas, 
csillogó karácsonyfa előtt, a gyermekek éljen
zése közben Weiss Fiilöppel az élén, a buda
pesti pénzintézetek vezetői fogadták.

Hegedűs Lóránt,

TUNGSRAM
RÁDIÖCSÖVEL
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Az öt világrész

legelterjedtebb márkája a

Zseb-elemek
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Esős, szeles Idő
Nyugatéitrópában, va

lamint a Föld közi-tenger 
környékén tovább tart 
n szeles, csapadékos, 
enyhe időjárás. Különö
sen Dól-FranciaorazAg

táján a szelek rendkívül pusztító viharrá 
erősödtek.

Hazánkban mérsékelt déli-délkeleti lég
áramlás mellett enyhe az idő.

Budapesten vasárnap délben a hőmérsék
let 9 fok, a tengerszintre átszámított légnyo
más 751 milliméter, mérsékelten siilyedő 
irányzatú.

Várható Időjárás a következő 24 órára: 
Élénk déli, délnyugati szél, sok helyen, 
főleg délen és nyugaton, eső. Egyes he
lyen esetleg zivatar. A hőmérséklet alig 

változik.

— Kllcncezerkétszáz pengőt gyűjtöttek

vezetése alatt, a 
rendezett gyűjtés ért 
80 fillért eredménye-

előadásában His MBe
jelent meg legújabban

.„ a
Színházakban a Jugoszláv menekültek ré
szére. Vasárnap vált ismeretessé annak a 
gyűjtési Akciónak az eredménye, amelyet 
társaságbeli hölgyek és színésznők rendez
tek a jugoszláviai menekültek számára. 
.Szombaton este minden pesti színházban 
megcsörrentek a perselyek és a publikum 
{áldozatkészen adakozott. összesen 9200 
pengőt eredményezett a gyűjtés. A legna
gyobb eredményt Rohan Károly Antnlné 
hercegné, Apponyl Mária grófnő és a vele 
gyűjtő hölgyek érték el az Operában: 2702 
pengő 20 fillért gyűjtöttek, A második he
lyen Odescalclii hercegné Andrássy Klára 
grófnő vezetése alatti gyűjtés áll: 1905 P 
80 fillért gyűjtöttek a Fővárosi Operettszln- 
házban. Ebben benne van az az ezer pengő 
is, amelyet Ottó királyfi küldte a hercegnő 
perselyébe. A harmadik legjobb eredményt 
Bethlen Istvánná grófné 
Nemzeti Színházban 
<•1, amely 1812 pengő 
tett.

— Jehndl Menuhln
tor's Voice felvételben „ „ „ .
b lemezen h „Paganini Konzcrt". Egy-egy le
mez leszállított ára 9.— pengő. Hallgassa meg 
okvetlenül ezt a lemezt a The Gramophonc 
Co. Kossuth Lajos-utca 8. szám alatti helyisé
geiben. Felejthetetlen élményben lesz része.

— Nemzetközi foitcrrler-vereeny és kiállítás 
Budapesten. A Hungária Foxtcrrier Club va
sárnap sikerült kutyakiállitást rendezett, ame
lyen n legtekintélyesebb magyar tenyésztőkön 
■kívül számos osztrák kutyabarát is kiállított. 
A magyar győztes címet Ide Edelweber ég An. 
Ion Schadlbauer kutyái nyerték. A kiállításon 
nagy sikere volt a magyar tenyésztők közölt 
Herzog András báró és Marosi M. P. kutyái
nak.

— A lelencház Egyesület közgyűlése. A Fe
hérkereszt Országos Lelencház Egyesület Barcsa 
Károly elnökletével vasárnap tartotta évi köz
gyűlését. Szemere Béla igazgató-főorvos jelen- 
lése után n közgyűlés befejeződött.

— Betörők a Jászladányl templomban. Az el- 
mull éjszaka ismeretlen emberek behatoltak a 
JAszladányi római katolikus templomba és az 
összes perselyeket feltörték. A tetteseket ke
resi a csendőrsóg.

— Gyermekeknek csak enyhe, ártalmatlan 
Darmol-hashajtól szabad adni.

— Sárgaság, gyomorhurul esetén nélkülöz* 
heteden a MIRA glnubcrsós gyógyvíz. Kérdezzo 
meg orvosát!

—- Pista, gyere haza, megmondom neked, 
mi n gyerekek karácsonyi ajándéka. Egy jó 
FKA-rádió, az nemcsak nekik, hanem nekünk 
is sok örömet fog szerezni az életben.

— l’raknak mit Is adhatnánk karácsonyra, 
aminek jobban örülnének, mint a friss, ropo
gós szivarnak, vagy finom, könnyű cigarettá
nak.

— Karácsonyra valódi ékazert, pontos órát 
vesz mindenki, aki szeretteinek, hozzátartozóinak 
mén múló, hanem állandó örömet, örök érté
ket akar ajándékozni. Bebizonyosodott, meny
nyire igaz e jelmondat: minden múlandó, 
arany, ezüst örök!

Egy pesti iirinö 24 órája
nagy képes riport a

CSÍTÖRTÖK
LENGYEL ISTVÁN hetilapja 
karátnonyi Márnában 
in M űllta

Galefta Ferenc súlyos 
písztolybalesete a színpadon

Érsekújvár, december 16.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Érsekújváron szokatlan baleset 
zavarta meg a színházi előadást. A vendég
szereplő pozsonyi színtársulat Herczeg Gá
bor és Spielberger Leó pozsonyi újságírók 
„Aranybárka" című darabját adta elő. Az 
első felvonás egy matrózkocsmában játszik 

a felvonás befejező jeleneténél
a sötétből pisztolylövéseket adnak le.

s

— A Piros-Fehér-Zöld Blokk évi vacso
rája. Szombaton nagyobbszabásu vacsorát 
rendezett a Piros-Fehér-Zöld Blokk, me
lyen többek között megjelentek Benárd 
Ágoston nyugalmazott miniszter, Mengele 
Ferenc követségi tanácsos, a külügyminisz
térium sajtóosztályának vezetője, Yolland 
Artúr és Faluhelyi Ferenc egyetemi taná
rok. Pályi Gyula dr. ügyvéd a kormányzót 
köszöntötte fel, majd az ünnepi beszédet 
Bornemissza Géza mérnök, törvényhatósági 
bizottsági tag mondotta, mig a mai ifjúság 
nevében Barla László, a MEFHOSz ezidei 
elnöke üdvözölte a vacsorán megjelent ven
dégeket.

— őrizetbe vettek egy adóügyi Jegyzőt. Pap 
János tapolcai adóügyi jegyzőt a csendőrség 
őrizetbe vette. Azzal vádolják, hogy súlyos 
szabálytalanságokat követett el, mikor kolle
gáját helyettesítette.

— A fejnélktlll halott: Ismeretlen öngyilkos. 
A somogymegyei Csurpó-puszta közelében ta
lált 50 év körüli fejnélküli férflcsonivázról 
megállapították, hogy egy ismeretlen öngyil
kosról van szó, aki felakasztotta magát. Idők 
folytán a fej levált a törzsről és úgy került a 
törzs oly helyzetbe, hogy bűncselekmény lát
szatát keltette.

— Rozgonyinál 3 fénykép 8 P. Kólvln-tér 5.
— Külföldi hírlapok Jegyzéke. Az Ibusz (V., 

Kádár-utca 4.) árjegyzéket adott ki, amely ki
merítően tájékoztat a legelterjedtebb külföldi 
napilapokról, folyóiratokról. Az árjegyzéket, ké
résre díjtalanul küldik.

Karácsonyra mindönkinek 
szép lesz a lakása, ha ágyteritőjét vagy függönyét nálam vásárol/a 

Löwy Arthur Budapest, VII, Király-utca 15

•— Izgalmas zsehmetwzőfogás a Berlini
téren. Sok panasz érkezett mostanában a 
főkapitányságra, hogy a Berlini-tér környé
kén a villamosmegállóknál zsebmetszők 
dolgoznak. Adóm és Szóka detektívek va
sárnap reggel lesben álltak a Berlini-téren 
és csakhamar fölfedeztek két ismerőst, 
Katz Jenő és Torkos Sándor régi zsebtolva
jokat. A zsebtolvajok, amikor meglátták a 
detektiveket, futásnak eredtek. Egyik vil
lamoskocsiról a másikra ugrottak, a detek
tívek azonban mindenütt nyomukban vol
tak és vad hajsza után elfogták őket, A két 
zsebtolvajt a toloncházba vitték.

— A Révai Irodalmi Intézet kiadványjegy
zéke. A Révay-cég most megjelent könyvjegy
zéke egy darab magyar kultúrtörténet. Az im
pozáns katalógus nemcsak hasznos irodalmi 
tájékoztató, hanem érdekes olvasmány is. Az 
uj könyvjegyzékkel minden könyvkereskedés 
készséggel szolgál.

— ötvenegy hamis kétpengőst szolgáltat
lak be a Dunántúlon. Győr és Sopron vidé
kén az utóbbi időben tömegesen találták a 
hamis kétpongősöket. Egy Ügyesen hamisí
tott kétpengőssel valaki tegnap a soproni 
postaigazgatóságon fizetett. Eddig ötvenegy 
darab hamis kétpengőst szolgáltattak be a 
győri ügyészségre. A nyomozás folyik.

— Karácsonyi előkészületek. A karácsony 
előtti napokban háziasszonyaink gondja ugyan
csak megszaporodik. A szokásos nagytakarí
tás után jön a nagy probléma: mit készítsünk 
az ünnepekre és hogyan díszítsük fel kará
csonyfánkat, hogy az sokba se kerüljön és 
családunknak is Örömet okozzunk vele. Ezeket 
a gondokat igyekszik a háziasszonyok válláról 
levenni a Katolikus Háziasszonyok Országos 
Szövetsége, amikor a Gázmüvekkel karöltve ka
rácsonyi különleges bemutatókat rendez, ahol 
nemcsak a recepteket adja meg az olcsón és 
egyszerű fogásokkal elkészíthető és mégis kü
lönleges ételekről és karácsonyi cnkorkák elké
szítéséről, de tanfolyamaiknak növendékeivel 
gyakorlatilag Is bemutatja azoknak elkészítését. 
A cukorkákkal két karácsonyfát díszítenek fel, 
melyeket a kiüldözött magyarok feliérsastéri is
kolában elhelyezett csoportjának ajándékoz
nak A bemutatók december 18-án, kedden és 
19-én, szerdán délután 6 órakor lesznek. Belé
pés és ruhatár díjtalan.

Király Színház minden este és délután

Lehár Ferenc személyes vezényletével, SzÜcs László felléptével

legyek már válthatók a pánatárnál

A színházi pisztolyok gyutacsai azonban 

meggebed tettek hét színészt, közöttük a 
főszereplőket: Mihályi Miéit éa Galetta 

Ferencet eléggé súlyosan.

Az előadást csak nagy késéssel tudták foly
tatni. A megsebesült hét színész közül csak 
öten játszhattak tovább, ezek is csak be
kötött sebekkel, mig a két súlyosan sebe
sült színészt beugró színészek pótolták,

— Egy burgenlandi tartományi képviselő 
halálos vadászszerencsétlensége. Göltl Lő
rinc burgenlandi tartományi képviselő teg
nap vadászni ment. A kismartoni határban 
lesett vadlibákra. Eddig meg nem állapított 
módon fegyvere elsült s a sőrétek összeron
csolták a testét. Göltl sebeibe belehalt.

— A meggyilkolt Kirov utóda Sztálin 
bizalmasa lett. A meggyilkolt Kirov utód
jává a kommunista párt központi bizottsá
gának javaslatára egyhangúlag Sztálin bi
zalmasát, Sdanovot választották meg a párt
szervezetek főnökének.

— Jótékonycélu müvészest. A Fészek Művé
szek Klubja a kiutasítottak javára december 
20-án, csütörtökön este 10 órakor nagysza
bású jótékonycélu müvéezestét rendez.

— A bihari választások. Bihar vármegye 
tizenkét kerületében most folyt le a törvény
hatósági tagok és póttagok választása. Vala
mennyi rendestagsági és valamennyi póttag
sági hely a Nemzett Egygség táborának hiva
talos jelöltjeié lett.

— Uj plébánost kap Nagykanizsa. A Ferenc 
rend magyarországi tartományi főnöke a fel
függesztett páter Molnár Arkangyal plébánost 
áthelyezte Székesfehérvárra. A székesfehérvári 
plébánost pedig, páter Tlrhust Viktort pedig 
Nagykanizsára helyezte át.

— Nem kapnak villanykedvezményt a szek
szárdi városi alkalmazottak. Szekszárd képvi
selőtestülete tegnapi viharos ülésén leszavazta 
a polgármester indítványát, hogy az üzemi al
kalmazottak ingyen, a városiak pedig 60 száza
lékos kedvezménnyel kapják a villanyáramot.

— Könyvek. Móra Ferenc: Utazás a föld
alatti Magyarországon. Az iró posthumus köny
ve, az Utazás a földalatti Magyarországon, tel
jes mivoltában megmutatja Móra Ferencet; 
elsőrendű tudós, igazi iró és aranyszívű em
ber. A történetek alföldi ásatásainak tapaszta
latairól, kisebb-nagyobb eseményeiről, pompás- 
nál-pompásabb megfigyeléseiről mesélnek; 
nemcsak a hun, avar, gepida őslakók csont
jait fedi fel ebben a könyvben, hanem azok
nak a lelkét is, akik a föld felett, a keserve
sen szerzett föld felett élnek. (Révai kiadás.)

Erdős Renée: Szentgyörgyvára. A művész 
élete, az igazi alkotó szenvedély, a szépség vá
gya, égető, ki nem elégíthető szomjúsága, halk 
szavú szerelem és csendes kívánás adják 
meg Erdős Renée uj regényének alaphangula
tát. Az emberi élet szenvedélyeinek, a mély
ségnek és ragyogásnak nagy mestere Erdős 
Renée; ez a regénye is tanúbizonysága egy 
magasabbrendü, az érzések húrjain biztosan 
játszó asszony! léleknek. (Révai kiadás.)

Lévai Jenő: Éhség, panama, Hinterland. Lé
vai Jenő két nagysikerű könyve, az „Éhség, 
árulás, Przemysi" és az „Éhség, forradalom, 
Szibéria1' után most megírta a trilógia harma
dik részét, az „Éhség, panama, Hintcrland"-ot. 
A ragyogó újságíró éleslátásával veszi észre 
Lévai Jenő mindenütt azt, ami érdekes és a 
kitűnő iró fölényes biztonságával vezeti as ol
vasót a nyilvánosság előtt lejátszódó esemé
nyek mögé.

