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Revolveres merénylet a Hűvösvölgyben

l/éres családi dráma a karácsonyfa alatt

Budapest karácsonyi ajándéka:
olcsúbb lesz a gaz és a villany

Szendy Károly polgármester rendkivül gyors 
és erélyes tempót diktál a városházi adminisz
trációnak. Akták, amelyek régebben napokon 
át vándoroltak egyik ügyosztályból a másikba, 
órák alatt elintéződnek. Nemcsak az az érdeme 
Szendy Károly polgármesternek, hogy meg
gyorsítja és egyszerűsíti az adminisztrációt, 
hanem az is, hogy

egészen uj rendszert vezetett be, amely al
kalmas arra, hogy a bürokráciát végleg ki

szorítsa a városházi hivatalokból.
Ennek az új rendszernek az a lényege, hogy 
minden héten háromszor együttes tanácskozást 
folytat a városházi ügyosztályok vezetőivel, 
akik nemcsak a vezetésük alatt álló ügyosztá
lyok munkálatainak az előrehaladásáról számol
nak be, hanem ugyanakkor értesülnek a többi 
ügyosztályok folyó ügyeiről is, ami lehetővé 
teszi a harmonikus együttműködést.

Sipőcz Jenő főpolgármester ma délelőtt köl
tözködik át a régi városházáról, ahol tizenöt 
éven át megszakítás nélkül dolgozott, — az 
uj városházára, főpolgármesteri hivatalába. 
Szendy Károly, az uj polgármester, a kará
csonyi ünnepek után vonul be a régi város
háza első emeletén lévő polgármesteri hiva
talba, de

ünnepélyes beiktatása csak Január első 
napjaiban lesz.

A polgármester-választás ellen ugyanis tizenöt 
napon belül panaszt lehet beadni a Közigaz 
gatáti Bírósághoz. Bár panasz benyújtáséra 
semmiféle ok nincsen, mert hiszen Szendy 
Károlyt ellenfelek nélkül, egyhangúlag válasz
totta meg polgármesterévé a főváros közgyű
lése, az uj törvényben megszabott terminust 
mégis be kellett várni. A panasz benyújtásá
nak határideje szombaton, e hét végén jár le. 
A kormányzói megerősítés tehát legkorábban 
csak december 31-én, vagyis hétfőn érkezhe 
tik meg a városházára. Ilyen körülmények kö
zött

az ünnepélyes beiktatásra legkorábban 
január 2-án, szerdán, kerülhet a sor.

Addig is,, amig az ünnepélyes beiktatás meg
történhetik, Szendy Károly polgármester n’ey 
ismerkedik az összes városházi ügyosztályok 
és üzemek készülő előterjesztéseivel, amelyek 
újéve után a székesfővárosi autonómia külön
böző szerveit foglalkoztatni fogják. Az előter
jesztések alapján, amelyeket a legutóbbi na
pokban folytatott tanácskozások során ismer
tettek meg az ügyosztályvezető tanácsnokok, 
Szendy Károly polgármester elkészítette lég 
közelebbi munkaprogramját, amelynek meg 
valósítását az uj esztendő első napjaiban 
kezdi meg

SZENDY KAROLY POLGÁRMESTER, 
akivel ezekről a kérdésekről hosszabb beszél
getést folytattunk, a következőket mondotta 
a Hétfői Napló munkatársának:

— Minden intézkedésemmel, amelyeket 
polgármesteri hatáskörben teszek, a fővá
ros közönségéi kívánom szolgálni. Éppen 
ezért

legfőbb programpontomnak tekintem 
egy általános olcsóbbodás! folyamat

nak a megindítását.

Á gazdasági élet föllenditésének ugyanis 
nézetem szerint két tényezője van. Az 
egyik uj munkaalkalmak teremtése, a má
sik a megélhetési feltételek könnyítése. 
Mind a két irányban Budapest székesfővá
rosnak kell jó példával előljámia. A szé
kesfőváros már futatott is egy követésre 
méltó példát, amidőn a villamoson beve
zette a kisszakasz-rendszert. Ez a rend
szer nagy sikerrel járt és pedig nemcsak a 
főváros közönsége körében, amelynek 
igen széles rétegei részére tette a villamos-

Szendy polgármester ul 
az üzemen

A mai súlyos gazdasági viszonyok kö
zött a bevételek kiesését csak úgy lehet 
ellensúlyozni, ha a közszolgáltatások árá
nak mérséklésével növeljük a forgalmat. 
Mindenekelőtt

arra törekszem tehát, hogy olcsóbbá 
tegyem a gázt és a villanyt.

Az üzemi tarifák revízióját már januárban 
napirendre tűzöm és bízom abban, hogy 
sikerülni fog kedvező eredményeket elér
ni. Feltétlenül

megszüntetjük a jövőben azt a tartha
tatlan állapotot, amely eddig sok pa
naszt okozott abban a vonatkozásban, 
hogy azoknak, akik évűként 2400 hek- 
towattóra áramnál többet fogyasztot
tak, a többlet-mennyiség után maga

sabb tarifát kellett fizetniük.
Ez az indokolatlan különbség a jövőben

A legitimisták szervezik 
az ellenzéki frontot 
a választói reform ellen

A magyar politikai élet ünnepi csendjét aln 
posan megzavarták az uj választójogi javas 
latról elterjedt hírek, amelyekre illetékes hely
ről az a kategorikus kijelentés került nyilvá
nosságra,

hogy a közölt javaslat és annak rendel
kezései csupán kombinációk.

mert a javaslat — amelyet n minisztertanács 
már letárgyalt — tulajdonképen még nem te
kinthető véglegesnek.

A kormány rendiolkezésére bocsátotta 
ugyanis a tervezetet a Nefnzeti Egység Pártja 
elnöki tanácsának, a kereszténypárt vezetősé-

közlekedést hozzáférhetővé, hanem a fővá
ros villamosközlekedési vállalatának pénz
ügyi helyezetét illetően is, amennyiben a 
gazdasági viszonyok romlása ellenére bevé
teli többletet eredméhyezett. Én ennek

a kisszakasz-rendszernek minden 
irányban való kiterjesztését tűzöm ki 
célul már az 'ijesztendő első hónap

jaiban.
Ezt úgy értem, hogy minden olyan üzem
nek a tarifáit, amely közszükségletet elé
gít ki, revizió alá veszem.

ftv után napirendre tűzi 
revízióját

megszűnik. A tarifareviziőnak elsősorban 
az lesz a célja, hogy

az árak olcsóbbá tételével uj fogyasz
tók kapcsolódjanak be nagyüze

meinkbe
és ugyanakkor az általános fogyasztás is 
emelkedjék.

Ugyanilyen 
olcsóbbitási terveim vannak a fővárosi 
fürdőknél és a közlekedési vállalatok

nál is.
Januárban napirendre tűzöm mindazokat 
az előterjesztéseket, amelyek a közlekedőt 
reformját tartalmazzák. E közlekedési re
formnak egyik leglényegesebb rendelkezése 
lesz

az egységes átszállójegynek a beveze
tése.

Ezzel az egységes átszállójeggyel a jövőben

!SSK

I ének és Eckhardt Tibornak, mint a Független 
• Jsgazdapárt vezérének.

Értesüléseink szerint úgy a kereszténypárt, 
mint a Független Kisgazdapárt vezetősége ka
rácsony után foglalkozik érdemlegesen a vá
lasztói törvénytervezettel és azután fogják 
esetleges észrevételeiket közölni a miniszter
elnökkel és a belügyminiszterrel. Lehetséges, 
hogy még mielőtt teljesen hiteles formában 
nyilvánosságra hozzák a javaslatot,

a Nemzeti Egység Pártja, a Kereszténypárt 
és a Független Klsguzdnpárt vezetőségei 
együttes tanácskozáson állapodnak meg 

HÉV- és BESzKÁRT-kocsln egyaránt lehet 
majd utazni, ami azt jelenti, hogy Buda
pest határain belül megszűnik minden kü
lönbség utas és utas között Bár ennek az 
újításnak a hővezetésé évenként hétszáz
ezer pengő kiesést eredményez a BESz- 
KART bevételeinél, én mégis azt akarom, 
hogy ez az uj egységes átszállójegy is csak 
24 fillér legyen. A jelentkező bevételi ki
esést az igazgatási költségek lefaragásával 
fogjuk ellensúlyozni.