Az Erdélyi Szépmives Céh Emlékkönyve. Az 
Erdélyi Szépmives Céh fönnállása tizedik év
fordulójára emlékkönyvet adott ki. A köny
vecske elejétől végig kedves olvasmány, egy
úttal pedig ékesszóló emlékeztető a mai hatá
rainkon túl élő, de tőlünk soha el nem szakít
ható magyar véreinkre.
— Nagy játékvásár a Fenyves Áruházban. A 
Calvln-téri Fenyves Áruház a közelgő karácso
nyi ünnepek alkalmából nagyszabású játék
vásárt rendez. Több ezer darab finom játék 
igazán potom áron kerül eladásra

— Most, karácsony elölt la.,. Nagy érdek
lődés észlelhető a villamos főzés iránt min
den szerdán délután a Fővárosi Elektromos 
Müvek Honvéd ucca 22. szám alatti előadó
termében tartott főzési előadásokon. A házi
asszonyok örömmel látják, hogy a villamos 
tűzhely milyen gyorsan főz és szépen süt. A 
legközelebbi előadás december 19-én, szerdán 
délután órakor lesz. A karácsonyi ünne
pekre való tekintettel december 17-én, hétfőn; 
20-án, csütörtökön és 21-én, pénteken dél
előtt H10 órai kezdettel a kiállítás fözőiskolá- 
jábnn programon kívül mákos, diós patkó és 
bcigli sütését tanítják.

o/cjőóó
Kauclós állást közvetítő Irodák 

garázdálkodnak a fővárosban
Érdekes ügyben folytat nyomozást a budan 

pesti főkapitányság:
az Irodai állásközvetítő irodákat akarják 

megrcndszabályozni.
Bizalmas utón ugyanis bejelentés érkezett a 
rendőrségre, hogy a fővárosban obszkurus iro* 
dák működnek, amelyek
kaucióé állások közvetítésével foglalkoznak. 

Betöltendő állásokat hirdetnek a lapok apró* 
hirdetési rovatában s az állásra

Jelentkezőktől öt-tlz pengőket vesznek fel, 
ennek fejében megadják egy olyan munkaadó 
elmét, aki állítólag kauciós alkalmazottat ke
res. A szerencsétlen áldozat lefizeti a pénzt, 
elmegy a megadott címre s ott kiderül, hogy 

• kauciót teljesíthetetlen feltételekkel 
kérik, 

mire az állástkereső visszalép a közvetítő iro
dából, azonban az őt vagy fiz pengőjét már 
nem kapja vissza.

A rendőrségen, most azt igyekeznek tisztáz
ni, hogy az irodai állást közvetítő ügynöksé
gek milyen engedély alapján működnek s va
lószínű, hogy közigazgatási utón fognak elle* 
nük eljárni.

Ez a feladvány, amelynek megoldása rend* 
kívül szellemes, .. ........................Becsben készült 

Pikk: 10. 2.
Kir: 2
Káré: K. 6. 8 
Trefl: 8
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A adu treff. Dél játszik és csak' egy fltésC 
ac1 ki.

A megfejtéseket A bridge jelzéssel 1034 decw 
20-án kell beküldeni a Hétfői Napló szerkesztő
ségébe.

A megfejtők közt lő dijat sorsolunk ki: EhŐ 
díj: 20 pengő, 2. 10 pengő éa nyolc különböző 
ajándék.

A nyertesek névsorát jövő számunkban kö
zöljük,

A világbajnokság előkészítése komolyabb 
stádiumba jutott. Szerdán nagyobb megbeszél 
lés volt Kállay Tibor ny. pénzügyminiszternél, 
a Bridgeszövetség elnökénél. A megbeszélést 
december 27-én délután folytatják.

*
A Sportegyesületek csapatbajnokságát ar FTQ 

csapata nyerte Cohen—Décsi—Kovács—Biró—< 
Fleischmann—Réti összeállításában.

♦
'A magyar hölgycsapatbajnokság 1935 ja

nuár 5-én kezdődik a Fészekben. A hölgy* 
világbajnokságot 1935 nyarán rendezik 
Brüsszelben.

*
Szombaton 'délután hat órakor kezdődött a 

Bridgektubban a legszebb magyar versenyek 
egyike: a Zslgmondy-emlékverseng.

Néhány esélytelen csapaton kívül három ko- 
moly csapat vesz részt a nemes versengésben, 
az Európabajnok Fészek-csapat, szerencsére a 
bécsi tartalék nélkül, a Brtdgeklub első csapata, 
amely ezuttal Szerviczky—Ferenczy—Kiinger—- 
Kovács összeállításban játszik és a MAC csa
pata, amelyben Ujj—Farkas—Lipták—Leitner 
szállnak síkra. Ezeken kívül még három csapat 
indult. Nagyon elszomorító, hogy ama klubok, 
amelyek a versenyt alapították, egyetlen csapat* 
tál sem szerepeltek a startnál.

Szombaton az elődöntő mérkőzéseit játszották 
24, illetve 32 leosztásban.

Vasárnap délután hat órakor ültek le a dön
tőhöz, amely 43 leosztásra megy.

A Bridge Club Zstgmondy-emlékversenyért 
a késő esti Arákban a Fészek és a Bridge Club 
csapata 3—3 győzelemmel az elsőségért küz
döttek. A harmadik helyet valószínűleg a MAQ 
csapata kapja.

— Mindenki meglepődik majd, ha vásárlása 
kor megnézi a Sternberg királyi udvari hang' 
szergyár zenepalotájában Európa legszebb éd 
az ország legnagyobb gramofontermét, ugyan* 
ilyen rádiótermét és ugyanilyen zongoratermét^

Ezüst evOeszkOzOK. fi ! 1 tálcák, áchwelzl karórák
VftniUQI’17 na?y raktára. Vernek zá- 
■ ll.lllVnll/ Waegyet, aranyat
UUIIIIUIU., Muzoum k0nrt7«,21
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Ünnepi ajándék
az egész életre

Sin@ev 
varrógép 

Legmesszebbmenő fizetési könnyítések
Csekély havi részletek

Singer varrógép részv. társ,
II. Corvln-tér 1 .„nanrar v”’ WMcileűt 18

IV, Ssmmolwels-u. 14 nllDIrESI VII, Rakóczl-út 68
VI. Andrássg-út 88 Vili, Baroos-u. 86/88
Fiókok minden nagyobb városban

kimenti
I.

JfacÜensen tábornagy, a világháború ma
gyarbarát híres hadvezére, akinek mostaná
ban ünnepelték nyolcvanöiödik születésnap
ját, az összeomlás óta nem tette ki a lábát 
Németországból. Fia, Mackensen György,
Németország budapesti követe, a közelmúlt
ban súlyos betegségen esett át. Azóta már 
fölépült, nagy elfoglaltsága miatt azonban 
nem mehet haza látogatóba. A vitéz tábor
ttagy most Budapestre készül, meglátogatni 
fe flát.

ik
Schuschnigg kancellárról csak a beava

tottak tudják, hogy Budapesten ünnepelte 
meg harminchetedik születésnapját,

III.
T’ Wagv dfotrf lett az idén Pesten a disznó
toros vacsora. Természetesen nem a gyönge- 
gyomra embereknek találták föl. Az ötletes 
Vendéglősök azonban már segítettek a ba
jon. Füszernélküli, szelídített toros vacso
rákat rendeznek. A pesti szellemesség már 
nevet te adott neki: nikotexee disznótort

Az aktákat is kérész- 
tény nemzeti szel
lemben intézzük el 
a városházán

— mondotta vasárnap Wolff Károly
Vasárnap délelőtt a Horthy Miklós-uti 

Símplon-mozgó helyiségében beszámolót 
tartott Csilléry András dr., a kerület egyik 
képviselője. A mozi helyisége teljesen meg
telt érdeklődőkkel, mert a plakátok Wolff 
Károly felszólalását is hirdették.

Csilléry András dr. közel félórás beszé
dében beszámolt a kerület érdekében ki
fejtett működéséről, majd lelkes tapsok 
közepette

WOLFF KÁROLY
emelkedett szólásra, hogy a keresztény gon
dolatról beszéljen.

— A keresztény nemzeti gondolatnak 
kell uralkodni minden téren és az élet 
minden vonatkozásában és ez a keresztény 
nemzeti gondolat — mondotta — most már 
tizenöt év munkája után hivatalos kor
mányprogram is. Szabadkőműves, liberális 
uralom —- ha kő kövön nem marad is — 
soha nem lesz többé nálunk. De nem fo
gunk importálni máshonnan rendszereket, 

mert azt az erkölcsöt, amelyet a nem
zeti szocializmus rendszeresített 8

3Baas——

amely az egyházak ellen hadakozik, 
nem tehetjük magunkévá.

Nem elég az, ha röpcédulákat dobálunk, 
ha barna inget veszünk fel, ha országos 
vezérünk van, a keresztény nemzeti gon
dolatért dolgoznunk kell. Éppen ezért

nyújtottam testvéri kezet a miniszter
elnöknek

és megállapodásunkat be fogom tartani. A 
Keresztény Községi Párt megtartja azért 
önállóságát S jöjjön bármi,

a budapesti városháza keresztény ma
rad és még az aktákat is ebben a szel

lemben fogjuk ott elintézni.
Majd a munkásságról beszélt, amely — 

szerinte már látja és tudja azt, hogy a 
szocialista vezérektől nem várhat semmit, 
ígéretet tett, hogy miként a kisiparosokért, 
a munkásságért is dolgozni fog.

ÍA nagy tetszéssel fogadott beszéd után 
Emszt Sándor szólalt még fel és ugyancsak 

a keresztény gondolat diadalát hirdette.

— Eger uj polgármestert választott Eger 
város képviselőtestülete szombaton este 
Okolicsányi Imre alispán elnöklésével tar
tott közgyűlésén töltötte be a betegsége 
miatt nyugalomba vonuló Trak Géza távo
zásával megüresedett polgármesteri állást 
A közgyűlés egyhangúlag Braun Károly ed
digi városi főjegyzőt és polgármesterhelyet
test választotta meg polgármesterré. Az igy 
megüresedett főjegyzői s egyben polgármes
terhelyettesi tisztségre pedig Frank Tivadar 
városi tanácsnokot, a városi adóhivatal fő
nökét választották meg.

— Búd János előadása. Búd János nyu
galmazott miniszter december 20-án, csü
törtökön este 7 órakor a Lipótvárosi Tár
saskörben (Lipőt-körut 1) „A kapitalizmus 
küzdelme'* címen előadást tart, amelyet a 
Jugoszláviából .kiutasított magyarok felse
gélyezésére rendezett „Láthatatlan bál" fő
védnökeinek, védnökeinek és az előadó 
tiszteletére rendezett ünnepi társasvacsora 
követ.

PONTOS ÓRÁT, \
Q.D0HANEI6 VALÓD! ÉKSZERT1

— Aa OKISZ gyermek felruházást ünnepé
lye. Ma délelőtt tartotta meg az OKISZ jóté
kony női szakosztálya szokásos évi gyermek- 
felruházási ünnepélyét, amelyen mintegy 200 
gyermek, főleg tönkrement kereskedők és ipa
rosok gyermekei jutottak meleg téli ruhához, 
cipőhöz, télikabátokhoz ée egyéb szeretertedo- 
mányokhoz. Az ünnepélyen díszes közönség je
lenlétében Ugrón Gáborné, Beesey Antalné, 
Ledermann Mómé és a hölgybizottság tagjai 
osztották szét az adományokat, a gyermekeket 
pedig Oszkár bácsi szórakoztatta alkalmi me
séjével.

— Scbrelber Dániel rendőrkapitány könyve 
a hamiskártyásokról. Schreiber Dániel dr. 
rendőrkapitány, akit nemrégen neveztek ki a 
törvényszék hivatalos kártyaszakértőjévé, érde
kes könyvet irt A játékkaszinó szélhámosai 
címmel. A kitűnő rendőrtiszt mindvégig lebi- 
lincselőcn érdekes könyve nemcsak a szakem
ber, hanem a nagyközönség számára is érde
kes olvasmány.

— Gyűjtés a jugoszláviai menekült gyer
mekek részére. A Madách-gimnúzium lö
vészcsapata Csorba Ernő parancsnok-tanárt 
kezdeményezésére az igazgatóság védnök
sége alatt gyűjtést indított a jugoszláv me
nekült gyermekek részére. A gyűjtésnek 
máT eddig is szép eredménye van: rengeteg 
ruhát, élelmiszert és játékot adtak, össze a 
szegény földönfutó gyermekek karácsony
fájára.

— Halálbamcnt férje után egy vasutas öt- 
vegye. A bácsalmási strandfürdő vizében va
sárnap reggel holtan találták Babity Boldizsár 
vasutas özvegyét, Babity Boldizsárt tegnap
előtt temették el és az özvegyasszony állan« 
dóan hangoztatta, hogy követni fogja férjét a 
halálba. A temetés utáni napon azután Bablty- 
né éjjel kiszökött lakásából és a bácsalmási 
strandfürdőbe ölte magát.

— A Demokratikus Blokk feltámasztását 
sürgeti Vázsonyi János. A Központi Demokrata 
Kör tagavató vacsoráján Vázsonyi János dr. 
országgyűlési képviselő mondotta az ünnepi 
beszédet, amelyen különösen a nemzeti egység 
fővárosi szervezkedésével és annak vezetőivel 
foglalkozott. Felhívást intézett a demokrata el
lenzéki pártokhoz, hogy támasszák fel az 
1925-ös Demokratikus Blokk frontját és ha ez 
nem sikerül — mondotta — ezért az ellenzéki 
politikai pártok vezérei a felelősek, mert sze
mélyi és hiúsági kérdés nem akadályozhatja 
meg a közös ellenzéki front felvonulását.

r; IV.
Január M-én lest a Necvyorkban a Ripor

terből. A fényes mulatság egyik legfőbb 
attrakció far tiszteletbeli riporterré avatják 
Bethlen Margit grófnőt,

V<
■ Pletyka négy hercegnőről, meg egy ere
deti párisi modellről.., pletyka, ami kivé
telesen szó szerint igaz. A négy hercegnő 
pénteken együtt állított be soppingoló kör
úton az elegáns belvárosi szalónba. Mind a 
négyen expressz garderob-klegészitést akar
tak, egy-egy toalett kellett nekik szombat 
estére, mind a négyen egy helyre készültek. 
A szálán valamennyi modelljét eléjük rak
ták. Sorra bevonultak a próbafülkébe és 
mire a próbák befejeződtek, kiderült, hogy 
mind a négyen egy és ugyanazt a párisi 
modellt választották. Most azután megkez
dődött a versengés. Négy prlncessz egy mo
dellért! A halk diskurzus lassan-lassan már 
kezdett tulmennl a hercegi szólónak tónusán, 
mikor az egyik prlncessz rövid utón meg
oldotta a vitát. Mig a másik három vitatko
zott, feltűnés nélkül bement a próbafülkébe, 
'fölvette a remekbeszabott modellt, tetejébe 
húzta a bundát és szó nélkül otthagyta há
rom barátnőjét, hogy csak úgy porzott... 
Mire a barátnők fölocsudtak, ő már régen 
otthon volt a zsákmánnyal. Most aztán nagy 
a haragl Akit érdekel, a négy princessz ne
vét megtudhatja akármelyik finom belvárosi 
'szalónban. Már mindenütt beszélnek a híres 
esetről.

VI.
Gróf Hadik Mihály né Bissingen Nóra 

grófnő lámpaerngőkiállitást rendezett egy 
Vörösmarty-téri szalónban. Tiz napra ter
vezte a kiállítást, de már a második napon 
hirtelen be kellett csukni. A vevők két nap 
alatt szétkapkodták a gyönyörű művészi 
lámpaernyőket.

VII.
Szemző Gyula, a legendás volt bácskai 

'főispán végleg pesti vendéglős lett. Szunyogh 
Bandival, a híres kvietált huszárkapitány
nyal együtt bárvendéglőt nyit a Révay-utcá
ban. Ez lesz a elme: Jó világ.

u— Rejtélyes eltűnések. Baranyai Jánosné, 
aki Kispesten, a Kossuth Lajos-utca 6. sz. 
alatt lakik, bejelentette, hogy 12 esztendős 
János és 8 esztendős László nevű fia isko
lába indult és azóta nem tértek haza. Az 
a gyanúja, hogy valaki elcsalta őket. — 
Kutas Béla postafőtanácsos tizesztendős 
Béla fia eltűnt. — Abrahám Miklósné 22 
éves háztartásbeli asszony négy nappal ez
előtt eltávozott Vilmos császár-ut 42. alatti 
lakásáról s azóta nem adott életjelt magá
ról. — Schmidt Károly 27 éves műszerész 
eltűnt Stáhly-ulca 5. alatti lakásáról. Cso
rnai Pál 64 éves kovácsmester három nap
pal ezelőtt eltűnt Podmaniczky-utca 75. sz. 
alatti lakásáról. — Engel Antal 47 éves 
ügynök két nap óta nem jelentkezett Pest
erzsébeten Török Flóris-utca 175. alatti la
kásán. •— A rendőrség az eltűnések ügyé
ben megindította a nyomozást.

— Szövetséget alakítottak a budapesti albér
lők. Vasárnap délben tartotta alakuló gyűlését 
a legújabb pesti érdekképviselet: a Budapesti 
Albérlők Egyesülete. A szónokok hangsúlyoz
ták, hogy közel százezer olyan tagja van a tár
sadalomnak, aki kénytelen albérlőként lakni és 
sokszor rászorul egy szervezett érdekképvtee- 
let támogatására. Gábel Gyula tanárt válasz
tották elnökükké az albérlők, ügyvezetőjük pe
dig dr. Grosinger László ügyvéd lett

— A rendőrség a Jugoszláviai kiutasítottak- 
ért. A főkapitányság tisztikara és segédhivatalt 
személyzete ’ elhatározta, hogy a Jugoszláviából 
kiüldözötíl magyarok részére gyűjtést indít. A 
rendőrtisztviselök fizetésük arányában áldoz
nak a jótékony célra, január 1-i fizetésűkből 
vonják le az adományösszegeket.

Karácsonyra

tOKületes rádlűt
az otthonába

VIII.
Ki keres a volán mellé női sofőrt? Tessék 

Írni erre a címre: Máthé Kovács Irén, Pécs,
BosztreutMifl
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Gramofonok 
Villamos háztartási cikkek 

a legnagyobb választókban részlettIzetéere Is kaphatók 
az ország legnagyobb arakOzletóbon

DÉNES TESTVÉREK R.-T.
Teréz körút SS.

Az ország legnagyobb is Európa legszebb 

pfidiö-e gramofon*, zongora*, harmonium-tormel 
A legnagyobb hangszeripari vállalat
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Az első magyar női producer nl 
csinálta at első magyarnyelvű filmet, 
amely komolyan ki mer állni a tárgyilagos 
és a magyar filmek islápolásának jesza- 
válói független szigorú kritika mércéje 
alá. Az első magyar női producer, dr. 
Vitéz Miklósné, egy amerikai filmgyár 
irodájának töbnyclvü levelezőjeként kezdte 
'megismerni a mozi titkait, a közönség íz
lését és általában azokat a követelménye
ket, amelyeket a nagy amerikai filmgyárak 
súlyos dollármilliókkal fürkésztek ki és 
amelyek egyúttal Amerika negyedik ipa
rává tették a fimgyártást.

Hogy egy asszony, — aki nem szüle
tett vagy nem csöppent bele az elnöki vagy 
a vezérigazgatói állásokba, és akinek vesz
teni valója a nehezen megkeresett fillérei 
— ilyen arányú vállalkozásba kezdjen, 
mint a Meseautó leforgatása, már ez egy
magában is tiszteletet érdemel. De hogy 
azt munkájával elérje, amit elölte komoly 
szakemberek, a nagy pénzű töke képvise
lői sem Igen tudtak, ez már több mint a 
szerencse dolga.

Mert tudni kell azt, hogy a magyar
nyelvű film gyártása a legveszélyesebb üz
leti vállalkozás annak ellenére, hogy a ma
gyar filmek — ha nem is a legjobbak, — 
a hazai mozik statisztikájában egyre kö
zelednek az első helyek felé. A magyar 
filmnek igen kicsiny a nyelvterülete és 
igen kétséges, hogy az utódállamok be
fogadják-e. Szinte fillérekre kalkulálják 
ki a film gyártási költségét, amelynek össz
hangban kell lennie azoknak a moziknak 
bevételi képességeivel, ahol a film vászonra 
kerülhet. Ha csak pengőnyi hibák esnek 
a számításba, a nagy költséggel dolgozó 
és hivatalosan egyáltalában nem támoga
tott magyar film gyártója koldusbotra ju
tott.

Mindezt kockáztatta egy asszony és 
nyert! A Meseautó százkilométercs tempó
val érkezett a célhoz. Az autó volánjánál 
Gál Méla rendező ült, aki kulturált kézzel, 
európai nivóju technikával vette a veszé
lyes, éles kanyarodókat és kormányozta 
a biztos siker révébe a Meseautót, Gra
tulálok,.

/Wíffofe
Jő néhány érvel ezelőtt karmestert kere

sett a budapesti Opera. Olyan elismert tekin
télyt, akire a repertoár nagy részét rá lehet 
bízni, aki neveli, tanítja aa énekeseket, a 
zenekart és akinek személyes varázsa a kö
zönségre h nagy vonzóerőt gyakorol. Szó
val olyan művészt, aki méltóan folytatja azt 
az cnscmlile-kulturát, amivel valaha Mahler 
Gusztáv, Nlki«ch Artúr, Kcrner látván tették 
világhíressé a budapesti Operaházat. Külö
níts véletlen folytán „kapható*4 volt akkori
ban egy Ilyen miivész és a világhírű dirigens 
nagyon „olcsón*4 és nagyon szívesen el is 
jött volna Budapestre. A budapesti zenevllág 
legnagyobb csodálkozására azonban ajánlko- 
zását Illetékes köreink — elutasították. Neki 
mugának ugyan nem mondták meg az Igazi 
okot, amelyről azonban kerülő utón mégis 
tudomást szerzett.

Az volt a baj, hogy a világhírű művész túl 
— öreg. 0 ugyan ezt nem vette tudomásul, 
mert Ifjonti hévvel vezényelte tovább is a 
hangversenyeket Európa különböző fővár<>- 
"allNin, ahol mindenütt megcsodálják elpusz
títhatatlan öröklfjuságát éa a budapesti Il
letékes köröket bizonyosan nagyon elképesz
tette, amikor két évvel ezelőtt egyik húszéves 
tanítványát — elvette feleségül. A művész, 
ugy látszik, „juszt se° akar megöregedni és 
érdekes, hogy ezt általában cl Is hiszik neki, 
különben alig hívták volna meg néhány nap
pal ezelőtt a szintén világhírű bécsi opera
ház Igazgatójának. Ezzel már nyílttá Is tet
tük a titkot: az öregsége miatt elutasított 
művészt Teliz Welngartnernck hívják, aki 
Ilyen fényes elégtétel után joggal mondhatná 
pé ti elutasításáról, hogy az — Ilyen fiatal.

Pánik a Nemzetiben a névtelen 
vádaskodások miattEgy klikk , ,

Írogatja a leveleket és telefonálgat a színésznőknek
Néhány napja nagy 

izgalommá] tárgyalják a 
Nemzeti Szinház társal
gójában azt a példátlan 
vakmerő csínyt vagy 
rosszindulatú vádasko
dássorozatot, mely meg
érett már arra, hogy a 
nyilvánosság elé kerül-

bár a címzettek érthető 
súlyos 

leveleket

Színház világában. Egyes színésznők és 
színészek magánügyeiről is tudomása van 
s ezeket olymódon pertraktálja, amely már 
nein tűri a nyomdafestéket. Az a gyanú, 
hogy a rágalmazó levélíró a Nemzeti Szín
ház környékéről került ki, aki ha nem is 
tagja a színháznak,

de igen gyakran fordulhat meg azok
ban a társaságokban, 

ahol a Nemzeti Szinház művészei élnek. 
Miután nemcsak névtelen levelek, hanem 
névtelen telefonáló is hasonló módon zak
latja a szinház művészeit, ezek a postave
zérigazgatósághoz fordultak, amelyet fel
kértek, hogy bizalmasan figyelje azokat a 
vonalakat, amelyek egyes művészek tele
fonjaihoz kérnek kapcsolást. Ugyanakkor 
bizalmasan fordultak a rendőrséghez is, 
amelynek beszolgáltatták a névtelen leve
leket. Miután konkrét feljelentés nincs,

■ rendőrség egyelőre nem nyomoz eb
ben az ügyben.

Beszélgetést folytattunk a szinház egyik 
vezető tagjával, aki annak a gyanújának 
adott kifejezést, hogy egy klikk Írogatja a 
névtelen leveleket, ez telefonál a színész

be- . nőknek és ennek a klikknek az a célja, 
’ i a Nemzeti 

rezsim békés

Néhány napja, ..........
módon igyekeztek ezt eltitkolni, 
becsmérlő kifejezésekkel telitett 
kaptak. Ezekről nem beszéltek egymás kö
zött egészen addig, ameddig a szinház 
egyik fiatal színésznője, aki nem helyezke
dett az elhallgatás áláspontjára és akinek

határozott gyanítja volt a névtelen le
vélíró személye ellen, 

nyíltan megmondta kollégáinak, hogy kire 
gyanakszik. Ekkor a legnagyobb meglepe
tésére kiderült, hogy

nem ö az egyetlen a színházban,
aki, ha nem is hasonló tartalmú, de 
sonló célú leveleket kap.

A levelek Írója, aki hol nyomtatott ______ __  _____ _ ........... __
tűkkel, hol gépírással, hol pedig ujságpa- I hogy nyugtalanságot keltsen 
pírból kivágott és egymáshoz ragasztott Színháznál és a jelenlegi 1 
betűkkel operált, igen ismerős a Nemzeti | munkáját megzavarja.

ha

Beengedték Németországba 
a Tavaszi parádét

Az Universal Pesten készít három Hímet —
Gaál Franciska március 15-én indul Hollywoodba

A Hétfői Napló irta meg először, hogy Né
metország, mely az utóbbi időben igen sok 
magyar termény előtt zárta be kapuját,

nem teljesíti azt a megállapodást, 
amelyet filmek behozatala is kivitele ügyében 
kötött a budapesti Hunnia-filmgyárral. Annak 
ellenére, hogy Magyarország korlátlanul be. 
engedi a németgyártásu filmeket, Németország 
n legkülönbözőbb kifogásokat támasztja a 
Magyarországon készült filmek engedélyezése 
ellen, igy például legutóbb az Universal milliós 
németnyelvű filmjét, a „Tavaszi parádé“-t az
zal a kifogással nem engedte be, hogy a kon- 
llngentális

azerződés megkötése után eltelt idő óta a 
német faji szellem annyira kifejlődött, 
amely nem tűrné el ezt a Magyarországon 

készült és nem teljesen árja filmet.
A Hétfői Napló erélyes állásfoglalásának ered
ményeképpen illetékes körök is most már lég 
erélyesebben ragaszkodtak a „Tavaszi parádé" 
németországi engedélyezéséhez, annál is in
kább, mert fennállt az a veszély, hogy az Uni- 
versnl, nmely eddig közel kétmillió pengőt köl
tött el filmgyártásra

SMk NAPLÓ
Színházak hétfői műsora:

NEMZETI SZÍNHÁZ: Pénz beasél iHs). 
VÍGSZÍNHÁZ: Ai hmertllen lány (8). 
MAGYAR SZÍNHÁZ: A kőszívű embrr fial (8). 
BELVÁROSI SZÍNHÁZ: Egy nő, akinek múltja van 
BETIH.ENTERI SZÍNHÁZ: Trllby (8). 
ROYAL-ORFEUM: Roeaslml éa a klsérőmOvor (7).

A három kis malac
ismét előtáncolt a City - mozi tarka műsorá
ban, amelyből csupa dórii, báj, szellem és 
jókedv áradt. Piroska és a farkas meséjét 
játssza <1 n három kis malac, amelyeket Is
mét üldöz a gonosz farkas, hogy ez végül 
a lelt nézőtér hangos kacagása közben szen
vedjen csúfos kudarcot. A legaranyosabb, 
színes níjzrcvü a Tavasz a félben oimü kis 
filmecske. Kitűnő híradók keretezik a City 
finom és kedves karácsonyi műsorát.

Perzselő éjszakák.
A Casino mozi kitűnő révül ihnet hoz, 

amely egy édes-bus szerelmi történetet kére 
tcz. Glória Stuart nevét jól jegyezzük meg.

(8).

KEDVES EPIZÓD 
játszódott le szombat este a Belvárosi Színház
ban, ahol „Egy nő, akinek múltja van" cimü 
darab második felvonása közben arisztokrata 
hölgyek gyűjtöttek a jugoszláviai menekültek 
számára. A második felvonás végeztével a füg
göny elé állt Páger és bejelentette, hogy her
ceg Odcscalchy Béláné óhajt néhány szót szólni 
a közönséghez A hercegnő ott állt a függöny 
mögött, az izgalomtól Jalfehéren, talán fehé
rebben, mint az a papírlap, amelyet kezei kö
zött tartott. A hercegnő ugyanis, aki nem a 
legjobban beszél magyarul és enyhén raccsot 
»•’, nagyon félt attól, hogy amikor életében elő
ször a rivaldafény elé lép, nem tudja megér
tetni magát ugy a közönséggel, ahogy ezt a 
jugoszláviai menekültek érdekében szükséges
nek tartaná. A szinház egész művészi személy
zete bátorította a hercegnőt, aki végűi is kiállt 
a függöny elé cs elkezdte mondani azt, amit 
előzőleg már papírra vetett. Beszéde végén 
azonban kis malőr történt. Mikor azt kellett 
volna mondania: Kérem a kedves közönséget, 
hogy „ne bújjanak” el a perselyek elől, a búj
janak helyett „bukjanak"-ot mondott. A kö
zönség azonban ezt nem igen vette észre, de 
annál inkább a hercegnő, aki restelkedve pana
szolta Lázár Máriának a malőrt. Lázár Máriá

iról köztudomású, hogy gyakran egészen mást

KURZ ZELMÁNAK, 
Bécs egykori ünnepelt csalogányának a lá
nya fog nemsokára Pesten vendégszerepelni. 
Deslrée Hatban-Kurzot, aki különben Hal
ban egyetemi tanárnak, a híres nőorvosnak 
a leánya, az Operabarátok hívták meg. A 
Rlgoletto Gildáját fogja énekelni az Opera
házban.

VASÁRNAP 
MEZŐKÖVESDRE UTAZTAK 

a Nemzeti Szinház művészei és művésznői, akik 
a Szilveszterkor szlnrekerülő Malyólakodalom-t 
bán játszanak. Garamszeghy dolgozta át a dara
bot, amelyhez muzsikát Balázs Árpád irt. Ez 
lesz a Nemzeti Színházban sok év óta az első 
zenés újdonság.

ppEimc^UTun
A könnyek szivárványán

kérésziül néztük a Magyar 
Színházban a dramatizált 
Jókai regényt, a Kőszívű 
ember fiai-t. A közelmúlt 
vérzivataros és a jelen- vi
harfelhői ege meghasadt 
és újra szivünkbe dobbant 
nak az 1848—49-es évek 
tragikus, de felemelő és 
irányt mutató eseményei.