— Ami a gazdasági élet fellendítésének 
másik feltételét, az uj munkaalkalmak' 
megteremtését illeti, ezen a téren is van* 
nak bizonyos elgondolásaim. Január hó’ 
folyamán 16—20 millió pengős beruházási 
kölcsönt vesz fel a főváros és ebből az ösz- 
szegből

nemcsak a Tabán újjáépítésének a 
munkálatait Indítjuk meg, hanem Isko

lákat és uj utakat is építünk, továbbá 
kiszélesítjük a Margithldat és beszer- 

zünk ötven uj autóbuszkocslt.

•— Az egyes ügyosztályok vezetőinek 
most éppen az lesz a legfontosabb felada- 
tűk, hogy a tavaszi közmunkák megindítá
sát előkészítsék. Ha ezek a tervek megváló* 
sül hatnak, már kora tavasszal sok uj ke* 
nyérkereseti lehetőséget nyújthatunk.

Az a ragyogó életkedv, bámulatos erély 
és vidám optimizmus, amely Szendy Károly, 
polgármester szavaiból árad, alkalmas arra, 
hogy a főváros közönségének legszélesebb 
rétegeiben is általános bizakodást keltsen a 
jövő iránt.

Dr. Ráfkai Károly.

bizonyos részletkérdésekl>en
és ezen a tanácskozáson felmerülendő kíván
ságokat a kormány elé terjesztik.

Ezután kerül csak a sor a végleges választói 
törvényjavaslat benyújtására és ezzel egyidin 
jiileg kerül a javaslat megvitatás céljából as 
egyes pártok plénuma elé.

Az uj javaslatról nyilvánosságra került rész-, 
letek tehát abszolút hitelesnek nem tekinthe* 
tők, bár — információink szerint —

az Ismert részletek között van olyan is, 
amely benne van a kormány tervezetében.
Miután a javaslat benyújtására most máj

ünnepi számunk 16 oldal
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legkorábban csak január végén kerülhet sor, 
a kormány ugylátszik éppen elég időt akart 
■dal arra, hogy a közvélemény álláspontja 
már a nyilvánosságra került részletekkel szem
ben Is kialakulhasson.

As ellenzéknek a legélesebb kifogásán van
nak az ajánlások közjegyzői hitelesítése, az 
egyforma pártállásu jelöltek szavazatának ösz- 
szokapcsolása és a törvényhatóságok által vá
lasztandó képviselőkről szóló rendelkezés el
len, mig a négyévi egyhelybanlakás feltété- 
léhuez még kormánypárti oldalon sem lelke
sednek túlságosan.

A javaslat nyugodt tárgyalás* mindenesetre 
attól függ, hogy a Nemzeti Egység Pártja, a 
Kereszténypárt és n Független Kisgazdapárt 
valóban egyöntetűen teszik e magukévá a kor
mány tervezetét.

A Kereszténypárt vezetői részéről az a kí
vánság merült fel, hogy

■z egén* országban lajstromot legyen a 
választási rendszer,

de hogy kítart-o ezen álláspontja mellett, —- 
melynek különben Emszt Sándor adott han
got — nagyon kérdéses.

A független Kisgazdapártnak az uj választói 
javaslattal szemben csupán egy alapvető kö
vetelése volt és van: a szavazás titkossága. 

Ezt az elvi szempontot honorálja a kormány 
tervezete és erre vonatkozólag épp ugy hite
les nyilatkozatok történtek, mint a kerületi 
választási rendszerre vonatkozólag is, u^y 
hogy

a Keresztény  párt kétségtelenül deferálul 
fog e tekintetben a kormány álláspontjá

nak.
Az ellenzéki pártok nagy és éles harcra ké

szülődnek a választójogi tervezet ellen, a már 
eddig is ismert részletek alapján és a kulisszák 
mögött egyes ellenzéki politikusok azon dol
goznak,

hogy egységes ellenzéki frontot teremtse
nek a választól javaslat ellen.

Különösen a legitimista csoport igyekszik ösz- 
szehozni az ellenzéket és a szocialistákkal ke
resik elsősorban az érintkezési lehetőségeket, 
annál Is inkább, mert

a Ma liberális ellenzéki pártok éa a párton- 
klrtlllek között olyan élesek a személyi 

ellentétek
hogy az ellenzéki front kialakulására csak ak
kor lehet remény, ha a szocialisták — félre
téve a legitimisták és közöttük lévő mélyen 
gyökerező elvi ellentéteket — hajlandók lesz
nek együttmenni a legitimistákkal a kormány 
javaslata ellen.

Mámoros lelkesedéssel 
ünnepelte vasárnap Zágráb 

a börtönből szabadult 
Macsek horvát vezért
Zágráb, december 98.

A horvát főváros mámoros lelkesedéssel 
ünnepli Radics István parasztpártjának ve
zérét, Macsek Vladimírt. Zágrábban egyéb
ről sem beszélnek, mint a régenstanács 
amnesztiarendeletéről, amely elengedte a 
felségsértés és hazaárulás miatt elitéit hor
vát parasztvezér háromévi börtönbünteté
sének hátralevő részét.

A vasárnapot Macsek lakásán töltötte 
és nem ment ki az utcára, mert nagyon 
gyengének érezte magát. Már a kora reg-

- 

geli óráktól kezdve nagy tömegek gyűltek 
össze a ház előtt és

egész nap folyt a lelkes tüntetés Macsek 
Vladimír mellett

A horvát parasztvezér szabadlábrahelye- 
zésének híre

Belgrádban Is Igen Jó benyomást keltett 
és politikai körökben bizonyosra veszik, 
hogy a Jeftics-kormány minden téren va
lóra váltja azt az ígéretét, hogy a belső 
béke és kiengesztelődés kormánya akar 
lenni.

Kánya Kálmán szenzá- 
clás vasárnapi cikke

a revízióról, a kisánfántról és 
a politikai légkör megjavításáról

Bécs, december 28.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) A Reichpost vasárnapi számá
ban Kánya Kálmán magyar külügyminisz
ter érdekes cikket irt.

Kánya Kálmán cikkében megállapítja, 
hogy

Európa egyes halaim! csoportjai között 
nemhogy csökkenlek volna, hanem In

kább kimélyültck az ellentétek.
'A kisánlánt államainak merev egység
frontja, amely a marseillei ügy folyamán 
jutott legerősebben kifejezésre, kényszerű 
módon magával hozza, hogy ez a hatalmi 
csoport szemmellálhatóan eltávolodik nőm 
csupán Magyarországtól, hanem mindazok
tól a többi államoktól is, amelyek ragasz
kodnak az általános európai együttmunkál- 
kodás elvéhez — állapítja meg Kánya 
Kálmán cikkében, amelyben azután ezeket
írja:

— Bizonyos, hogy
nem áll érdekében az európai fejlődés
nek, hogy az ellentéteket még inkább 

kiélezzék.
— Lehetséges, hogy a magyar-jugoszláv I a 
viszály elintézése után bekövetkezett a lé-'d/Le egyáltalán.

A biatorbágyi merénylet írás
szakértőinek rágalmazást pere 

a bíróság előtt
A Matuska-ügy epilógusaként érdekes per 

kerül a napokban a törvényszék elé: Szontagh 
Emil és Flschof Gyula törvényszéki írásszak
értők rágalmazás! pere.

A blatorbágyl merénylet után a két Írás
szakértő közöli éles ellentét támadt akörül, 
mnit Matuska hagyott olt n merénylet színbe 
Ivén. Szovtagli Emil azt állította, hogy a cédu
lát’ egy állású'r-.Üli Inkatosscséd irta, akinek 
kommunista özeiméi minit többször meggyűli 
H baja n hatóságokkal. Flschof ezzel szemben 
azt vitatta, hogv nz írás nem Rzármathntlk 
semmiképpen nem a gynmultolt lakatos»“géd- 
től A vita odáig fajult, hogv Szontagh Emil 
Flschof Gyulái

vallási okok minit részrehajlással vádolta.
Flschof erre rágalmazást port inditott kollé
gája ellen. A pert mindegyik fórumon meg

lektani pillanat, amikor mindkét oldalról 
fontolóra vehetik azokat az eszközöket, 

amelyek lehetővé teszik az ellentétes 
felfogások közelebbhozását

és összeegyeztetését.
— Aki tagadja a békés revízió lehetősé

gét, az ellentétbe jut éppen azokkal a szer
ződésekkel, amelyeken a béke nyugszik.