A színpadon csak villanásokat kaptunk a nagy 
mesemondó hatalmas kötetéből, de Hevesi 
Sándor e villanásokkal megmutatta Jókai re
gényének igazi lelkét, ünnepi este volt a szom
bati. legnagyobb elismerésünk a ragyogó azi- 
nészgárda iránt, amely a nagy ügyhöz méltó 
buzgalommal és tehetséggel állt az elhunyt 
nagy magyar iró és dramatizálója mellé. Berky 
Lili nagyasszonyi és anyai fensége felejthetet
len, Orsolya Erzsébet a maga mélyenzengő mű
vészetével végre ismét méltó helyet kapott a 
színpadon. Muráti Lili uj és tágabbkeretü sze
repkörében nagy drámai erejéről tett tanúsá
got. Hozzájuk csatlakozik még Székely Lujza 
poetikus szépsége, Törzs Jenő lenyűgöző, azug- 
gesztiv alakítása, Beregi Oszkár érdekes figu
rája, Hajmássy keménykötésü magyarja, Juszt 
Gyula, Gonda, Fay, Abonyi, de elsőnek említve 
Gázon Gyula azivet-lelket derítő kitűnő alakí
tása. Hevesi Sándor rendezésével elismerésre- 
méltó és a színházi kultúrát szolgáló munkát 
végzett.

kivonul az országból.
Emiatt érkezett néhány nappal ezelőtt Pestre 
Mr. Friedland, az Universal európai központ
jának vezérigazgatója, aki szinte éjjel-nappal 
tárgyalt Joe Pasternakkal, a magyarországi 
gyórtás fejével a kibontakozás lehetőségéről. 
Hogy a tárgyalás kedvező irányban fejlődhe
tett ki, nagyrésze volt annak a táviratnak, 
amely szombat éjjel érkezett Budapestre és 
amely arról számol be, hogy

a német cenzúra most már engedélyezte ■ 
„Tavaszi parádé44 előadásait.

Ezek után ugy az európai központ vezér
igazgatója, valamint az amerikai gyár vezető
sége beleegyezését adta ahhoz, hogy Pasternak 
egyelőre még három filmet gyártson Magyar
országon. Gaál Franciska nem utazik Holly
woodba, hanem a februárban készítendő film 
főszerepét is játssza Budapesten. A második 
film női főszereplője Fodor Klári lesz, a har 
rnadik nagy fílm körülbelül júniusban kerül 
forgatásra. Gaál Franciska vasárnap délután 
megállapodott Mr. Friedlanddal. Eszerint a 
művésznő

március 15-én Indul Hollywoodba, 
hogy szerződésének eleget tehessen.—
mond, mint ami a szerepében van, és színházi 
nyelven mondva gyakran „gatyázik", rögtön 
kivágta a választ:

— Sose búsuljon, kegyelmes asszonyom, én 
színésznő vagyok is számtalanszor elkövettem 
ezt — a hibát.

DARVAS LILIVEL TÁRGYAL! 
vasárnap délután Rolf Jahn, a bécsi Deut- 
sches Volkstheater igazgatója, aki Siegfried 
Geyerrel együtt Pestre jött, hogy körülnéz
zen a magyar színpadi termésben. Rolf 
Jahn megegyezett Darvas Lilivel, hogy a 
Deutsches Volksthcatcrben is eljátssza Mol
nár Ferenc Ismeretlen /ríny-ának főszerepét. 
A bécsi igazgató még „lábon" lekötötte a be 
nem mutatott Bús-Fekete darabot, a Szüle
tésnapot, amely éppen ugy mint Pesten, a 
Deutsches Volkstheaterben is a Molnár
premier után jön. A Születésnap főszerepét 
Bécsben Conrad Veidt fogja játszani. A 
harmadik darab, amelyet megvett, László 
Aladár „Egy nő, akinek múltja van" cimü 
darabja, amelyet vasárnap este nézett meg 
a Belvárosi Színházban.

FALUSI EDIT PESTEN 
E héten érkezett meg Pestre Falus Edit, ■ ki
tűnő fiatal openténekesnő, aki Berlinben most 
énekelte a Fldellól, régebben pedig a mün
cheni Staatsoper primadonnája volt Beszélget
tünk a hazatért fiatal énekesnővel:

— Nem Is hiszi, mennyire örülök, hogy négy 
év után Ismét Pesten léphetek fel a Városi 
Színházban, tehát ugyanott, ahol pályám el
kezdődött. Négy évvel ezelőtt énekeltem Itt a 
Denevért s most csütörtökön a Fra Dlavolo 
vignperában mutatkozom be ismét a pestiek
nek. Soha Igy még nem drukkoltam fellépésem 
előtt, mint éppen most.

A Nápolyi kalandot vasárnap Játszották 
utoljára a Fővárosi Operett Színházban, 
amely péntek estig szünetet tart, mert akkor 
lesz az Én és a kisöcsém cimü karácsonyi 
újdonság nyilvános főpróbája.

Szlklay Szeréna, ■ nagymultu, kiváló szí
nésznő, Föld Aurél színigazgató felesége, Ismét 
visszatér a Király Színházhoz, Szép a világ 
cimü Lehár-ujdonság egyik főszerepét Játssza.

Mégis szinrekerül az Operában Bartók 
Béla: „Fából faragott kÍTályfl“-ja, Cieplinski 
tanítja be.

Basklrcsev Mária naplójából színdarabot irt 
Bálint Lajos és Anday Ernő: az első rendel
kező próbát Bajor Gizivel, Aczél Ilonával, Olty 
Magdával, Kiss Ferenccel, Vaszary Piroskával 
ma tartják a Nemzetiben.

Bársony Rózsi, aa európai hlrfl magyar 
szubrett Londonba kapott szerződési aján
latot.

Filmhirek
Hét gyönyörű dal teszi művészi és zenei 

szenzációvá Joseph Schmidt legújabb filmjét, 
a Csillag ragyog az égenl cimü daljátékot, 
amelyet a kitűnő és világhírű tenorista idei 
egyetlen szerepeként eljátszott az objektív 
előtt. Heppy-endje van ennek az uj Joseph 
Schmidt-filmnek, amelyben a mÜA 5sz végre 
nem mint csalódott szerelmes fejezi be a játé
kot. Különleges meglepetés Évi Panzner, a 
bécsi tavaszi tehetségverseny bájos fiatal győz
tese, aki a női főszerepet játssza. A művészi 
értékű filmet ünnepi műsorként mutatja be a 
Décsl és a Kamara filmszínház.

Megmozdul a világ. Ez a magyar cime Ma- 
deleine Carroll, a gyönyörű angol sztár leg
újabb filmjének, amely nem régen készült cl 
a Fox hollywoodi stúdiójában. Száz év törté
netét és szerelmét mulatja be a film egy elő
kelő amerikai kereskedőcsalád életén keresztül. 
A remek film rövidesen bemutatásra kerül 
Budapesten.

A Royal Apolló karácsonya. Méltóan ünnepli 
a karácsonyt a Royal Apolló, amely gyönyörű 
magyar filmet nyújt át közönségének. A leg
újabb magyar film címe Emmy, Rákosi Viktor 
regénye nyomán Mihály István irta ezt a bű
bájos, mulatságos katonafilmet, ahol Agai Irén 
mint Emmy és mint fess hacnagy és Rajnay 
Gábor mint ezredes, Jávor Pál mint hadnagy 
és Páger \ Antal mint kapitány brillíroz. A bű
bájos és kacagtató film, amely a Müvészfilm 
produkciója, zenéjében is szenzációs.

joseph schmidt ti I mieneh díszelőadása a? s xx Bácsi, Kamara
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vwdkje&nek /ncuffio&&
ai értéke, mint az ára. Elsősor.
bán ilyen a Kathreiner maláfakávé 
és a Franck kávépótlék, amelyek 
kiváló tulajdonságait (íz és táp. 
érték) azzal a néhány fillérrel 
nem is lehet egészen megfizetni

— Két kisgyermeket és nagyanyjukat szét- 
tépte a bomba. A jugoszláv Petrovác köz
ség melletti mezön egy 7 éves kislány és 
egy 5 éves kisfiú bombát talált játszás köz
ben. A bombát hazavitték és otthon tovább 
játszottak vele. Közben a bomba felrobbant 
és a két gyermeket szétszaagatta. Nagyany
juk is súlyosan megsebesült.

— A fasiszta-párt főtitkára fogadónapot 
tartott vasárnap. Starace, az olasz fasiszta
párt főtitkára vasárnap kihallgatási napot 
tartott, amelyen mindenkit fogadott, aki be
szállni óhajtott vele. Starace ezzel megvaló
sítja Mussolininak azt a kívánságát, hogy a 
fasiszta-párt vezetői állandó eleven érintke
zést tartsanak fenn a nép széles rétegeivel.

— Papén elhagyja Bécset és a Saar-vidé- 
ken kap fontos megbízást. Bécsi tudósítónk 
telefonálja: Nagy feltűnést keltett vasárnap 
Becsben a Prager Tagblattnak az az értesü
lése hogy Papén végleg elhagyja Bécset, a 
Saar-vidékre utazik, ahol a választások ide
jén fontos megbízást kap. A lap szerint Pa
pén működésével Németországban nem vol
tak megelégedve, mert az osztrák-német kö
zeledést nem sikerült továbbfejlesztenie.

— Vasárnapi két kasszafurás. A Ráday-utca 
11. számú házban levő Belgráder-féle rádióke 
reskedésbe, vasárnap délután betörtek és meg
fúrták a pénzszekrényt. Minden értéket elvittek 
a betörők. Ugyancsak betörök jártak a József- 
utca 35. számú házba is, ahol a Löwy Dávid is 
Fial faáru cég irodájában fúrták meg a kasz- 
szát és törték fel a fiókokat.

— A pesti Izraelita hitközség közgyűlése. A 
pesti izraelita hitközség képviselőtestülete, va- 
sárnap délelőtt tartotta Stern Samu udvari ta
nácsos elnökletével rendes évi közgyűlését. 
Stern Samu hódolattal üdvözölte a kormányzót 
bevonulásának tizenötödik évfordulója alkal
mából, majd pedig a felekezeti politika problé
máiról és a jövő évi költségvetésről tartott be
szédet. A na#y tetszéssel fogadott elnöki expozé 
lés többek felszólalása után úgy a költségvetést, 
mint a többi javaslatot egyhangúlag elfogadták.

— Ismét nyílik ac ibolya. Az idei tavaszias 
Időjárású decemberben valóságos kis csodát 
tett a természet: Nagykőrösön és Pápán Ismét 
kinyílott az ibolya. A nagykőrösi piacon már 
húsz fillérért lehet egy kis csokor ibolyát vá
sárolni. A virág éppen olyan szép és illatos, 
mint tavasszal.

— Kétfejű leánygyermeket hozott világra 
egy földműves felesége. A Jugoszláviához csa
tolt Ruma községben Hermán Mátyás gazda 
felesége kétfejii leánygyermeket hozott világra. 
Az orvosok nem bíznak a torzszűlött életben- 
m áradásában.

— Elütött a gyorsvonat egy szekeret. A 
bclgrád—budapesti gyorsvonat tegnap esta Kis- 
zács község határában elütötte Ferkó György 
gazda szekerét, amelyben öten ültek. A gazda 
szörnyethalt, a többiek megsebesületek. A sze
rencsétlenséget az okozta, hogy a szekér lámpa

Bécsi-utca 10., karácsonyi vásárára, ahol szö
vetek selymek, kötöttáruk uridivatcikkek 
elsőrendű minőségben és rendkívül jutányos 
árban kaphatók.

— Agyonlőtte magát egy győri urlasszony. 
Tegnap délután a győri Erzsébet királyné-uton 
levő lakásán mellbelőlte magát Flösch Károly- 
né 42 éves uriasszony. Kórházbaszállitása után 
meghalt. Valószínűleg gyógyíthatatlan beteg
sége miatt vált meg az élettől

_  Uj mozi nyilik Pesten. December 20-án, 
Csütörtökön nyilik meg Budapest legújabb mo
zija, az Aréna filmszínház. A Budapesti Szín
ház épületében indul meg az uj vállalkozás, 
amelyet Lantos Géza, az Omnia mozi volt üz
letvezetője irányit. Az uj filmszínház bizonyára 
előreláthatólag nagy közönséget fog vonzani 
hajlékába.

— A „feketefej" védjegyű, lúg- is szappan
mentes NEO SHAMPOON tulajdonságainál 
fogva cgycsapósra meghódította a közönséget. 
Most már az összes hölgyfodrászok is bevezet
ték s a hölgyek csodát fognak látni, ha fod
rászaiktól a szappan- és lugmentes NEO 
SHAMPOON hajápolást kérik. A nőifodrász ki
rakatokban zöld táblák jelzik, hogy ott a lúg- 
és szappanmentes NEO SHAMPOON-nal ápol
nak hajat.

szekszárdi 
bori igyunk

BorsztlkséRleiót már mo3t szerozzo 
be az ünnepekre a Srekezáidl 
Bortermelők PlneeeaUvet- 
kezelénél. Kitűnő, zamatos saját 
termésű borok olcsó árban. 
Már 5 lltort is házhoz szállítunk.

SZEHSZÁROI BORPIHCE
Jómebutc* 19. Telelőn: 32-00

Vaumért reuoiueres posta
rablás ment vasárnap 
etszafta parisban

Páris, december 16.
(A Hétfői Napló tudósítójának tclefonjc- 

lentése.) Vasárnapra virradó éjszaka vak
merő rablótámadást kíséreltek meg az egyik 
párisi külvárosban a postahivatal előtt. Há
rom revolveres bandita

a postaépületből kijövő postásokat meg
támadta.

A postások nem veszítették el lélekjelenlétü

Karácsonyfára díszeket

Fedák jelentkezett Amerikából
Pestszentlőrinci ingatlanára pénzt vettek föl 
és útiköltséget küldtek barátai

A héten különböző hitek jelentek meg 
arról, hogy Fedák Sári ellen nem is adtak 
ki elfogatóparancsot Amerikában, csupán 
egy tárgyalásra akarták elővezettetni az 
amerikai hatóságok az ismeretlen helyen 
tartózkodó Fedák Sárit. Ezt a híradást 
azonban megcáfolja az, hogy a

Fedák Sárit köröző bírósági hirdet
mény több amerikai lapban hivatalos 
szöveggel megjelent — nyilván ellen

fele, Vajda Ernő költségén.
Pesti barátai, bár rendkívül titkolják, de 

A VILÁGHÁBORÚ
TITOKZATOS ASSZONTA

a Doktorkisasszony néven ismert német 
kémnő volt, aki Párisban, Londonban, Kon
stantinápolyban kémkedett és

MATA HABI VETÉLYTÁRSÁNAK 

tekintették. A Doktorkisasszony egyik leg
izgalmasabb és legmerészebb haditettét 

SZTAMBULBAN ÉS BERLINBEN 

vitte véghez. Ezt a világháborúban hires 
bravúrt dolgozta fel a Metró—Goldwyn— 
Mayer-gyár

Bemutató a í*!ETR®-SCföLA FILMPALOTÁBAN kedden, 
a COHSO-MOZSBSN szerdán

— Megmérgezte magát Jankó vics Iván 
gépészmérnök. Jankovics Iván gépészmér
nök néhány nappal ezelőtt vidékről Buda
pestre érkezett és a Rákóczi-uti Pál ace-szál
lóban szállt meg. Jankovics vasárnap a Jó
zsef-körúton egy pádon veronállal megmér
gezte magát. A mentők a /?óÁ-us-kórházba 
vitték.

— Egy hónap óta reng a föld Török
országban. A törökországi Csapakjur vidé
kén egy hónap óta állandó földrengések 
vannak. A földrengések során tizenöt ember 
életét vesztette.

— összevarratta száját és szerzetes lett 
Gandhi lapszerkesztője. Londoni jelentés 
szerint Beans Ali, Gandhi lapjának szer
kesztője elhatározta, hogy szerzetes lesz és 
örök némaságot fogad. Hogy fogadalmát 
megtarthassa, finom drótfonállal összevar
ratta száját s csupán annyi rést hagyott 
rajta, amelyen befér az a cső, amelyen át 
táplálkozik.

— Mit csinál karácsonykor? Egy pillanatig 
sem kétséges, hogy az IZÉ rejlvényujsággal 
szórakozik, melynek most jelent meg ötven- 
oldalas ünnepi száma. A Gál György szerkesz
tésében megjelent Európában elismert legjobb 
rejtvényujságnak karácsonyi albuma rikkanc-.- 
nál, dohánytőzsdében és ulcai pavillonban 
kapható. Ara 50 fillér.

— Nyilvánvalóan fontos és szükséges, hogy 
minden háznál legyen egy jó rádiókészülék. 
Akinek eddig nem volt rádiója vagy a meg
levő régi (a mai típusokhoz képest elavult) 
rádiója van, használja fel nz alkuimat és ka
rácsonyra vásároljon egy jó rádiót. Minden 
Orion rádiókereskedő készséggel bemutatja az 
Orion rádiókészülékek sorozatát, mely min
denki részére megfelelövájasrtékc^^y^jb^

Margitszigeti 
palatínus hotel 
szanatórium ós nyógyfúrdö 

egész éven át nyitva I
Kérjük, hogy » 

karácsonyi idényre 
szobákat már most elöjegyoztetni ulTMksdjsaek 

ket s kiáltozni kezdtek. Az egyik banditá
nak közben

már sikerült egy pénzestáskát leszakí
tania.

A kiáltozásokra a banditák futni kezdtek és 
üldözőikre revolverlövéseket adtak le. Az 
egyik postás megsebesült.

A banditáknak sikerült megszöknie. *
Az elrabolt pénzesláskában kisebb-nagyobb 
összeg volt.

elöltük már ismeretes Fedák Sári amerikai 
címe. Ezt megerősíti az a tény, hogy éhé- 
ten érdekes kölcsönüzleti tranzakció játszó
dott le Fedák Sári pestszentlőrinci villájá
ban. Fedák Sári kérésére ugyanis

barátai nagyobb köcsönt vettek fel a 
művésznő pestszentlőrinci ingatlanára 

és ezt a pénzt sürgősen Fedák amerikai 
ügyvédjének címére küldték el abból a cél
ból, hogy az Amerikában teljesen pénz nél
kül maradt művésznőnek útiköltsége legyen 
és hazatérhessen.

A LÁTHATATLAN FRONT

cimü filmjében. Mademoiselle Docteur is

A SZERELEM ÁLDOZATA

lett és ebben a filmben az izgalom, a fe
szültség és a szerelmi romantika változik 
bravúros, merész jelenetekben.

A doktorkisasszonyt Myrna Loy, partne
reit George Brent és Lioncl Atwlll játsszák.

— A Magyar írók Segíl,egyletének uj Itt- 
kára. A Magyar írók Segélyegyletének igaz- 
gatóbizottsúga Berzeviczy Albert elnöklésével 
tartott ülésében az egylet titkárává Prcysz Ti-, 
bort, a Magyar Földhitelintézet helyettes fő
titkárát választotta meg. Az egylet körébe tar
tozó kérelmek — akár szóban, akár írásban — 
ezután kizárólag az uj titkárhoz intézendők 
(V., Bálvány-utca 7.).

— Elsüllyedt egy japán gőzös: 29 halott. A 
Torna Maru japán gőzös Fonnosa-szigete kö
zelében viharba került és 29 főnyi személy
zetével elsüllyedt. Több halott matróz holt, 
bestét már kifogták.

Gvajsji; niíi pullover ono
egyet míiitiUtban — — — — llaOU

Ki Fhnell Pizsama - _ J.98

OnluAaea Marná. ..--- m f flselyem gumi nauragtano
Férfi is női ttlikesztyü _ 1- 
DivatnyakkendSk KSoi _ 1.- 
Női comblné svájci kötés , „

40. sz., saímonkínt 10 ŰIL omclkedto l.OÜ
W-1!*'. - 1.58 

tSrtrte bélelt divatkesztyü 1.58

Erős hölgyeknek:
Hői extra svájci nadrág i w

kis hibával--------------- ------------ ------ I.UU

El
TEMPÓ ÁRUHÁZ

QBKSanSDttai^HKEBG

RákóczI-ut 38.

Jó szivar, jó cigaretta a 
legkedvesebb ajándék. 

Kedveli fajták árfelemelés nél
kül, díszes karácsonyi csoma
golásban, minden trafikban 
kaphatók.
Külön karácsonyi cigaretta a 
"VITÉZ". ”

— Hangversenye előtt vakbélrohamot ka
pott Vitéz Tibor,' az Operaház tagja. Vasár- 
nap a Piarista-házban a Piarista öregdiákok 
Szövetsége koncertet rendezett, amelyre 
meghívták Vitéz Tibort, az Operaház fiatal 
tagját is. Fellépése előtt pár perccel a mű
vész rosszul lett és összeesett. A mentők 
vakbélrohamot állapitollak meg. Vitéz Ti
bort holnap operálják.

— Halálra rúgott a lő egy kisfiút. VTfm/iídy 
Szilárd mohácsi telekkönywezető Szilárd nevti 
kisfiát két nappal ezelőtt megrugta egy ló. A 
kisfiú nem vallotta be nagy fájdalmait és sú
lyos belső sérülésével két napig járkált. Ma 
hirtelen összeesett és meghalt.

— Halálra itta magát. Az őrszemei rendőr 
szombat éjszaka Peslszenterzsébeten eszmélet
lenségig ittas állapotban találta az úttesten 
Wagner János ötvennyolcéves gyári munkást. 
A mentők kórházba vitték, de ott anélkül, 
hogy eszméletét visszanyerte volna, meghalt. 
A rendőrség megindította a vizsgálatot.

— Halálos motorkerékpárszeren«étlen*ég. 
Szombatit Gyula keszthelyi műszerész — jelen
tik Nagykanizsáról —, akinek hajtási igazol
ványát a rendőrség már régebben bevonta, 
inolorkerékpárkirándulásra vitte Mojzer Mik
lós autófuvarozót. Szombath kocsija a ködös 
időben beleszaladt az országúton egyik szem
bejövő kocsiba. Mojzer oly súlyos sérüléseket 
szenvedett, hogy a kórházban meghalt. A Vizs
gálat megindult.

— Az ékszer a legszebb karácsonyi ajándék. 
Arany - ezüstékszcrck, brilliánsok. dísztárgyak 
rendkívül előnyösen vásárolhatók, Schwartz 
ékszerész Muzeum-körut 7. és 21. számú üzle
teiben. Negyvenhat év óta bizalommal keresi 
fel a vásárló közönség ezt a megbízható, szolid 
céget.

Férfiing
X gallérral, komplett uabát



12 HÉTFŐI NAPLÓ Budapest. 1934 december 17.

Óriási küzdelemben az utolsó 
öt perc alatt tört össze Írország 
az elszánt magyar rohamok alatt

Kikapott a Millenáris!
VASAS-MILLENÁRIS 3:2 (2:1).

Egyenlő erők változutos küzdelme, melyből 
a lelkesebb csapat került ki győztesként. Gól
lövö: Szécsi, Stanczl, Molnár I., ill. Kozma és 
Füstös (ll-esböl).

ÍRORSZÁG 4:2 (2:1)
Dublin, december 16.
(A Hétfői Napló tudósí

tójának Idefonjelentésc.) 
X magyar válogatott csa
pni a Dulimounly-pályán 
huszonötezer főnyi közön, 
ség tapsvihara közben lé
pett pályára. A gyönyörű, 
gyepes pályát az előző 
napi esőzés ulán teljesen 
fclszárilolla a vasárnap 

tűző nap s a talaj csnk egyesi 
:suszós, általában futballra ki-

Langenus belga biró .sípjelére a következő
képen áill fel a két csapni:

Magyarország: Szabó—Vágó, Sternberg— 
Seres. Szűcs, Szalay, Markos, Vincze, Avar, 

Cseh, Titkos.
Írország: Foley—O'ReiUy, Bermlngliain— 
O'Kane, Gasklns, Ilorlacher—GrifTith, Do- 

nelly, Righy, Moore, Falion.
Szép iskolajálékkal kezdtek a magyar csatá

rok. Az első félidőben
az Írek támadtak többet,

amit a félidő 6:3-as komeraránya is bizonyít.

kiemelni. Szabó kapusnak rendkivül sok dolga 
akadt s ezt minden esetben hibátlanul végezte 
el. Sternberg nagyvonalú hátvédjátéka gyakran 
ragadta tapsra a közönséget. A fedezetsorbán 
Szalay ezúttal is extraklasszisnak bizonyult. A 
csatársorban a kit szélső volt különösen ele
mében, de a belsők is becsülettel küzdöttek s 
minden tekintetben megáiIták a helyüket. Az 
ir csapat legjobbja Főleg kapus volt, úgyszintén 
a két hátvéd. A csatársoruk minden tagja re
mekelt.

A magyar csapat hétfőn reggel Dublinből 
Párizsba indul.

54ö) szer pengős 
fedezetkor?

A világ legdrágább 
fedezetsoráva' kétség
telenül az Aston Villa 
rendelkezik. Az angol 
klubnak ebben a sze
zonban 14 elsőosztályu 
halija és négy tarta
lékja volt. A 10 fedezet 
összesen 27.000 fontjá
ba (540.000 pengő) került az Aston Villá
nak.

Fölényes macska-egér harc: két gólos
Negyedórái változó mezőnyjáték után kezdett 
kidomborodni a magvar csatársor fölénye és 
technikai felsőbhsége. A 19. percben a kitü- 
»iőe-i játszó

Titkos gyors rohammal közelíti nirg az 
Lek kapuját, Foley kapus fövént vár. Tit
kos azonban önzetlenül As ar elé t öl ja a 
labdát, akinek bombalövcse védhctetlenn k 

bizonyul. 1:0.
A magyar csapat pcrcről-percre nagyobb k<dv-
ve) játszik, különösen a két szélső. Titkos és
Markos van elemében A 30. percben

Usetty elnök sikeres békemissziója Szegeden

Titkos remekül irányított kornerét az Ir 
kapus magasan levegőbe ugorva fogja, 
Vincze azonban rástartol és szabályosan 

labdádtól együtt a hálóba nyomta. 2:0.
A magyar csapat gépezete most már zökke

nőmentesen működik, semmi idegesség nem ta
pasztalható a játékosokon. Az ir csapat viszont 
egy pillanatra sem < sügged és erőteljes ellen
támadásokkal a 36. percben

Donelly Jobbösszekötőnek sikerül Vágó és 
Sternberg közi klugrar.i s közvetlen közel

ről szépíteni az eredményen. 2:1.

Szeged, december 16.
CA Hétfői Napló tudósítójának telefónjelen- 

tése.) Érdekes vendégei voltak vasárnap a 
szegedi sportéletnek.

Usetty Béla képviselő, az MLSz. elnöke és
Kenyeres Árpád folytatta le Szegeden azt

a vizsgálatot,
amelyet az alszövetség működése ellen elhang
zott panaszok követeltek. A végsőkig feszült

A SALLE WAGRAM szőnyegén jól 
szerepeltek a magyar birkózók 

a francia ízomkolossznsokkaí szemben

az ellenfelek között a helyzet, különösen azért, 
mert a délmagyar alszövetségben kizáróan 
vidéki funkcionáriusok dolgoztak, mig a sze
gedieket mindenhonnan kibuktatták. Usetty 
missziója eredményes volt, mert sikerült a fe
szültséget enyhíteni és az ellenfeleket kibékí
teni. Megállapodtak abban, hogy az alszövet- 
ség vezetésében a szegedieknek is megfelelő 
szerepet juttatnak.

Egyenlítenek az írek!
A második félidőben a lábát fájlaló Seres 

helyére Győri állt be, aki kitünően töltötte be 
a jobbfedezet posztját. A magyar csapat a má
sodik félidőben mindjobban bele.fcküdt a já
tékba s flz utolsó negyedórában már döntő fö
lényt harcolt ki mayának. Különösen szép volt 
n mérkőzés utolsó öt perce, amikor

a magyarok remek mezőnybeli technikáju
kat szemkápráztató trükkökkel fűszerezték, 

taktikájuk tökéletesen érvényre jutott
s nyomasztó fölénnyel kivivolt finisük befeje
zése előli öl perccel még döntetlenül álló mér
kőzést kél góllnl fordította a magyarok javára 
Az írek hevesen rohamoztak a második félidő 
első busz percében és a hullámzó) mezőnyjáték
kal eltelt idő után n magyarok térfelére tere
lődött át a játék. A 17. percben

Az emberfeletti magyar finis 
és a páncéltörő Avar-bomba 

tönkreveri az íreket
A nagy felbuzdulásnak hamar megvolt az ered
ménye:

Markos remek cselezése után Avar elé gu
rította a labdát, akt Dublinben még talán 
soha nem látott úgyuszcrli lövéssel meg
szerezte a magyar csapatnak a vezetést. 

3:2.
k.."> írek közvetlen védelme fejvesztetten kap
kodott a következő támadásnál is, úgyhogy

Sternberg egy erőteljes offenzivánál kézzel 
akasztotta meg a támadást, Langenus bírói 
észrevette és tizenegyest Ítélt ellenünk. 
Rigby középcsafár helyezett lövéssel juttatta 
a labdát a mags ir kapuba s ezzel az Írek 

kiegyenlítettek. 2:2.
A magyar csapat <-mberfeletti erővel igyekezett 
kiverekedni a hátralévő időben mezőnyben 
mutatkozó, de gólokban ki nem fejezett fölé
nyét. Különösen Markos és Titkos szebbnél- 
szebb támadásai jelentettek állandó veszélyt 
a kitünően védett ir kapura. Már csak öt perc 
volt hátra s úgy látszott, hogy döntetlen, ma
rad a két ország első válogatott találkozása, 

l amikor
a csapat valamennyi tagja erejét megsok
szorozva, további erősítésre szánta cl 

I magát.

Markosnak ismét pompás játékkal sikerült ki
cselezni az ellenfél védelmét, a korncrzászló- 
tól befelé kanyarodott egészen az ötösvonal 
sarkáig,

■ kapust kicsalta kapujából s az ellen
kező sarokba lőtte a magyarok negyedik 

gólját. 4:2.
Az Írek teljesen összeestek az utolsó öt 
percben a mugyar csapat szédületesen erő

teljes támadássorozatainak súlya alatt.
Ha egy kis szerencsénk van, Vinciének az. 
utolsó percben keresztülvitt támadása is gól
lal végződött volna.

A mérkőzés végén De Valcra. az ir szabad- 
állam elnöke elismerését fejezte ki a látottal; 
lelett. Dublin város főpolgármestere ugyan
csak nagy megelégedéssel nyilatkozott a magyar 
csapat teljesítményéről és személyes kézfogás
sal tüntette ki a magyar csapat minden tagját.