— Kétségkívül megvan a mód arra, hogy 
az „aktiv békepolitika" formulájában — 
amint ez a római jegyzőkönyvek szellemé
ben kifejezésre jut — a támadás megtiltá- 
sánnk elvét összhangba hozzák a fejlődés 
szükségleteinek elvével.

Ha a kisantant blokkjához tartozó álla
mok ezeket az alapelvexet, amelyeken az 
egész népszövetségi szervezet felépül, fenn
tartás nélkül elismerik,

akkor adva van a lehetőség a politikai 
légkör megjavítására és az általános eu
rópai .szellemben történő közeledésre.

11a azonban a kisantant továbbra is állha
tatosan ragaszkodik ahhoz az álláspont
hoz, amely minden békés revíziós kívánsá
got egyértelműnek nyilvánít a háborúval, 
akkor felmerül a kérdés, vájjon a kisantant 

népszövetségi egyezségokmány talaján

nyert*,
Szontaghot 1000 pengő pénzbünteésre ítél

ték
a Kúria azonban visszavetette az ügyet 
a törvényszékre, mert Flschof Gyulának igaz- 
ságfigymlníszterl meghatalmazást kellett volna
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kérnie ahhoz, hogy rágnltnazásl pert indítson 
Szontagh ellen. De a koronnÜgyész

hivatalból Intézkedett az IgnzságUgymlnhz- 
terl meghntalinnzáa megszerzésére 

és ezt Flschof meg is kapta. Az érdekes per
ben a tárgyalást december 31-ére tűzték ki.

Ausztria függetlenségéről,
Németország katonai egyen
jogúságáról, a Saar-kérdésről 
tárgyalt a francia és angol külügyminiszter

Páris, december 28.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon jelen

tése.) Vasárnap az érdeklődés előterében Síi 
John Simon angol külgyminiszter párisi tár
gyalásai állnak. Sir John Simon a francia Ri
viérán tölti karácsonyi szabadságát s útban 
Cannes felé

több órát Párisban töltött.
Az angol külügyminiszter kihasználta az al
kalmat s hosszas tárgyalásokat folytatott Lá
vái külügyminiszterrel és Flandin mlnisztet 
elnökkel az összes aktuális nemzetközi kérdé
sekről:

a saarvidéki népszavazás ügyéről, aa olasz
francia kiegyezés problémáiról, Ausztria 
függetlenségéről, a keleti paktumtervekről, 
és végül Németország katonai egyenjogú

ságának kérdéséről.

Zlnovjevet és Kamenevet 
Trockij sorsára örökre kitiltják 
szovjetvezér Oroszországból

Moszkva, december 22.
Zinovjev és Kamenev letartóztatásának hírét 

vasárnap hivatalosan is megerősítették. A le
tartóztatásról kiadott kommüniké egyúttal 
közli, hogy a két politikus ellen felmerült gya- 
nuokok nem elegendők a bűnvádi eljárás meg
indításához. Kamenevet és Zinovjevet ily kö
rülmények között nem helyezik vád alá, hanem 
pártbirósóg elé állítják őket és csak közigaz
gatási utón járnak cl ellenük.

Beavatott körök értesülése szerint Zinovjcv 
és Kamenev ugyanarra a sorsra jutnak, mint 
annak Idején Trotzkij,

örök Időkre kitiltják őket a szovjetunió 
területéről és toloacuton szállítják a ha

tárra.
A letartóztatások tovább folytatódnak ugy 

Moszkvában, mint Leningradban. A legújabb 
■ hléok szerint Kyrov leningrádl pártitkirt, a 
leningrádi centrumszervezet tagjai tették ei 
láb alól. A centrumszervezet egy nemrégiben 
megindult politikai mozgalom, amelynek cél
jai még nem egészen világosak.

A szervezet vezctőtagjal közül eddig nyol
cat tartóztattak le,

és exck ellen a bűnvádi eljárás Is megindult. 
A centrum állítólag együttműködött Trotzkij- 
jal és

az volt a célja, hogy elkergeti Sztálint és 
Trotzkij keiére Játsza a halaimat.

Zinojeo és Kamenev lettek volna a mozgalom

A francia sajtó véleménye szerint valameny- 
ny| kérdés között ezidöszerint a német ka. 
tonai egyenjogúság kérdése a legfontosabb. 
Több lap ugy tudja, hogy Sir John Simon 
nyíltan megkérdezte a francia kormánytól, 
hajlandó-e támogatni az angol kormánynak 
azt a törekvését, hogy Németországot minél- 
előbb visszavigyék a népszövetségbe. Cletk 
párisi angol nagykövet már érdeklődött Lavűt 
külügyminiszternél ebben az ügyben, de azt a 
választ kapta, hogy

a francia kormány « közvéleményre való 
tekintettel ezidőszcrlnt nincsen abban a 
helyzetben, hogy hozzájáruljon a német 
katonai egyenjogúság gyakorlati elismeré

séhez.
Nyilvánvaló, — írják a lapok — hogy Sir 

John Simon is ugyanezt a választ kapta fran
cia kollégájától.

legfőbb Irányítói és ő nekik kellett volna 
előkészítenek Trotzkij visszatéréséi.

A hangulat a kommunistapártban rendkívül 
elkeseredett > a pártszervezetek részéről szó* 
zával érkeznek a táviratok Sztálin elmére, 
amelyekben

halált követeinek Zlnovjev és Kamenev 
fejére.

Sztálin állítólag mór több mint M00 Ilyen táv
iratot kapott.

— A sziámi király hazatér Londonból él 
elfoglalja trónját. Prajadhipok sziámi ki
rály vasárnap hosszabb megbeszélést folyta
tott a sziámi kormány küldöttségével. A 
tárgyalás eredményeként a király kijelen* 
tette, hogy hajlandó visszatérni Bangkokba 
és újból elfoglalja trónját, de azt követeli, 
hogy a kormány teljesítse feltételeit.

— leszállítják a közalkalmazottak fizeté
sét Belgiumban. Belgiumban január l-ével 
a közalkalmazottak fizetését ötszázaiéiba! 
redukálják. A flzetésleszállltás kiterjed az 
államvasutak alkalmazottaira is.

— Szülők lapja címmel havi folyóirat jele
nik meg Farkas Nándor iró szerkesztésében, 
mely a gyermek helyes szellemi éj testi fejlő
désének irányításával foglalkozik.
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Szivenszurta a feleségét 
a krisztkindli miatt 
a karácsonyfa alatt 
a részeg férj

Véres karácsonyi családi dráma a Király-utcában
Vasárnapra virradó éjszaka véres kará

csonyi családi dráma játszódott le a Király- 
utca 101. számú bérházban.

Éjféltájban velőtrázó segélykiáltásokra, 
hangos jajveszékelésre riadtak fel a lakók, 
Az elsöemeleti folyósóról hallatszott a kiál
tozás. A lakók kicsődültek a folyósóra. Ab
ban a pillanatban kivágódott a 9-es számú 
lakás ajtaja és kirohant rajta egy asszony: 

a mellébűi patakzott a vér. 
Egyenesen a lépcső felé rohant, a lépcső
házban azonban összeroskadt és elvágódott 
a kövön. A házmester mentőkért telefonár., 
mentőautó szirénázott végig a Kird/y-utcán, 
rendőr is érkezett és rövidesen kiderült, mi 
történt.

A házban lakik már évek óta Keiser Jó
zsef 58 éves üvegcsiszoló-mester, 57 éves 
feleségével és ké* gyerekével. Keiserékre 
pár év óta rossz napok járnak.

a férfinek nincs munkája,
gondok közé kerültek és az asszonynak kel
lett dolgozni, hogy éhen ne pusztuljanak. 
Varrni, takarítani járt és reggeltől késő 
estig szorgalmasan dolgozott, hogy pár pen
gőt keressen. Mialatt azonban Keiserné 
dolgozott és törte magát, az ura lassan-las- 
san elzüllött:

ahelyett, hogy munka után nézett volna, 
Ivásra adta magút,

el szedte az asszony keservesen megkeresett 
pénzét és eldorbézolta.

Gyakran részegen jött haza és ilyenkor 
mindig nagy botrányt rendezett,

belekötött a feleségébe és ütölte-verte 
a gyerekeket.

A szerencsétlen asszony igyekezett jó 
útra téríteni az urát, lelkére beszélt, sírt, 
könyörgött neki, hogy hagyja abba ezt az 
életmódot, ami a romlásba viszi őket. Pár 
héttel ezelőtt már úgy látszott, hogy Keiser 
szót fogad a feleségének, megbecsülte ma
gát, abbahagyta az ivást és

az asszony mór-mar azt hitte, hogy 
minden megváltozik.