A meccs kitűnő propagandája volt a ma
gyar futballnak

s meg kell állapítani, hogy a magyar csapat 
mór régen játszott ilyen ötlcscii, mint ezúttal, 
l'gylálszik, a milánói és a rotterdami játék jó 
mementónak bizonyult s a csatárok teljesen le
vetkőzték « tologatás beidegződését s ehelyett 
minden helyzetből lőttek, kapásból passzollak 
és minden szituációt a legjobban leegyszerü- 
silve igyekeztek megjátszani. Ez sikerült is. A 
meccsen jelen volt Rous, az angolok isméit 
nemzetközi bírója, az angol szövetség főtitkára, 
aki

az elragadtatás hangján nyilatkozott a ma
gyar csapat Játékáról!

s őszinte örömének adott kifejezést a látottak 
felett. Rousnak a: angol szövetségben nagy 
szava van s igy foggal remélhetjük, hogy most 
már biztosra vehető q magyar válogatott csa- 

I pótnak jövő évi angliai meghívása.
Rcprczcnltiv csapatunk jól összekovácsolt, 

stílusban egybeforrt együttes benyomását kel
lette • alig leltei a csapat tagjai közül bárkit is

Rég nem látott élénk
ség, nagy közönség, kiabáló 
tömeg és izgalmas hangulat 
jellemezte a Salle Wagram 
legutóbbi birkózó estélyéi. 

A szezón uj attrakciójá
nak behirdetelt sampiónja, 
a magyar színekben küzdő 
Sonntag szereplése von
zotta a birkózó sport hí
veit, aki Franciaország hí
res erő- és sulyrekorderé- 
vel, Charles Rigoulol-vn} 
találkozott a szőnyegen.

Nem csupán a magyar 
kolónia nagy számban jelenlévő tagjai, de a

--------------  T

A halálraítélt II. ligások 
nagy életerőről tettek tanúságot

II. LIGAVÁLOGATOTT—KELETMAGYAR- 
ORSZÁG 5:2 (2:1)

A halálraítélt II. liga 
fiatalokból összeállított 
csapata tanúságot lelt élet- 
levalóságáról s a benne 
rejlő kvalitásokról. Kclet- 
Magyarország csapatában 
ugyanis egy nagyszerűen 
futballozó, rendkívül gyors 
együttest ismertünk meg s 
ezt gólokkal legyőzni fel
tétlenül értékes teljesítménynek kell tekinteni. 
Barna biró sípjelére a következő összeállítás-
ban álltak fel a csapatok.

II. liga: Dénes (Budafok) — Laky (Pester
zsébet), Mosonyi (Szürketaxi) — Bodor (Szür
ketaxi), Simon (Pesterzsébet), Gciger (Csepel) 
— Mészáros, Hegyes (Budafok). Mélesz (Vác 
FC). Kisuczky (Drogulsla), Juhász (Szürke
taxi).

Kelct-Magyarország: Báthory -- Hernádi 1., 
Antal — Elek. Vecsey, Barta — Köstner, Fe
renc, Bőr. Takácsy, László.

Az összeállítást nem valami kedvezően fogad
ták a szakemberek, bár tudni kell, hogy a 
Millenáris és a Vasas bajnoki mérkőzések 
miatt, a Nemzeti pedig Magyar Kupa-mérkő
zése miatt nem jöhetett számba a válogatás 
szempontjából. Negyedórás játék után az a fel- 
fogás alakul ki, hogy Kelet rendkívül gyors, 
fürge játékosai megeszik a kisprnfikat.

A II. ligásoknál szembetűnő Simon teljesen 
lehetetlen játéka. A többiek is lassan jönnek 
formába, stoppok, pnsszok, éghemeresziők nz 
első félórában A Keletieknél Takácsy, a pro
fiknál Mélesz lövései kellenek izgalmat.

Köstner úgy hagyja cserben Geigert és Mo- 
sonytt, ahogyan akarja. Könnyű neki, a keleti 
kerület 400 a s futóbajnoka. Takácsy egy jó be
adásnál látja, hogy hiába ugrik érte, nem éri 
el, igy kézzel bekanalazza n kapuba. Természe
tesen a biró nem adja meg a gólt. Köstner 
inigv lövését Dénes ügyesen védi. Az utolsó öt 
percben esnek a gólok: Mészáros hosszú cen 
Icrezésél Juhász élesen lövi a keleti kapuba. 
1:0. Majd Mélesz kétszer átjátssza magát nz el
lenfél bekkjein. lövése kapu mellé menne, de 
Elek s’ercncfwlleníll beteszi a iáhát és a labda 
az ellenkező sarokba röppen. J.O,

pártatlan sportszeretők is rokonszenwel biztat
ták Sonntagot, kinek technikája — különösen 
a kiválóan alkalmazott amerikai ,,ollói" jóval 
felül álltak Rigoulot kissé nehézkes stílusán.

Azonban ezúttal az erő legyőzte a technikát. 
A második forduló hozta meg a francia győ
zelmet.

Sonntag vereségét, Marton köszörülte ki. A 
volt Európa-bajnok Depuichaffray-vn\ való' 
küzdelme az est egyik legérdekesebb pontja 
volt. Változatos küzdelemben, Márton tizenhat 
perc és 16 mp alatt végzett a franciával, kit 
szabályosan vállra fektetett.

Marton kitűnő formában van és több nagy
szabású meccsre kötötték 1c.

M. I. ,

Közvetlenül befejezés előtt Köstner beadását 
Bőr juttatja a második ligások hálójába. 2:1 
Nincs is idő az újrakezdésre.

Szünet ulán Hegyes tizenegyesből 3:l-rc ja« 
vitja a gólarányt, majd a kitűnő Mélesz álve- 
rekszi magát minden akadályon s már 4:1 az 
eredmény. A Vác centerének nagy sikere van. 
Minden támadásban bent van, remekül irányit, 
ha kell egyedül küzd, driblizik, lő s ha az el
lenfélnek a labdánál „fórja" is van, az nem 
számit, akkor is övé a labda, ha rástartol. Jó' 
lenne, ha a válogató bizottság egy kis figyelmet 
fordítana a fiatal játékosokra.

Már-már úgy látszik, hogy nincs tovább küz
delem, amikor negyedórával a befejezés előtt 
Kelct-Magyarország szivvcl-lélekkel küzdő csa
pata belefekszik a játékba s nagy fölénybe ké
rő.I Dénes kapusnak hihetetlen szerencséje van 
ez idő alatt. Fekve fog cl labdákat, majd a ka
pufáról a kezébe perdül vissza Köstnert hosz- 
szán szöktetik, Dénes eiéfut, de a futóbajnok 
elpöccinti a kapus előtt a labdát s üres ka
pura gurit. Már-már bent látjuk a labdát a ka
puban, amikor Laky rádobja magát és elvetés
sel kivédi. Természetesen tizenegyes, amelyet 
László értékesít. 4.2. A továbbiakban is Kelet a 
többet támadó, mégis a kisprofik érik el köz
vetlenül a meccs befejezése előtt ötödik gólju
kat Mélesz révén. 5.2.

Értékes, szép mérkőzés volt. Sok tehetség 
rejlik úgy a II. ligában, mint a vidékiek együt
tesében. Jó volna rendszeresíteni a II. liga ta
lálkozásait a vidéki kerületi válogatottakkal. 
De a II. ligát eltörölni, eltemetini — nagy bűn 
volna...

MÉM KÉSIK EL SOHA,
ha úraiat nálam vásárolta

Legszebb karAcsonyI ajándékok

Valódi svájci lórii ós női órák, chromiáncok 
dús választókban. E/Ust evőeszközük, dísz
tárgyak használt és aj, legolcsóbb árak 
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Eredményes 
Csatársor a 
Világbajnok

írja: MOTTÓ. 
DUBIJNI PROBLÉMA.

Sikerült megalapozni az Irnevilnket?
GYÓGYÍTÓ IR.

Négy gólt lőtt a csatársorunk 
Mondhatom Istennek hála, 
Nem okozott nagyobb zavart 
Avar Dublinhuzódása.

EPÉS VÁLASZ.
— A Ferencváros tegnap Fezben játszott?
♦— Noná keménykalapban,

Olasz, holland, 
görög strófák
TÉNY

volt az olasa 
kapu táján, 
„azúr" csapat 

Volt most is az ur a pályán.
★

SZEGÉNY KERET
Megbukott a keret-rendszer,
A kerettel elmehetünk. 
Kérdezem Díetz kapitánytól: 
Mondja, hát keret ez nekünk?

♦ 
GÖRÖGTÜZ

Nem győzött Athénben Újpest, 
Bombagólok nem dörögtek, 
Támadások görög földön 
Nem valami jől görögtek,

♦
v A FÜSTBE MENT „VERV*

Nagy verv-el jött ránk a holland, 
Ez volt az Ö haditerve, 
Ámde a jó Stembergéken 
Szépen füstbe ment a — verne.

♦
Egy görög szövetségi vezető, aki nyilván non 

volt megelégedve a görög tarán szereplő Újpest 
csatársorával, a mérkőzés után odalép Láng- 
jelderhez és nagy meglepetésre Így saól:

— Kedvet Langfelder ur, én azt ajánlom ön
nek, hogy sürgősen szerezzen be egy jó ^Ktöa* 
fogatot"!

— Miért ajánlja ezt pont nekemT — kérdi 
Langfelder meglepetten.

— Mert Kocsisa már van! . ♦»
1 *

Pluhár latrán, a legnépszertbb’ magyar 
bzpíker, akinek kitűnő meccsközvetftéseit 
tízezrek lesik izgalommal, Milanóban betér 
egy magyar vendéglőbe vacsorázni. Jóízűen 
nekilát a paprikás pörköltnek, de néhány 
falat után abbahagyja az evést, mert ételé
ben egy hajszálat vélt fölfedezni. A magyar 
főpincér előzékenyen kíváncsiskodik:

— Na, már jól méltóztatott lakni, Pluhár 
tart

— Egy hajszálon múlt, hogy nem laktam 
)ób..

Differencia
au Mi a különbség Háda és Bán közötti 
r- ff?
<— Háda eggbekel, Bán pedig nem kell az 

ügybe.

Hasonlatok kapásból
' A Ferencváros olyan, mint a rossz ez eléd; 
két bét óta a második helyen van.

♦
A Jól helyezett tizenegyes olyan, mint • tata* 

jalan gyermek) a tarokba küldik.
♦

A rafflnált Intéző olyan, mint egy tőkrészeg 
tmberj nincs egy egyenes lépése.

A „Testnevelés", a legmagasabb sporthatóság 
havi folyóiratának decemberi száma Ismét ér
tékes anyaggal gazdagította a szakirodalmit. 
Érdekesnél érdekesebb értekezések, gazdag hír
anyag dicséri szerkesztőjét, Pluhár Istvánt, 
akit a magyar közönség eddig sportközvetíté
seiből ismert a rádió hullámain keresztül.

A frontharcos autósok az idén is megrende
zik szokásos karácsonyfa ünnepüket. Decem
ber 20-án esto 8 órakor gyűlnek össze a Prá- 
tor-utca 42. sz. alatti étteremben, ahol az or
szágos vezetőség is megjelenik. Műsoros est, 
tombola é« ajándékosztás szerepel a műsoron.

A Vívó is Atlétikai Club január 5-én rendezi 
n Vigadóban hires sportbálját. Az előkészüle
tek nagyban folynak.

Schréder Gyula dr., a RÁC kiváló kardvivőja, 
18-án este 9 órakor, a Hungária Vívó Club ju- 
bilArls előadássorozatában „A versenyző és a 
versenybíró" cimmel érdekes előadást fart 
Sportkörökben nngy érdeklődéssel várják a 
kiváló vívó mondanivalóit a valóban aktuális 
léméről. Az előadást Andrássy-ut 23., I. em. 
alatt hallgathatják meg az érdeklődök. _

A magyar kard fölényes bécsi 
győzelme

Bécs, december 16.
(A Hétfői Napló tudó

altójának telefonjelen
tése.) Bécs város vívó
bajnokságáért kétnapos 
küzdelem Indult meg ■ 
legjobb aszták éa ma
gyar vívók között. Amint 
legjobb osztrák és ma
gyar- kard abszolút fö
lénnyel biztosította hege

Újpest sima győzelme Nizzában

Heves küzdelmek a Sipőcz-vándordijért

Nizzából jelentik: A válogatottjai nélkül fel
állt Újpest csapata vasárnap ötezer főnyi kö
zönség előtt 2:0 arányú könnyű győzelmet 
szerzett az OG Nice együttese ellen. A félidő 
1:0 volt. A lllafehérek a nagyszámú előkelő

Elsőizben tartották meg a Slpőcz Jenő ván
dordíjai tőrversenyt vasárnap a Vas-utcai ke
reskedelmi iskola tornatermében. A főpolgár
mester által adományozott vándordíját az egész 
mérkőzés folyamán közszemlére állították ki. 
A versenyben tizenkét csapat indult. A délelőtti 
selejtezők folyamán nyolc egyesület vívói kies
tek s igy az esti döntőben mindössze négy csa
pat veit részt: UTE, BEAC, BSE és a Honvéd
tiszti VK. Az egyes csapatok magasnívóju küz
delmet vívtak egymással. Az UTE 9:7 arányban

Ladoumegue úszni tanul,
de egyelőre nem akarja Tarist lefőzni

Párta, dec. 16.
(A Hétfői Napló tudósí

tójának jelentése.) Akkor 
akadtunk Ladoumégue-re 
a Molitor uszoda meden
céjében, amikor bámula
tos kitartással és igyeke
zettel iparkodott elsajátí
tani a „crawl“ csavaros 
tudományát.

Ladoumégue, « nép-
Ladoumégue, a népszerű „Julet" aszni tanai.

És ha „nem ts vágyik Tarts babérjaira", mint

Mednyánszky Mária 
ismét világbajnoki formában

Budapest ping - pongbajnokságainak döntő 
mérkőzéseit vasárnap egész nap folytatták a 
Duna SC helyiségeiben. A női egyes döntőjé
ben

Mednyánazky Mária ismét világbajnoki 
formájában mutatkozott be 

és legnagyobb riválizát, Sípos Annust 21?18, 
21:18, 11:21 és 21:16 arányban győzte le.

Budapest bajnoka tehát Mednyánszky 
Mária lett

>. Gál Magda, 3. Sipos Annua. A férflegyes

Meglepetés-mentes 
csonka forduló 
az amatőrfronton

Minden különösebb esemény nélkül najlott 
le a tegnapi csonka forduló. Említésre méltó, 
hogy a Féltén rávert a PTBSC-re és hogy a 
KSSE fölényesen győzött a Hungária ellen.

Az alsóbb csoportokban a Ganz 7:1-M győ
zelmét méltányoljuk.

IL oaztály.
(Kárpáti csoport)

Nagy meglepetés, hogy a Felien rávert a 
PTBSC-te. A helyzet a következő: Vezet a 
„33" FC (21 pont) a BTC, SzFC, KTC (17—17 
—16 pont) előtt.

Feitea—PTBSC 3:1 (1:1). Góllövő: Zabu-
menszfcy (2), Kis (11-esböl), 111. Jéger. Meg
érdemelt győzelem.

Kelenföld—I. kér. SC 1:1 (1:1). A KFC töb
bet támadott. Góllövő: Matyeszkó, ill. Kluger.

38" FC—Cs. TK mérkőzés elmaradt, az 
utóbbi meg nem jelenése miatt.

BTC—Gránit 2:2 (1«1). Egyenlő erők, váltó- 
zatos élénk küzdelme. Góllövö: Péter 11-esböl, 
Zárdái, ill. Olajkár (2).

SzFC—KSC 3:1 (0:1). Az SzFC szép játékkal 
győz. GóllövŐ: Jeszenszky, Huszár (11-esből), 
Sárközi (11-esből), ül. Benkő.

KSSE—Hungária 4:0 (2:0). Fölényes győze
lem. Góllövő: Thomanek (3), Kotró.