Keiserné hetek óta spórolt, hogy szép 
karácsonya legyen a családnak. Megtakarí
tóit pénzén,

tizennyolc pengőért használt télikabátot 
vásárolt az urának és karácsonyfát Is 

vett.
Hétfő este helyett szombaton tartották meg 
Keiserék a karácsonyestét, mert úgy szá
mították, hogy vasárnap reggel az egész, 
család elutazik Pestkörnyékre egy rokonuk

Különös áramlopási ügyben 
nyomoz a rendőrség

Egy váciuti borbélymester kalandja a „megfúrt" villanyórával
Vasárnap reggel óta olyan különös és furcsa I 

ügyben indított a budapesti főkapitányság I 
nyomozást, amire aligha volt még példa. 
Arról van szó, hogy a rendőrségnek azt kell 
megállapítania,

mennyi értékű áramot lopott el Budapest 
Székesfőváros Elektromos Müveitől egy 

Külső-Váci-uti borbélymester.
Hosszú utat futott még az ügy a büntető

bíróságon ót, amig ennek aktái a főkapitány
ságon a Meszlényi detektivfelügyelő csoportjá
hoz kerültek, mint a birói megkeresés mondja, 
„a pontos tény megállapítása céljából".

Megnyílt az 

ndrássy

és söröző
(volt Drexler)
az operahdztai szemben
Minden délután uzsonnahang- 
verseny. Esténként Buday Dénes 
zeneszerző zenekara Tóth Bóske 
és Sárossy Mihály előadómű
vészek közreműködésével.
A látványosan szép sörözőben 
remek konyha, polgári árak 
Dreher-söröki
Asztalrendelés telelőn: 24-0-32

hoz, hogy ot*. töltsék a karácsonyi ünne
peket

Az asszony fölállította a kis karácsonyfát 
és boldogan állták körül. A gyerekek apró 
ajándékokat kaptak és Keiserné boldogaji 
adta oda az urának a karácsonyi télikabá
tot.

Kelser nagyon megörült az ajándéknak, 
nyomban föl is vette és elköszönt azzal, 
hogy egy órára elmegy, hogy megmutassa 
barátainak uj télikabátját. Az asszeny a 
lelkére kötötte, hogy ne maradjon el so
káig, mert reggel korán indul a vonat.

Keiser az ajándék télikabáttal elment a 
közeli vendéglőbe, inni kezdett, egyik po
hár ital a másikat követte, késő éjszakáig 
dorbézolt,

végül eladta az ajándékba kapott ka* 
bátot és ezt a pénzt Is elitta.

Éjféltájban kabát nélkül, holtrészegen 
érkezett haza és megint óriási botrányt ren
dezett. Alighogy belépett a lakás ajtaján, 
orditani kezdett:

— Ma éjszaka leszámotok mindenkivel! 
Olyan harakirit rendezek, amiről beszélni 
fog az egész városi

A részeg ember fejszét keresett, az asz- 
szony azonban, amióta az ura ivott, mindig 
attól félt, hogy valami baj lesz és a szek
rénybe zárva tartotta a baltát. Keiser, mi
kor nem találta a fejszét,

berohant a szobába, ahol a felesége a 
gyerekekkel együtt vlrrasztva várta.

A szerencsétlen Keiserné rémülten látta, 
mi van az urával, csititani igyekezett ,és 
szemrehányást lett neki az eladott télika 
bát miatt.

Keiser erre dühében kést rántott, neki
esett az asszonynak és mellbeszurta:

a penge mélyen befuródott Keiserné 
mellébe és megsértette a szivburkot.

A részeg ember ezután a gyerekeire rohant, 
de addigra az asszony segélykiáltásaira 
előkerültek a szomszédok és lefogták.

Kelsernét a mentők a Jlőkus-kórházba 
vitték, ahol az inspekciós sebészorvos azon
nal műtétet hajtott végre rajta,

meg kellett operálni a szivet is.
A ritkán előforduló csodálatos sziv-operáció 
sikerült és az orvosok biznak abban, hogy 
megmentik Keisernét.

A merénylő férjet a rendőr megkötözve 
vitte a főkapitányságra.

Olyan részeg volt, hogy nem is tudták 
kihallgatni,

megvárják, amig kijózanodik, csak akkor 
foghatnak hozzá a kikérdezéséhez.

Két esztendővel ezelőtt történt, hogy az 
Elektromos Müvek egyik ellenőre megállapí
totta, hogy

a Václ-ut egyik borbélymühelyében a vil
lanyórát megfúrták éa egy szerkezet se 
gitségével úgy használták az áramot, 
hogy az óra nem mulatta az elfogyasztott 

mennyiséget.
Az ellenőr jegyzőkönyvet vett föl az esetről. 
az Elektromos Müvek pedig lopás miatt föl
jelentették a borbélymestert. A per folyama 
alatt egyezkedési tárgyalások indultak meg, 
amelyek folyamán a borbélymester megállapo
dást kötött a társasággal. A megállapodás 
szerint

elismeri, hogy 1400 pengő értékű áramot 
lopott el

és kötelezte magát, hogy az összeget havi 
részletekben viszaflzeti.

A büntető eljárás továbbfolyt a borbély
mester ellen, aki közben polgári pert inoitott 
nz Elektromos Müvek ellen, azzal, hogy kötött 
ugyan egy mcgállnpodást, amelyben elismeri, 
hogy 1400 pengő értékű áramot lopott, de ezt

• megállapodást érvényteleníti a bíróság, 
mert ő azt kényszerhelyzetben kötötte, 

miután, ha nem irta volna alá a megállapo
dást, nem qdtak volna neki tovább áramot és 
Igy üzemét nem tudta volna folytatni. Azt is 
elmondotta a borbélvmester a Járásbíróságon, 
hogy szakértői megállapítás szerint

a mérés nélkül elfogyasztott áram értéke 
legföljebb 50—60 pengő lehet.

A járásbíróság a bűnügyi iratokat is áttanul-

A T&KéícTESHASHAJTÍfí 
butos, Ártalmadon.’ 

Hiányozta és miután itt 1400 pengős lopásról 
volt szó, tisztázni kellett az összegszerűséget, 
annál is inkább, mert

200 pengőn aluli lopást a büntetőtörvény* 
könyé* enyhébben bírál el, mint • kétszáz 

pengőn felülit,
mely esetben a lopás büntette forog fenn. 
Visszakerültek tehát az lra<tok a büntetőtör
vényszékhez, ahol felfüggesztették a további 
tárgyalást és áttették az iratokat a főkapitány
ságra

A Mész lény i-csoport vette kezébe a nyomo
zást és most azelőtt a rendkívül nehéz feladat 
előtt állanak a detektivek, hogy

megoldják a nagy kérdést: kétszáz pengőn 
aluli értékben fogyasztott-e jogtalanul a 
Václ-ntl borbélymester áramot vagy két

száz pengőn felül.
A dolognak külön érdekessége, hogy az 

Elektromos Müvek szakértője, aki természete
sen alkalmazottja a székesfővárosnak,

a borbélymester szerint nem lehel érdek
telen szakértő,

ezzel szemben az Elektromos Müvek szerint 
a borbélymester szakértője csak magánszak- 
órtőnek tekinthető, tehát

a rendőrségnek kell erre a célra külön 
szakértőt szerződtetnie,

aki mint hites rendőrségi ember mondjon vé
leményt az ügyben.

Oroszország felől hó közeledik
— jelenti vasárnap a Meteorológiai intézet 
Szlrlusz mester karácsonyestére havat jósol a síelőknek

Lesz-e hó? Leaz-c fehér karácsony? Ez a 
kérdés foglalkozttaja a téli sportok ezernyi 
hivén kívül azokat, akiknek .exlsztenciát jelent 
a tél: a tüzelőszerkereskedőket, hólapátolókat, 
téli üdülők tulajdonosait és alkalmazottait.

Hetek óta tömegek várják izgalommal a 
meteorológiai intézet jelentését, 

amely mindig la&su lehűlésről számol be, 
azonban az első hő ennek ellenére sem akai 
leesni.

A fővárosi társaságokban az utolsó napok
ban már rengeteg fogadást kötöttek, hogy 
lesz-e az idén hóf

Kettő az egyhez fogadták a fekete kará
csonyt.

A legoptimistább hófogadókat is megkontre- 
minálta azonban a köztisztasági hivatal. Más 
években már október végén minden utcasar
kon kiplakatirozták, hogy hol vesznek fel hó
munkásokat, az idén a plakátok elmaradtak.

Helyettük
Irtsa Ibolyát árusítanak a virágüzletekben.
A statisztikai hivatal kimutatása szerint 

1916 óta nem volt ilyen enyhe tél, mint most. 
Huszonnégy óra előtt az ország több részén 
még

tíz fokon felül volt a hőmérséklet.
A Meteorológiai Intézethez érkező jelentések 
arról számolnak be, hogy nemcsak Magyar
ország, hanem

egész Európa bómentes. Még a Kárpátok
ban sem esett le a hó, csak az Alpok ezer 

méteren felüli csúcsait fedi hótakaró.
A Meteorológiai Intézet jelentése szerint Nyu- 
gat-Európában még tart a rendkivül! enyhe 
időjárás. Közép-Európában ellenben egyre in
kább terjeszkedik a keletfclől érezhető lehű
lés.

Az Oroszországból áramló hidegebb lég
tömeg kezd már az Erdős Kárpátok hágóin 
át is ömleni az ország területére. Az átlagos 
napi felmelegedés 5—7 Celsius fokig terjedt, 
de az északkeleti határszélen meghaladta a 
tiz fokot.

A síelők ebből a jelentésből nem sok vigaszt 
meríthetnek a knrácsonyi túrákra. Mi sem 
bizonyítja ezt jobban, minthogy

üresek voltak a aportáru üzletek.
A Meteorológiai Intézet prognózisosztályát 

kérdeztük meg, hogy lesz-e hó karácsonyra?
A válasz igy hangzott:
— Oroszország felől hatalmas hideg lég

tömeg zudul az országba, 
mármost, ha északnyugat felől páratelt levegő

TUNGSRAM
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esrtz&é torta ÁartuítíÁcJt"!

nyomulna a hideg levegőréteg fölé, akkor le* 
esik a hói

— És be fog ez következni?
— Ha bekövetkezik is, akkor is

csak kisebb havazás lesz,
nem eredményez vastag hőréteget...

A hó karácsonyra tehát valószínül
A Meteorológiai Intézeten, sportolókon kívül 

van egy ember Budapesten, akit igen közelről 
érintenek az időjárás változásai.

A Jó öreg Szlrlusz mester ez,
akinek megesett a szive a síelők hatalmas tá
borán. Feljött a szerkesztőségünkbe és prog
nózist mondott, hogy milyen lesz az idő.

Így kezdte:
— December 24-től egy kicsit hidegebb idő 

Jön és
több helyen havazás várható.

Azután folytatta. — Januárban „több napok
ban hideg időjárás Ígérkezik." Több helyen 
kisebb-nagyobb havazásban lesz részünk. ..A , 
melegebb éghajlatra húzódik a nagyobb hideg, 
ahol hosszú ideig nem volt ilyen hideg." 
Európa több részében lesznek nagyon hidegek 
20—30 fok, még több is, nálunk 3, 5, 10, 15 
körül egyes vidékeken, az Alföldön, 20—25 
fk hideg Ígérkezik, közben jönnek enyhébb 
napok, hó, eső esik Egyszóval

egy közepes hideg tél jön.
— A tél márciusig tart. A jövő szezonban 

már korán beköszönt a hideg, november má
sodik felében leesik a hó.

így kárpótolja Sziriusz mester a síelőket az 
eddig elmaradt túrákért.

Bravó Sziriuszl
Vasárnap este érdeklődtünk Ismét a Meteo

rológiai Intézetnél, hogy várható-e lényeges 
időváltozás karácsonyra?

A Meteorológiai Intézet a külföldi állomá
sok rádiójelentéseinek felvétele után a követ
kező felvilágosítást adta:

Az Oroszországi hideg légáramlás lassú ki
szivárgása folytán Közép-Európában a hőmér* 
séklet fokozatosan sülyed. A hőmérséklet ha
zánkban 0 fokra, a Kékostetőn —2 fokra szállt 
le. Néhány helyen gyenge szitálás, a Mátrá
ban pedig hódara esett. A hegyek mindenütt 
felhőbe vannak burkolva. Budapesten vasárnap 
délben a hőmérséklet plusz 4 Celsius volt.

Időprognózis a következő huszonnégy órára: 
Keleti szél, kevés eső, kisebb havazás, 

Inkább csak délnyugaton.
A hőmérséklet tovább süllyed.
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Karácsonyi amnesztia: 
vasárnap 87 fogoly • 
szabadult ki kormányzói 
kegyelemmel

Mint minden esztendőben, az idén is 
nngy érdeklődéssel várta a közvélemény a 
karácsonyi amnesztiát.

Az idén sem maradt el a karácsonyi am
nesztia és

vasárnap már el Ls hagyták a fogházat 
az ország különböző fogházait azok, 
akiknek az államfő megkegyelmezett.

A Hétfőt Napló munkatársa a karácsonyi 
amnesztiáról vasárnap az alábbi érdekes 
tájékoztatást kapta:

— Lázár Andor dr. igazságügyminiszter 
ezidén is a kora ősszel már intézkedett az
iránt, hogy az illetékes hatóságok előter

jesztést tegyenek az igazságügyminiszter
hez arra, hogy

kiket tartanak a különböző bűncselek
ményekért elítéltek közül érdemesnek 

arra, hogy kormányzói kegyelemre előter 
jcsztcssenek.

Az idén körülbelül október végén együtt 
volt a megkegyelmezcndök listája és dr. 
Lázár Andor igazságügyminiszter megtelte 
előterjesztését a kormányzónak. Ennek 
alapján

87 elitéit kapott a szeretet ünnepére 
kormányzói kegyelmet

és ezek karácsony estéjére már otthon is 
lesznek családjaik körében.

Meggyilkolt gyermek 
holtteste a Zsigmond- 
utcai szemétládában

az ópiumot és morfiumot, amit a lánytól ka
pott. Sőt

ai a „detektív4*, aki a motozást végezte, 
kint áU ■ szoba ajtaja előtt, 

mert mindkettőjüket el akarja vinni a rendőr 
ségre. Itt kapcsolódik bele a történetbe 

Neoscbll, a magyar származású ügyvéd.
ő volt az ajtó előtt álló „detektív*4. Breda 

néven mutatkozott be és rögtön kihallgatta a 
lányt, aki sírva könyörgött, hogy legalább 
addig várjanak, amig apja Pórlsba érkezik és 
magánúton próbálják elintézni a kellemetlen 
ügyet.

Azonnal sürgöny ment Düsseldorfba a lány 
apjának, akt másnap repülőgépen megérkezett. 
Vogt rendező megrendezte a találkozást a 
lány apja és az állítólagos detektív között. A 
megbeszélés eredménye

százezer frank volt, 
amelyet a leány apja, Caspar konzuli megbí
zott egy taxiban adott át a detektivnek. Az 
ügy el volt Intézve és a nyomozásra vonatkozó 
állítólagos iratokat az öregur szeme előtt 
megsemmisítették.

Mikor az első Ijedtség kezdett elmúlni, 
c konzol gyanakodni kezdett 

ós tisztázni akarta a dolgot. A rendőrségen 
semmitsem tudtak sem Breda nevű detektiv- 
ről, sem Caspar kisasszony morfiumos ügyé
ről. A konzul szabályos nyomozást indított és 
egymásután kutatta végig a Montmartre és a 
Quartier Latin kocsmáit és szállodáit. Egyedül 
Vogt rendezőt találták meg, a detektivnek 
nyomaveszett. Már-már azt hitték, hogy vég
leg megmenekül, amikor a rendőrségre érde
kes följelentés érkezett.

A följelentést a nemzetközi kokaincsempész- 
hirodalomban jólismert „Comtesse Hecken- 
dorf" adta be Úgy lát szik, valamiért megha
ragudhatott a comtesse és azért árulta be a 
társaságot. A feljelentés alapján most már ha-1

Tisztelt vevőimnek szíves tudomására 
hozom hogy

FRISCH-CIPŐ
elnevezés alatt forga’omba hozott saját 
készítésű kézzel varrott c.pőlmet 

csakis fennálló VI.HlrfilV-U.78 
bon árusítom édi OH üzletem nincs 
Les laDh szinnadi fis estélyi ciDOk 

Olcsó Araki 

marosan nyomára akadtak a Breda detektlv- 
nek, másképpen Ncoschll ügyvédnek.