III. osztály.
(Springer csoport)

Az élcsoport maradt. A helyzet a kővetkező: 
Vezet a GSE (18 pont) az OTE, KAC és Ganz 
(16—14—13 pont) előtt

KASC—Várhatom 2:1 (1:0). A KASC szép já- 
lókkal megérdemelt győzelmet aratott Gól
lövő: Braum (2), ül. Kucscra.

Ganz—LTE 7:1 (6:1). Góllövö: Kocsmáros 
(3), Löb (2), Princz, Ambrus, ill. Skoda. Ko
molytalan játék.

IV. osztály.
(Keleti csoport)

X. kér. FC—J. Kltariáa 1:1 (1:0). Góllövő: 
Fodor, in. Kémol. BoUU aredménj.

móniáját az osztrákok felett. 1. Kőszeghy 7 
győz^ 1 veszt. 2. Beezelly 7 gyö*, 1 veszt A 
két magyar vívó között a sorrendet Sorshúzás 
utján állapították meg. 3. Tímár. 4. Zlrczy.

ELLEN PREISS VERHETELEN.
A hölgyversenyben Bécs bajnokságát Ellen 

Preiss olimpiai bajnoknő szerezte meg 8 győ
zelemmel, második Varga Bús 6 győzelem, har
madik Grasser osztrák 6 győzelem, negyedik 
Elek Margit öt győzelem.

közönség előtt a magyar futbalikuitura szépsé
geinek feltárására Igyekeztek s ezt teljes mér
tékben sikerült Ls elérniük. A remek technikás 
játék egyes momentumait percekig tapsolta a 
közönség. Újpest góljait Jávor és Pusztai lőtte.

győzött a HT VK ellen, a BSE Jobb tusarányá
val 8:8-as küzdelem után kerekedett a BEAC 
fölé, ugyancsak ily szerencsés küzdelemben 8:8 
döntetlen után jobb tusaránnyal verte az 
UTE-t. A továbbiakban a BEAC—HT VK küz
delmeiben az egyetemisták 7:4-re vezettek.

Végül a BEAC—HTVK mérkőzés 8:8 döntet
len eredménnyel végződött, az egyetemisták 
jobb tussaránnyal győztek. Lapunk zártakor a 
BSE—HTVK és az UTE—BEAC csapat verseny 
még folyik. _ ,...... ......

ahogy kijelentette, de nagyon büszke, hogy di
csérik haladását és izmos lábal Izomjátékát, 
amely az úszásban Is segítséget jelent

„Julet" különben most az általános sportnak 
szenteli idejét. Rengeteget tornászok.

— Vállaimat és mellkasomat akarom kifej
leszteni! — mondja. Azonkívül a korcsolyázás 
titkait akarja kifürkészni és nagy buzgalommal 
szeli délutánonként a jégpályát.

Ladoumégue népszerűségét jellemzi, hogy 
bármely sportágban jelenik meg, — akár mint 
ambiciózus tanítvány, a Molitori uszodában —, 
óriási bámuló tömeg veszi körül.

Mándy Ilona.

bajnokság során Házy—Kelen 8:1, Sárost—1 
Földi II. 8:0, Boros—Kelen 8:1. Lapunk zár
takor a férfiegyes döntői még nem nyertek be
fejezést, csak Kelen harmadik helye biztos. 
Budapest Ifjúsági bajnokságait ls paralell bo
nyolították le.

A férflegyes bajnokságot Sós UTE szerezte 
meg 'Ilii ellen,

21:12, 21:19 arányú győzelmeivel. Az ifjúsági 
páros bajnok a Szóld—Csángó pár lett, 2. Pesti— 
Schmidl pár.

NEM SIKERÜLT A JUGOSZLÁVOK 
FRANCIAORSZÁGI BETÖRÉSE

Párlsból jelentik: Vasárnap a hercegparki 
pályán harmincötezer néző előtt találkozott 
Franciaország és Jugoszlávia válogatott fut
ballcsapata. A jugoszlávok már hetek óta pél
dátlan előkészületeket tettek a mérkőzés si
kere érdekében s mindenáron le akarták 
győzni a franciákat El kell ismerni, hogy a 
jugoszlávok teljesen egyenrangú ellenfelei vol
tak a vendéglátó csapatnak, de a tervezett be
törés nm sikerült: 1:1 arányú félidő után 3:2 
arányban szenvedtek vereséget. A nézők sorá
ban jelen volt több miniszter és a párisi ju
goszláv követ Is.

DEN OUDEN REMEK FORMÁBAN.
Botterdamból jelentik: A Schicdanban rende

zett uszóversenyen két hollandi rekordot álli- 
tollak fel. Kruithof a 200 m-es mellúszásban 
2 p 62.4 mp-re, a húgai Zim csapata pedig az 
5X50 m-es gyorsuszó stafétában 2 p 20.6 mp-re 
javította n fennálló rekordot. Willie den Ouden 
Európa bajnoknő a 100 m-e» gvorsuszú sban 
1 p 05.4 mp-es, kitűnő idővel győzött.

A SZÍNES ÖKLÖK GYŐZELME.
Brüsszelből jelentik: A Sportpalotában ren

dezett ökőlvivóversenyen Al Backer, néger 
Ökölvívó 10 menet után pontozással győzött 
Drekopf, német weltersulyu ökölvívó ellen. Az 
est fömérközésében George Godfrey, néger 
ökölvívó 10 menet után pontozásos győzelmet 
aratott a belga van Gool felelt.

BÉCS UTOLSÓ FUTBALL-VASÁRNAPJA
Vasárnap az osztrák fővárosban az első liga 

Bécsben lévő csapatai barátságos mérkőzéseket 
Játszolfak. Eredmények: WSC—Hnkoah 4:1 
(1:0). Rapid—Gcworkschafts Team 10:4 (4:3). 
Ennek a mérkőzésnek érdekessége, hogy a Ra
pid ellenfele már 3:l-ro vezetett. Adnura—Osl- 
hahn Elf 8:0 (5:0). Wacker—Rudolfsheimer SC 
14:1 (9:0). Favoritner SC—-Gersthof-WIhring 
M

Ifjúsági Válogatott mérkőzés volt a II. liga—< 
Keletmagyarország-meccs előtt. Az c'só osztói 
lyok válogatottjai nagy meglepetésre 3:2 ará
nyú győzelmet arattak az I. osztályú ifjúságiak 
ellen. A félidő 1:1 volt. Az ifjúsági szövetségi 
kapitány ezúttal olyan játékosokból állította 
össze a két csapatot, akik eddig még nem vol
tak válogatottak. A meccs nagyon jó propa
gandája volt az ifjúsági futballnak. A győztes 
csapat góljait Varga, Jáger és Steiner, az I. ősz- 
tólyuakét Rozgonyi és Sós lőtte.

Szegedi tréning a túra előtt. Szeged FC—t 
SZTK 3:1 (2:0). A fura előtt álló szegedi csa* 
pat könnyen nyerte tréningmérkőzését, amely
nek helyi szenzációja, hogy Bognár kimaradt 
a csapatból. A játékos ellen Igen sok a kifogás 
és rendetlen életmódja miatt csak a legutóbb 
is ötvenöt pengő pénzbüntetésre Ítélték.

A SZAK fut tovább a Korlnthlán-dljban. 
Vasárnap játszották le a Szegedi AK és a 
Gyulai AC csapatai esedékes Korinthián-dij 
mérkőzésüket. A csabai alosztály bajnokát a 
szegediek biztosan verték 2:1 (10) arányban.

Döntetlen a MAC—MTK vlzlpőló. Vasárnap 
este a fedettuszodában játszották le a MAC—• 
MTK vizipólómérkőzést a székesfővárosi ser
legért. Az érdekes és végig nívós meccs 1:1 -es 
félidő után 2:2 arányban végződött. A MAC 
mindkét gólját Somóczg (az elsőt négyméleres- 
ből dobta, az MTK mindkét gólját Lányi sze
rezte, a másodikat négyméteresböl. A bíró * 
meccs folyamán Tolnayt kiállította.

Csöndes jégvasárnap. A Budapesti Korcso
lyázó Egyesület vasárnap reggel a városligeti 
műjégpályán 5000 m-es gyorskorcsolyázó házi
versenyt rendezett, amelynek a szélmentes de
rült idő kedvezett. Az eredmények a követke
zők: 1. Hídvégi 9 p 09.7 mp; 2. Kimmerling 9 
p 25.2 mp; 3. Orczán 9 p 28 mp. A BKE— 
BBTE jégkorongmérkőzés a BKE 3:1 arányú 
győzelmével végződött.

As Újpest Közép vasárnap az újpesti sta
dionban kettős labdarugómérkőzést rendezett a 
Jugoszláviából kiüldözött magyarok felsegélye
zési alapja javára. A mérkőzésen 39 pengő 
folyt be. Eredmények: Újpesti városháza csa
pata—Újpest Közép 4:1 (1:1). Újpest Közép Bt 
csapat—Teichner Bútorgyár csapata 5:1 (3:1).

ÉRDEKES TURAEREDMÉNYEK
Az Olympique Marseille labdarugó csapata a 

Wiener AC együttesét szombaton 3:3 (1:1)
arányban legyőzte.

A bécsi Vicnna labdarugó csapat nz Olym
pique Lilla együttesét 4:1 arányban legyőzte.

Vasárnap a WAC Roubalxban a Racing 
Roubaix együttesét 4:1 (2:1) arányban verte.

BUDAPESTI ÜGETŰVERSENYEK
A téli versenyek életébon valósággal rekordot 

jelent az, hogy vasárnap kilencezer néző jelent 
meg az ügetőversenypályán. A nap folyamán 
két jelentősebb verseny volt éspedig a Nemzet
közi verseny, amelyen Fregoli és a Kettesfogalu 
verseny, amelyen a Csákány-Ráma fogat nyert 
szép és érdekes küzdelem után. A húrom részre 
osztott Handicapban reális esélyű lovak győz
tek és csupán Csongor G. győzelme jelentett 
nagy meglepetéseket. A részletes eredmények a 
következők:

I. Futam: 1. Flfi (3) Raymer; 2. Johnny 
(lJí) Zwillinger. F. m.t Happy end, Gladiátor, 
Sflly, Ipoly. Tót.: 19:36, 15, 14. Olasz: 10:29.

IÍ. Futam: 1. Elvira (:10 r.) Feyser; 2. Lord 
of Pamuk (2%) Simkó. F. m.: Ágnes, Oktondi. 
Tót.: 10:17. Olasz: 10:23.

Hl. Futam: 1. Csákány-Ráma (p) Vampe- 
tics; 2. Oda — Sa-mers (3) Stein; 3. Paris— 
Szoknyahős (2) Handsmnnn. F. m.: Dada—Fér* 
geteg, Eladó—Ond, Krista—Tatjana, Darling—• 
Sára, Bérezi—Ily. Tót.: 10:27, 14, 13, 12. Olasz: 
10:84.

IV. Futam: 1. Jeles O. S. (2^) Handsmann?
2. Engplbert (p.) Zwillinger. F. m.: Brutus, 
Fuss, Plunger Boy, Nevadian. Tót.: 10:61, 34,
13. Olasz: 10:32.

Csákány-Ráma—Jeles O. S. dublé: 10:270.
V. Futam: 1. Fregoli (254) Dózsa: 2. Gu-

dune (154) Zwillinger, 3. Gardls (5) Raymer. 
F. m.t Cnlumet Berella, Bufelejtő, Monté 
Chrlsto, Mtiscicapa. Tót.: 10:33, 12, 13, 13.
Olasz: 10:46.

VI. Futam I. réaz: 1. Lili of Paniuc (4) 
Slnko; 2. Nincs tovább (4) Marsall; 3. Phllipp 
Morris (254) Jónás. F. m.: Leopárd, Erica Oh! 
Mogul. Glória, Röpke, Ollvc. Tót.: 10:46, 16, 23,
14. Olasz: 10:73. Fregoli—Lili of Pam'ic, 
Dublé 10:136.

A VI. Futam II. részét két részben futották.
1. rész. 1. Csongor G. (10) Wiesnor; 2. Arditti 
(254) Zwillinger; 3. Favorité (6) Toplihóv. 
F. m.: Krilatica, Hárpia, Enyém IL, Marokkó, 
Ugra-bugra. Tót.; 10:231, 25,’13, 12. Olasz: 37. 
II. rész: 1. Gallicurci (6) Jónás; 2. örzse (10)' 
Fevsel; 3. Do>lly (10) Farkas. F. m.: Éliás, 
Többsincs, Hadúr, Esély. Tót.: 10:19, 12, 23, 26. 
Olasz: 103.

VII. Futam: 1. Hanna the Grent (3) Fityóf
2. Gina Í5) Zwillinger; 3. Pengő (10) Gállá.
F. m.: Nagvbónhegve*. Rebekn G„ Rig Biel, 
Alnndo, Vártleány. Tót: 10:51, 23, 17, 20.

VIII. Futam: 1. Upupa Epops (1 >4) Grüix 
svaid; 2. Icza (4) Feiser. F. m.t Vág. Tigris, 
Estike, Najád. Tót.: 10:22, 13, 15. Olasz: 10:38.

Hanna the Greal—Upupa Epops dublé
10.189.

IX. Futam: 1. Balaton (5) Grünwald; 2. Mi. 
nor (2) Simkó; 3. Bohumla (5) Farkas. F. m.t 
Murány, Sunba, Tóbiás, Tót. 10:76, 16, 13, 13. 
Olasz 10:82,
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Sjrabő Miklós,
kiváló gríttmadaras atléta elkedvetlenedett 
z amerikai start megakadályozásának 

pikáns háttere

0«

Bűnös-e a sportoló nő?
A méltatlan támadásra egyhangú a válasz i 
a sportoló nö jó feleség és anya tesz

A legnagyobb atléti
kai holtazezón idején 
kerekedtek a legnagyobb 
\iharok a Magyar Atlé
tikai Szövetség körül. 
Akik Ismerősek n nagy 
színház kulisszatitkai
val, íizxvk nagyon jól 
tudjak, hogy ez a vi
harzás nem csupán ele

mentáris erők játéka, hanoin emögőtt
kaján meregkeverők igyekszenek mérges 
szeleket fujdogúinl és mesterséges fogá
sokkal kavarni az atlétika Saar-kérd»sét.

Moghödithaljn-e Sfabó Miklós, a világhírű 
griffmadnras atléta az amerikai sporlközönsé- 
g.l? Ez. itt a kérdés. A MASz szerint nem, 
mert a mostanában oly divatos indokolásnél
küli határozattal ennek útját vágták. A meg
hívás a tengerentúlról megérkezett, csak éppen 
mm lesznek eleget ennek. Álláspont dolga ez 
s ha ncin is egyezik a véleményünkkel, azért 
tiszteletben kell tartani. Minden egyéb, ami 
megelőzte és követi a kényes ügyet, nem az. 
eleven sport dolga, Ina nem kártékony erők 
önző és üzleti szempontja. A kést a MASz 
gyomrában nem az atléták, nem is az egyesü
letek, hanem néhány sportgangszter forgatja. 
Valószínűen sikertelenül: a MASz nem jog 
belehalni, bárhogy is kívánják. De hogy sze
rencsétlen volt a szövetség állásfoglalása, az 
nem kétséges. Kitűnik ez Szabó Miklós nyi
latkozatából is, amelyet a Hétfői Napló kö
zönsége számára adott.

— Nem tagadom, mindenáron szerettem

volna Amerikóban starthoz állni. — Mondja 
látható elkeseredéssel a kiváló távfutó.

— Furcsa, hogy csak nekem kell ki
maradnom az európai klasszlsgárdából.