Ncoschil tiz évvel ezelőtt került Párlsba.
Pesten elvált feleségétől, otthagyta csa

ládját, Párlsban újra megnősült 
és francia állampolgárságot szerzett.

Mikor az asszony pénze elfogyott. Őt is ott- 
hagyta és bevonult a Mont pár nasse és Quar
tier Latin kávéházaiba, ahol gyanús elemek 
között munkálkodott. Munkássága főleg ha
mis munka- és tartózkodási igazolványok meg
szerzéséből állott.

Közben mint a magyar legitimista mozgalom 
állítólagos párisi képviselője szerepelt, vala
hogyan pénzt szerzett és

Párisi Figyelő néven lapot Indított.
A lap mindössze kétszer jelent meg és az 

ügyvéd mind lejjebb Jutott. Az utolsó hetek
ben aztán egyik napról a másikra elegánsan 
kiöltözve jelent meq a kávéházban: Akkor 
történt a szúzezerfrankos zsarolás.

Neoschil ügyvédet letartóztatták és a párisi 
magyar kolónia tagjai izgatottan tárgyalják az 
esetet

Egy elegánsan öltözött fiatal nőt 
gyanúsítanak a gyermekgyilkossAggal

Vasárnap reggel a Zsigmond-utcában, a 
Lukács-fürdő mellett szemetet akart dobni 
az utcai gyüjtőládába egy utcaseprő. Mun- 
Ikaközben a ládában paplrcsomagot talált. 
A Sztp cimü hetilap példányába volt bur
kolva a csomag. Az utcaseprő figyelmez
tette a közeli rendőrőrszemet, kibontották 
a csomagol és

■ papirburkolalból nébánynapoa flu- 
csecsemő holtteste került elő, ■ nyakán 

vörös sáv látszott, megfojtották.
Á rendőr azonnal a főkapitányságra te

lefonált, ahonnan bizottság érkezett. A 
rendőri bizottság emberei érdeklődni kezd
tek a környéken és rövidesen meglepően

érdekes adathoz jutottak. Egy hordár el
mondotta, hogy hajnalban a szemetesláda 
körül

egy buszonöt-harmlneévesnek látszó 
elegánsan öltözött nőt látott 

izgatottan föl-alá járkálni, csomaggal 
hóna alatt.

A hordár vallomásából arra következ
tetnék, hogy

ez

a

sz ismeretlen elegáns nő gyilkolta 
meg a csecsemőt

rejtette el a holttestet a szemétládába, 
rendőrség szigorú nyomozással igyek- 
kézrekeriteni a gyilkos anyát,

Szélhámos álkatonatiszt 
került hurokra a főpostán

A főkapitányságra mostanában több fel
jelentés érkezett egy gyanús ember ellen, 
aki könyöradoinányokat gyűjtött Előkelő 
társadalmi állású embereket, volt miniszte
reket, bankigazgatókat, közgazdasági kapa
citásokat keresett fel, mint volt főhadnagy 
mutatkozott be, arra hivatkozott, hogy nyo
morba került és segítséget kér. Sok helyen 
kapott is adományt.

Egy magasrangu katonatiszttől levélben 
kért segítséget. Az illető urnák feltűnt, 
hogy a levélben rengeteg a helyesírási hiba, 

az írás nem katonatisztre valló Intelli
gens ember kezevonásától származik. 

Ezért felhívta a rendőrség figyelmét.
A rendőrség keresni kezdte a rejtélyes 

adománygyűjtőt és csakhamar nyomra 
akadt. Az első nyomot egy államtitkár öz
vegye szolgáltatta. A hölgy a minap leve

let kapott, amelynek írója arra kérte, hogy 
„Jobb sorsra érdemes állásnélküli tiszt" 
jeligére küldjön adományt a főpostára. 
Az uriasszony is följelentést tett a rendőr
ségen és

vasárnap reggel detektívek álltak les
ben a főposta poste restante osztályán.
Rövidesen jelentkezett is egy férfi a „Jobb 
sorsra érdemes állásnélküli tiszt" jeligére 
érkezett levélért.

A detektivek azonnal lefogták és előállí
tották a főkapitányságra. Kiderült, hogy 
Kormos Mihály a neve, 85 éves volt pénz
ügyőr, rovottmultu ügynök, akinek termé
szetesen

soha semmi köze nem volt a katona
sághoz.

A szélhámost őrizetbe vették.

Palesztinái valutaüzért
fogtak Budapesten

Vasárnap vjabb valuta-bűnügyet derített fel 
a Lípót-köruti valutarendörség. Beigelmann 
Mojse külföldről Budapestre vándorolt alkalmi 
kereskedő érintkezést keresett több Magyar
országon élő lengyel családdal, akik innen 
Palesztinába akartak kivándorolni. Beigelmann 
vállalkozott arra, hogy a Palesztina! kivándor
lók részére lengyel útlevelet és lengyel zlotyt 
szerez.

Többezer zlotyt össze Is vásárolt a zug
forgalomban,

aztán átadta az útlevelet a kivándorlásra ké
szülő lengyeleknek, de a valutarendörség ide
jében rajtaütött és Beigelmannt elöállitollák a 
detektívek.

Beigelmann tagad, de az a gyanú merült fel, 
hogy

■ lengyel útlevelek ls hamisítványok.
Vasárnap délután Beigelmann Mojset flze-i 

tési eszközökkel elkövetőit visszaélés címén' 
letartóztatták.

íeOiZi-i'Jii'wa tióoíeii Wf- .<#.

Ezúttal egy rendkívül érdekes Ucltálási 
feladatot adunk fel a Hétfői Napló olvasói
nak. A bajnokcsapat tréningjén volt ez az 
elosztás:

A jövőévi maauar bajnokságot uqu irta 
ki a Szövetség, hogy az minden valószínű
ség szerint csak négy-öt csapat szórakozása 
lesz. Azok a tagegyesülctek, amelyek még 
csak nem is kerülhetnek az első osztályba, 
akcióra készülnek a december 28-ra egybe
hívott rendkívüli szövetségi közgyűlésen. Az 
ilyen tervezgetések ugyan rendszerint abba
maradnak, mire a közgyűlés napja elérke
zik, ebben az esetben azonban valóban több 
felszólalás készül. Véleményünk szerint a 
legjobb akció: nem résztvenni a bajnokság
ban. Megtakarításnak is jó, mert egy neve
zés 72 pengőbe kerül...

♦
iránt viszont óriási az ér- 
hölgycsapat készül lázasan

A hölgybajnokság 
dcklődés. Már húsz 
január ötödikére...

ÉSZAK

DÉL

Fantasztikus kalandorstikli miatt 
letartóztattak Parisban egy magyar 

származású ügyvédet, a Párisi 
Figyelő szerkesztőjét

Páris, december 23.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Dctcktlvre- 

gény, kokaincsempészet, nemzetközi kalandor
világ; egy magyar szármnzásu ügyvéd különös 
kalandjáról beszél Páris.

A történél szenvedő hőse Caspar kisasszony, 
a düsseldorfi svéd konzuli megbízóit leánya. 
Ez év Júliusában jött Parisba és egy vidám 
monlmartrel társaság köaéppontjábn került. 
A társaság tagja! közt volt Vogt szippnd| és 
filmrendező is. Caspar kisasszony cshkhám.-u 
jóbaráts.igba kerüli a rendezővel és minden 
felé együtt jártnk. A rendező, nki régi

hoknlnhta és morflnlsta volt, 
átvette a lányt, hogy tartson vele, fogyassza ő 
is a kábltós’creket. Caspar kisasszonyt vala
milyen kisebb műtéti beavatkozás minit az 
egyik páriskörnyékl sznnatóriumbnn kezelték 
As egyik este rémülten beállított Vogt ren
dező.

— Nagy baj van, — mondta — a rendőrség 
kábitószerfogyasztás miatt mindkettőnket 
megfigyelés alatt tart.

Megmagyarázta hogy a dolog azért nem 
olyan veszélye®,

mert as ügyet kisebb áldozattal el lehetne 
simítani.

A lány Ijedten adta oda a rendezőnek össze* 
készpénzét és a nála lévő kisebb mennyiségű 
kokaint és ópiumot.