— Nem tekinthető komoly évnek az indu
lásom megakadályozása szempontjából az, hogy 
az olimpiász készülődéseit zavarja a start. Ez 
még olyan messze van, hogy nem számit. 
Különben is a versenyzés nálam nem okoz le
törést. Úgy hallom, hogy a távfűtő-bizottságot 
kérdezték meg e tárgyban és a bizottság vé
leménye alapján gördítenek akadályt a meg
hívás elfogadása elé. Nos, kijelentem, hogy

■ bizottságnál mindenesetre kompelen- 
sebb vagyok a kérdés eldöntésére 

és engem még sem kérdeztek meg előzetesen.
— Ez a gátfutás, sőt akadályverseny nem 

a kenyerem és kénytelen vagyok az egészet 
úgy felfogni, mintha ezzel büntetni kívántak 
volna, holott ezt semmi módon meg nem 
érdemeltem.

Az érzékenységében és talán karrierjének 
fejlődésében is gátolt Szabó Miklós elkesere
dése valóban jogosult. Különösen, ha hitelt 
adhatunk azoknak az állításoknak, amelyek 
arról szólnak, hogy az ügy mögött politikum 
húzódik meg. A meghívás elintézésének ez a 
módja ugyanis nem csak Szabót, hanem az 
egyesületét is erősen érinti. Mindenesetre vi
gyázni kell a hangulat kialakulására, mert — 
mint már említettük — egészen sötét erői 
dolgoznak a MASz ellen s ha nem ezt veszik 
figyelembe, akkor könnyen elfogultak lehet
nek, ami pedig nem alkalmas a tárgyilagos 
vélemény kialakítására. V. M.

Oí wWész diáksága
adott egymásnak randevút Budapesten

Gigantikus méretű főiskolai ollmplászra 
készülődik gőzerővel a (Óváros

(óriási (elentőtiégü sportesemények 
színtere lesz Budapest a jövő év nya
rán. Az égést világ főiskolai sportolói 
adtak találkozót itt, hogy klasszikus 
csatában tegyenek tanúságot a mo
dern fiatalság kiváló sportértékel- 
ről. Elsőnek állítjuk hasábjainkat e 
nagy kulturális esemény szolgálatába, 
hogy állandóan ébrentartsuk az ér
deklődést s főleg az illetékesek figyel 
mét. Igy kívánja ezt a nemzet érdeke 
és a kimagasló sportesemény hord- 
ereje.)

A
A hcidelbcTgi diáktól 

a West Point-i tenge- 
részkadettig, a líarward 
egyetem milliomos fiai
tól a nyomorgó pesti 
diákig, ludovikásaink- 
tól a párisi Cité Uni- 
versitaire-ben élő egyip
tomi és kínai Sorbonne- 
növendékig minden főis

kolai hallgató benne van abban az óriási szer
vezetben, amely Con/ederation Internationalc 
des Etudiants, röviden C. 1. E. néven ismer a 
xilíig. Nem valami homogén társaság, de az 
igazi kultúra és az ifjúság közös nagy ideáljai 
jegyében mégis összehozták azt a csodás szel
lemi együttműködést, amelynek nagyszabású 
jeleivel Itália ismerkedett meg tavaly, amikor 
Torinóban rendezték meg a főiskolai világ
bajnokságokat.

Dhíkdlplomotálnk nagy sikere, hogy a pá-

rtel, darnutadtl, majd a torinói világver
seny után 1935-re Magyarországnak sze

rezték meg az olimpiász rendezési Jogát
Roppant feladat ez és minden erőnkkel 

arra kell törekedni, hogy az ideérkező vendé
gek egy életreszóló Impresszióval távozhassa
nak. Éppen ezért ez a dlákolimpiász több, 
mint egyszerű sportkérdés.

NI történt eddig?
Izgató kérdés ez, ha a problémák bonyolult 

hátterét vizsgáljuk. Szerencsére megnyugtató 
feleletet adhatunk. A Testnevelés Házában 
gőzerővel folyik már most is a szervező 
munka. A résztvevő nemzetek végleges lis
tája még nem alakult ki, de

a tavalyi torinói látogatottságot minden 
bizonnyal felülmúlja a budapesti.

Eddig a következő országok jelentették be 
biztos részvételüket: Belgium, Csehszlovákia, 
Esttország, Finnország, Franciaország, Japán, 
Lengyelország, Lettország, Litvánia, Németor
szág, Olaszország és Svájc. Sikeres tárgyaláso
kat folytatnak az USA megfelelő szerveivel, 
továbbá Dánia, Románia, Egyiptom és Lu
xembourg főiskolásaival.

A mozgalom méreteire jellemző, hogy eddig 
14 állam vasúti és hajózási vállalatai jelentet 
ték be, hogy nagy kedvezményekkel kívánják 
a budapesti világbajnokságok sikerét előmoz
dítani.

Biztató előjelek...
Erdélyi György dr.

A közelmúltban furcsa 
és szokatlan incidensben 
volt része a női sporto
lásnak. Olyanfajta kije
lentés hangzott el, hogy

■ sportoló nő nem 
lehet Jó feleség és 

anya.
Az ilyen kereken hangzó 

„igazságok" sorsa rendszerint az szokott lenni, 
hogy’ lerántják róluk a leplet és megmutatják 
a mögöttük megbújó — ostobaságot. Mint
hogy ez eddig nem történt meg, örömmel ra
gadjuk meg az alkalmat a leleplezésre és a 
női sporttársadalom csorbitatlan hírnevének 
öregbítésére. Szó sincs róla, hogy, akárcsak 
egy betűje is igaz lenne a nyegle kijelentésnek 
és indokolatlan ‘ámadásnak. Mentsen Isten, 
hogy a nehezen bár, de lassan mégis fejlődés
iek indult női sport legifjabb tagjai azzal a 
félelemmel lépjenek az aktiv sportolás po
rondjára, hogy

őket most már aztán nem szívesen vezetik 
oltárhoz, mert hünük van,

mert sportoltak. Néhány szemelvényben gyűj
töttük össze a hozzáértők véleményét. Ezek 
közül az elsőség

dr. Bródy Emőné
véleményét illeti, aki a legintenzivebben fog
lalkozik a dolgozó nők lelki és testi problé
máival.

— Egyenesen felháborító — mondotta töb
bek között — az ilyen támadás. Aki ehhez ha
sonlóan mer nyilatkozni, az még hirből sem 
Ismeri a sportoló nö mentalitását. A sportoló 
nő társaséletet él, alkalmazkodik a tréning- és 
versenybeosztásokhoz s igy megtanulja a kö
telességtudást, a pontosságot, a rendet, Ha 
erre nem képes, már nem is lehet sportoló nő. 
A nemzetközi vagy bajnoki versenyeken nagy 
felelősséget vállal magára és küzd vagy a ha
zája, vagy a klubja színeiért. Ezek a felsorolt 
tulajdonságok a sportoló nö fö jellemvonásai. 
Észrevételeim és tapasztalataim alapján any- 
nyit mondhatok, hogy a sportoló nő egyenes 
jellem és jobban megállja a helyét a család
ban, mint bárki más.

Nem kevésbé érdektelen egy másik véle
mény sem:

Fodor Henrik dr.-é,
aki bár csak a futballisták ügyeivel foglalko
zik, de igen nagy tisztelője a sportoló nö fo
galmának.

— Becsülöm, tisztelem a sportoló nőt, — 
mondotta Fodor dr. — mert az életben sokkal 
jobban megállja a helyét, mint a régmúlt el
kényeztetett kisasszonya. A sportoló nő jó 
munkaerő és becsületes ember. Mint feleség 
remek segítőtárs, mint anya, szigorú, határo
zott, helyes irányú nevelője a gyerekének. A 
mai nőnek egyenesen szüksége van a sportra, 
amely megedzl már jóelőre az élet sok nehéz 
küzdelmének elviselésére.

Vájjon mit mond
Homonnal Márton,

aki sportoló nőt vett el feleségül? Először sza
badkozik, hogy igy meg úgy, mit szól majd 
az asszony (szóval otthon nem is olyan nagy 
fiú ez a Sunyi!), de aztán beadja a derekát 
és szaporán beszél.

— A sportoló férfi nem is vehet el más nőt, 
csak olyat, aki buzdítani és lelkesíteni, sőt 
talán még irányítani is tudja. Mert kérem, 
higyjék el, nem is tudnék úgy örülni a sike
reimnek, ha ezt a feleségem nem tudná érté
kelni. így Retten örülünk. A jubileumomon 
Horthy elnök, külön megköszönte a feleségem
nek a jó nevelést. Eddig már levizsgázott ab
ból. hogy jó feleség. Tessék elhinni, abból is 
le fog vizsgázni, hogy jó anya.

Bclátogattunk néhány szóra
Kovács Józsefhez,

a gátfuló Európa-bajnokhoz is. A népszerű és 
nem egészen humortalan „Kiéri" a követke
zőkben fejtette ki a véleményét:

— Kérem, én csak sportoló nőt veszek el 
feleségül, mert iia megnősülök, sem vonulok 
ám én vissza. Majd buzdít az asszony. Remé
lem, hogy szigorú feleségem lesz és igy aztán 
még világrekorder is lehetek. A sportoló nö 
csak jó anya lehet. A sportemberek egészsé
gesek és igy az utódok is csak kemény, erő
teljes, jókötésü gyerekek lehetnek. Ez pedig 
igazán fontos, kérem.

Szóval... nyugodtan bocsánatot kérhetnek 
azok, akik megbántották a sportoló nőket. 
Uraim, le a kalappal a sportoló nő előtt és.. 4 
fel a menyasszonyi fátyollal.

Vermes Magda

Érdemes volt
Angliában túrázni

Az Austria csapata be
fejezvén az angol túrát, 
útban van hazafelé, hogy 
valamelyik setmmeningi 
penzióban rövid pihenő
re térjen. A bécsi sport
sajté áradozva számol be 
a lilaingesek nagyszerit 
teljesítményéről. Az an
gol lapokból megállapít
ható, hogy az Austria 
elegáns ós fair játék
modora, különösen az 
olaszokkal szerzett ta

pasztalatok után, igen jó benyomást keltett. 
Értesüléseink szerint az erkölcsi sikernél jóval 
kellemesebb anyagi sikere volt az Austriának. 
Dacára a mérkőzések nem túlságosan nagy lá
togatottságának, a klub boldog pénztárosa nem 
kevesebb, mint 1800 fontot, vagyis mintegy 
43.200 schillinget hoz haza a szigetországból.

A szerkesztésért és kiadásért felel:
Dr. ELEK HUGÓ

NE UGORJON
A rejtvény két sorában EGY csalafintaság van, ami 
a megszokott keresztrejtvényektől egy kicsit elüt

I’alotaforradalom
a hölgyúszóknál!

A visszafejlődő női ííszást női vezetéssel 
kívánják a fejlődés útjára lendíteni

Titkos női palolaforrndalomról értesült n 
Hétfői Napló. Az uszóhölgyek elégedetlenek n 
jelei légi adminisztrálásukkal és elhatározták, 
hogy emancipálják magukat a férfivezetés alól. 
Mint értesülünk, ez n mozgalom már olyan 
stádiumban van. hogy januárban megfelelő 
sulival adhatnak Iringót kívánságaiknak a nagy 
nyilvánosság, de főkért az l'szószövetség kori
feusai elölt. Az a szilárd elhatározásuk, hogy

a forrást- és atlétahölgyek mintájára kü
lön hülgyuszó alszövclség felállítását köve

telik.
Hogy milyen sikerrel, azt ma még kiszámítani 
sem lehel, mert

a jelenlegi vezetőség néhány tagja a mimó
zánál is érzékenyebb természetű és a lég- 
természetesebb mozgalmak mögött is haj

landó személyes sérelmeket fölfedezni.
A hölgyek kívánsága ez esetben teljesen indo
kolt. Sem a sport, de még kevésbé az egyéb 
szempontok min teszik indokolttá a férfiveze
tés szükségességét, különösen, ha figyelembe 
vesszük, hogy

ennek a vezetésnek áldásos nyomai még ■ 
legragvogóbb szónoki képességekkel sem 
mutathatók ki a hölgy-aszók rekordlistáján.

A h-’lyzol nz. hogy n holland női úszás világ- 
bi.ü, sőt verhetetlen lett — női vezetés alatt.

Ezzel szemben a mi hölgygárdánk a legjobb 
esetben is stagnáló állapotban várja — egye
lőre hiúba — a megfelelő irányítást. Minthogy 
eddig erre nemcsak ők, de a magynr sportkö
zönség is hasztalan várt, ideje más módon 
biztosítani a fejlődés lehetőségeit. Ha erre al
kalmas a női alszövetség, ám alakítsák meg 
mielőbb. A próba nem árt. A sportnak legalább 
is nem. Az egyéni mérgelödéseken pedig csak
úgy tulteszi mayát a közönség, mint tette ezt a 
legutóbb is.

Cipőt vitt az FC Wien 
az ellenfélnek

A derék floridsdorfl Aliknak ugyancsak mész- 
szive kell vándorolniuk egy kis téli bevételért. 
Az FC Wien csapnia a jövő héten száll hajóra 
Cndizban, hogy a Kanári-szigetekre vitorláz
zon, ahol négy mérkőzést játszik. A Kanári szi
getek közönségének ezúttal van először alkal
ma európni csapat játékában gyönyörködni. 
Rossz nyelvek nrt beszélik, hogy az FC Wien 
managere a biztonság kedvéért tizenegy pár 
tartnlékpicőt vitt magával, mert nem tudja 
biztosan, hogy nz exótikus szigctlnkók cipőben 
jálsszák-e n futbn'lt?

VÍZSZINTES SOROK:
1, Arany-vers első 

sora
11. ... eredmény
12. Ide vele!
13. Miért?
14. Kosztolányi mo

nogramja
15. Érc — latinul
16. Iréné Dunne egy 

filmje volt
17. Az Egyesült Álla

mok egy vlzvldéke
10. Petőfi fiának mo

nogramja
20. Fordított névelő
21. Bródy Sándor 

színmüve. 32 éve 
Játszották a Víg
színházban

23. Szülő kedves be- 
cégése

24. Biztonságba he
lyez

26. Gyök erősség
29. Rövidítés olylk 

cégtáblán
30. Angol nemesi cím 

— névelővel
31. Ballagl Mór mono

gramja
32. EZ
33. Asszonyom! — 

francia rövidítése
34. Operettherceg
35. A felsőfok elő- 

rangja
37. Béta fon.
38. A magasban
30. így van az, ami

ben nincs semmi
41. Sorozat — más 

nyelven
FÜGGÓLEGESt

2. Az olasz királyné
3. Súly, kg.
4. Körút rövidítése
5. És — latinul
ű. Mennycgző után

21. Aladár
22. Vonatkozó névmás 

ragozva
23. AT
25. Egymás mellett 

van ez a három 
betű — az Írógé
pen

27. Ezt a rövidítést 
újságokban lát
hatjuk

ülik
7. Azonos betűk
8. Amiből az édes szó 

származik
9. Sylvla másik neve

10. Város Szíriában
17. Cukorban ez nem

1. Ismert szokásmon- olyan sok 
dós első fele (Ép- 18. Maluskának Is volt 
pen ellenkezőleg!?) egy pár „zseniális" 28. Olt — németül

31. Japán birtokban 
lévő szigetcsoport 
a Csendes-Óceán
ban

34. Réz.., — az ln« 
dián

36. Menj! — németül
37. Gyógyuló seb
38. Ausztria alkancel- 

lárja
40. Német módhatá

rozó
41. S. G.

(Versenyen kívül)
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