A rendező azonban másnap is eljött Most 
már n?t újságolta, hogy megtalálták nála azt

A
A december 28-lkl szövetségi közgyűlés szö

vetségi kapitányt is választ. Olyant, akinek nem 
igen lesz hatásköréé, mert válogató joga nem 
lesz. Ilyen feltétellel persze nem ls igen ambi
cionálja senki a kapitányi elmet...

A világbajnokság előkészítését végre kez
dik komolyan venni, Kállay Tibor, Görgey 
István és Kiinger Pál vették át az irányítást 
és igy mégis csak történik valami.. ■

* _________
Akik a bridgesport jelentőségét komolyan ve

szik, azt kívánják, hogy az öttagú amerikai 
bajnokcsapat ellen az öttagú magyar és Euró
pabajnok Fészek-csapat álljon ki — tartalék 
nélkül. A tartalék úgysem hoz szerencsét a baj
nokcsapatnak. Az FTC hendikepphen a tarta
lékkal Játszva, a Fészek csak második lett, míg 
a Zslgmondy-cmlékvcrsenyben tartalék nélkül 
szépen győzött...

Pikk X 
Káró XXX 
Kör K X X X X 
Treff X X X X

Észak indul 2 plkk-kel. Kelet három tref- 
fet mond. Dél passzol.

Hogyan kell ezt az elosztást úgy tovább
licitálni, hogy a kis szlem bemondható le
gyen

Megjegyezzük, hogy Északon Keleti An
dor ült és ez ■ legjobb magyar licitáló ezzel 
a lappal a legszebb licitek egyikét proku- 
kálta.

Tessék Mcitálni!

két esetben a bemondás teljesítve van.

A Hétfői Napló december 17-ikl számában
közölt bridge-rejtvény megfejtése:

Dél Nyugat Észak Kelet
Kör aa Kör « Kör 2 Kör 7
Kör 4 KörK Treff 8 KörB

Pikk 10 Pikk K
Treff 5 Pikk 5
Káró 5 Káró 8 Káró K Káró 2

Pikk 2 Pikk 4
Kör 9 Pikk 8

Káré D, vagy 9 kijátszása esetén, tehát mind-

▲ megfejtők között öt nyereményt osz
tunk ki.

Ujjongva éa hálásan fogadta a

Radius közönsége
at

Elegancia 1935
cimü grandiózus Warner-filmet

KI0«d*iok kezdatu 2, 4, 6, 8 «s 10 Arakor

A megfejtést tőbbszázan küldték be. Ezek 
közül helyesen csak a következők fejtették 
meg:

Gatteln Zoltán, Freund Ferenc, Fischer Lily, 
Mattersdorfer György, Vincze József, Welsz Te
réz, Rosenzwclg Sándor, Armuthné Teca, Ro- 
bischek Ágnes Veronika, Braun Tibor, Springer 
Lajos, Altmnnn Pál dr. (Makó), akik közöli öt 
jutalmat osztottunk ki.

Első dijat (20 pengőt) Gerő Lajos Szekszárd, 
Második dijat (10 pengőt) Robltschek Ágnes 

Veronika,
1 borotválkozó csomagot Gatteln Zoltán,
Egy illatszerdobozt Armuthné Teca,
Egy pipereszappan-csomagot Altmann Pál.
\ nyertesek ajándékaikat csütörtökön és 

pénteken 2 és 8 óra között vehetik át kiadóhi
vatal unkban,
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vasárnap délután
a HliudsuOlgyben lelőtte 
egy fiatalember dr. Honosító 
istuán pénzügyi főtanácsost 
ós a rejtélyes merénylet után elmenekült

Titokzatos revolve
rei merénylet történt 
vasárnap délután a hű
vösvölgyi erdőben. Dél
után négy óra tájban a 
Nagyrét felé vezető er
dei utón a turisták egy
szerre hangos segitség- 
kiáltásokat hallottak.

Többen szaladtak arrafelé, ahonnan el
hangzottak a kiáltások. Csatlós Andor vil
lanyszerelő érkezett elsőnek oda és egy jól 
öltözött idősebb férfit talált, vértócsában 
fekve a földön.

A sebesült eszméleténél volt, de már egy
re gyengülő hangon mondotta el, hogy 

dr. Koncskó Istvánnak hívják, 52 éves, 
pénzUgyi számvevőségi főtanácsos, 

aki a központi vámigazgatósághoz van be
osztva. Percről percre gyengébb lett a sebe
sült, de azért még közölte Csatlós András
sal és az időközben odaérkezett többi tu
ristával, hogy

az erdőben sétált és egy Ismeretlen fia
talember egyszerre hátulról rálőtt, 

érezte, hogy jobb derekába hatol a golyó, 
fel&ikoltott és nem tudott tovább a lábán 
állni,

Utolsó erejével mondotta el dr. Koncsko, 
hogy a közelben lakik a Remete kertváros 
Határ-\it 1. számú saját villájában. Kérte 
a turistákat, hogy vigyék haza. A környé
ken táborozó

cserkészektől sikerült egy hordágyét 
szerezni, 

erre fektették a még mindig erősen vérző 
számvevőségi főtanácsost és lakására szál
lították.

A villában kétségbeesett megdöbbenéssel 
fogadta a súlyos sebesültet felesége, leánya, 
(valamint veje, dr. Székely Gyula, a Pénz
intézeti Központ tisztviselője. Koncskó Ist
ván dr. percenként elvesztette eszméletét, 
azután ismét magához tért és szakadozot
tan elmondotta, hogy rendes sétáját végezte 
o hűvösvölgyi erdei utón, amikor a titokza
tos merénylő revolverlövése leteritette.

A pénzügyi főtanácsos hozzátartozói lát
ták, hogy Koncskó István dr. állapota perc
ről percre súlyosabbra fordul, egyre rövi- 
debbek lesznek azok a percek, amikor esz
méleténél van és ezért sürgősen autóért te

A szovjetkövet vasárnap 
átnyújtotta megbízólevelét 

a kormányzónak
A kormányzó vasárnap délelőtt 11 órakor 

ünnepélyes kihallgatáson fogadta Alexan
dra Beksadiant, a Szocialista Szovjetköztár- 
saságok Uniójának újonnan kinevezett 
rendkívüli követét és meghatalmazott mi
niszterét, aki

megbízólevelét, valamint as elődje 
visszahlvólevelét nyújtotta át

Z

tessy Sándor, a kabinetiroda főnöke,

Óriási kémkedési botrány 
Bécsben

Bécs, dcember 23.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje

lentése.) Szenzációs ipari kémkedés ügyé
ben történtek feltűnő letartóztatások va-
sárnap. A bécsi rendőrség megállapította, 
hogy Bécs egyik legnagyobb gépgyárában,

a Garwens-müvckben folytattak Ipari 
kémkedést a Csehszlovákiában levő 

olmützl Slegmund-Maschlnenfabrlk 
részére, amely Európa egyik legismertebb 
gépgyára.

A nyomozás kiderítette, hogy a kémke
dést a Gartvens-müvek fökönyvelönöje és 
egy magasrangu tisztviselője, aki nyugal
mazott ezredes, követték el. A fötisztviselöt 
gyengéd szálak fűzték a főkönyvelönőhöz, 
aki megszerezte a Gartvens-müvek üzleti 
megrendeléseire és egyéb üzleti ügyeire vo- 
natkoz.ó adatokat és ezeket

■ főtisztviselő továbbította as olmfltal 
Slegm und-céghez.

Vasárnap" este egy harmadik szenzációs 
letartóztatás is történt a feltűnő ipari kém
kedés ügyében:

lefonáltak és
beszállították a rejtélyes merénylet ál
dozatát az UJ Szent János-kórházba.
A kórházban a sebészeti osztály egyik 

földszinti különszobájában helyezték el a 
beteget,

azonnal megopcrálták.
A műtét sikerült, a golyót eltávolították a 
testből.

Vasárnap délután a főkapitányságról 
rendőri bizottság szállt ki az Uj Szent Já- 
nos-kórházba, hogy a nagybeteg főtanácsost 
kihallgassák. Koncskó István elmondotta, 
hogy minden délután sétálni szokott a hű
vösvölgyi erdőben. Vasárnap séta közben 
feltűnt neki egy erdei pádon egy magaster- 
metü, hátrafésült hajú, vállas fiatalember, 
aki

kockás sportnadrágot és kék szvettert 
viselt.

A fiatalember turistának látszott. Egy perc 
sem telt el azután, hogy elhagyta a padot, 
ahol az ismeretlen ült, máris hallotta eldör
dülni a revolverlövést és érezte testébe fú
ródni a golyót. Azt következteti, hogy

nem lehetett más ■ merénylő, mint a 
kékszvetteres férfi.

Azt is elmondotta dr. Koncskó István, 
hogy

halvány sejtelme sincs arról, hogy ki 
követhette el a merényletet, 

tudomása szerint nincsenek és soha nem is 
voltak ellenségei. Az egyetlen elképzelhető 
lehetőségnek tartja, hogy

a kékszvetteres fiatalember rablótáma
dást akart elkövetni ellene 

valószinüleg megijedt és elmenekült.
A merénylet áldozatának vallomása alap

ján természetesen azonnal a legnagyobb 
eréllyel megindult a nyomozás. A budapesti 
főkapitányság sürgősen értesítette a pest- 
hidegkuti csendörséget és igy

a fővárosi rendőrök éa a csendőrök 
együttes erővel kutatják át a környéket 

és remélik, hogy hamarosan' sikerül meg
találni a kékszvetteres fiatalembert.

Késő este a főtanácsost átszállították a 
Fasor-szanatóriumba, ahol Adóm profeszor 
ujabb műtétet fog végezni rajta, mert meg
állapították, hogy a golyó a gyomorfalat is 
átfúrta.

Az üdvözlő és válaszbeszédek elhangzása 
után a kormányzó beszélgetést folytatott a 
követtel, aki bemutatta a kíséretében meg
jelent Semen Mlrny és Michel Chaproff 
követségi titkárokat.

Az ünnepélyes aktusnál közreműködtek 
Kánya Kálmán külügyminiszter és dr. Vér

Maschlnenfabrlk Bécsben tartózkodó 
társfőnökét tartóztatták le.

A nyomozás nagy eréllyel folyik tovább.

TUNGSRAM
DUPLASPIRALLAMPAT
Ujabb előállítások lesznek 

Barcza Sándor orvos 
valuiabflnügyében

A vasárnapot már az ügyészség Markó- 
utcai fogházában töltötte az a hat gyanú
sított, akiket dr. Barcza Sándor orvos va- 
lutabünügyében letartóztattak.

A valutarendörségen azonban tegnap nem 
szünetelt a munka. Vasárnap a valutarend- 
örség tagjai azzal voltak elfoglalva, hogy

az eddigi vizsgálat adatait összevetették 
és részletes jegyzőkönyvbe fektették le va- 
lamcunnyi vallomást.

A vizsgálat legújabb megállapításai sze
rint Barcza Sándor dr. nem hónapokkal 
ezelőtt, hanem

már 1933-ban ls több hamis orvosi bi
zonyítványt állított ki, 

amelyeknek alapján azután különböző 
pénzintézeteknél osztrák schillinget igé
nyeltek az orvos „páciensei".

Valóságos felhajtó gárda dolgozott,

Borzalmas vasúti szeren
csétlenség: 9 halott 
és rengeteg sebesült

Stuttgart, december 32.
(A Hétfői Napló tu

dósítójától.) Borzalmas 
vasúti szerencsétlenség 
történt szombaton dél
előtt a Murrhardt 
Backnang közötti vasúti 
vonalszakaszon. A stutt
garti személyvonat — 
amelynek szabad pályái 

mutatott a szemafor *— Backnana állomás 
váltó iánál

összeütközött a nürnbergi személyvo
nattal.

Az összeütközés rendkívül heves volt, 
úgyhogy

a két vonat kocsi fal felszaladtak a moz
dony tételére.

Az összeütközés színhelyén emeletmagas- 
ságra tornyosultak össze a sínekből ki
ugrott vagónok. Néhány pillanattal

az összeütközés után fel Is robbant 
mindkét mozdony.

A robbanás után a sebesültek jajveszékelése 
töltötte be a környéket. A Nürnbergből fél
órával később indult személyvonat személy
zete

a romok közül hat halottat tizenöt élet
veszélyesen sérültet és rengeteg köny- 

hogy minél gyorsabban és simábban bonyo
lódjanak le ezek a valutaigénylések s miméi 
könnyebben sikerüljön megtéveszteni a 
bankokat. Vasárnapig azt állapították meg, 
hogy

mintegy háromszázezer schilllngre 
rúg az az összeg,

amelyet hamis orvosi bizonyítványok alap
ján megszereztek.

A nyomozás további menetéről vasárnap 
igy határoztak: Az összes gyanúsítottakat a 
szükséghez képest újból kihallgatják. A 
nyomozás legújabb adatai alapján

ujabb előállításokat foganatosítanak. _ 
Ezekre az előállításokra karácsony után 
kerül sor. Ilyenformán tehát Barcza Sándor 
dr. és öt társának letartóztatásával nem ért 
véget a nyomozás, hanem ujabb érdekes 
fordulatai lesznek még ennek a feltűnő 
valutabünügynek.

nvebben sérült ntast emelt ki.
A gyorsvonatokat pótvágánvon terelik 

tovább, hogv a forgalom zavartalanul le
bonyolítható legyen.

Kereskedöíragédla 
Bonyhádon

Szckszárd, december 23.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefon

jelentése.) Kayscr Ede közismert bony
hádi textilkereskedő üzletében

felakasztotta magát éa meghalt.
Kayscr Edét gazdag embernek hitték 
Bonyhádon és az ottani O.tf KE-szervezet 
és a Kereskedők Testületé elnökévé is vá
lasztotta.

A kora reggeli órákban azzal távozott az 
üzletből, hogy szőnyeget hoz ki a raktár
ból. Mikor hosszú ideig nem jelentkezett, 
utána mentek és

a raktár egyik gerendáján felakasztva 
találták meg.

Két búcsúlevelet hagyott hátra, az egyiket 
feleségének, a másikat ügyvédjének irta. 
Fizetési nehézségei miatt ment a halálba.
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Véresre vertek egy péket ||0, 118011 16Pll? Ml SZ I08ZSÍO?
a kartelhábos’ubau
Bűnvádi feljelentés és nyomozás a rendőrségen

Tegnap este a Hársfa-utcában, nem mész* 
87ire a VII. kerületi kapitányság épületétől, 
a járdán rosszul lett és összeesett egy fiatal
ember. Egy közeli cukrászüzlet tulajdonosa 
vélte észre, odament hozzá és megkérdezte, 
ml baja.

—- Segítség ... véresre vertek ... — nyög
te a fiatalember, akinek az arcán véralá
futásos nyomok látszottak.

Ezután pár szóval elmondotta, 
Fuchs László a neve, tizennyolcéves 
segéd. Egy pékmester verte meg, éppen a 
kapitányság felé faltolt, hogy följelentést 
tegyen és útközben lett rosszul. A cukrász 
erre taxit hozatott, beültette a fiatalembert 
és

elvitte Öt a főkapitányságra, ahol az
után Fuchs megtette a panaszát.

Elmondottá, hogy régebben egy erz*éhel- 
várasi pékÜzembon dolgozott, nemrégiben 
.kilépett a cégtől és a ZJob-utcai Horgony- 
sütőgyárban vállalt állást. Régi főnöke, aki 
tagja a pékkartelnek,

haragudott rá, mert a kartelenklvfili
Horgony-sütőgyárban dolgozott,

— legalább is igy mondja a följelentéaében.
Volt főnöke, úgy látszik, olyan híreket 

hallott róla, hogy ő igyekszik elcsábítani a 
vevőit és ennek tulajdonítja, hogy erélyes- 
hnngu levelet kapott tőle. Az erzsébetvárosi 
pék azt irta ebben a levélben Fuchs László-1 ' etegségére. 
i.nb íirtt’C.l rna.íol ■ UlSájZOlVHnak, figyelmezteti,

ne merészelje elcsábítani tőle a vevő
ket, mert agyonveri.

Fuchs László szombaton este elment régi 
főnökéhez, hogy 
pék behívta őt a 
váltás után

nekitúmadt
A fiatal péklegényt a rendőrorvos megvizs
gálta és nyolc napon lvelíil gyógyuló sérü
léseket talált rajta.

Fuchs László följelentése alapján a rend
őrségen sürgős nyomozás indult, hogy 
fázzák az ügyet és megállapítsák, mi 
Iónt a pékmühelybqn.

Hányán vagyünk, kik betöltöttük harmin
cadik életévünket és elmondhatjuk, hogy 
makkegészségesek vagyunk? Nagyon keve
sen! A harmincadik év után kezdődnek a ba
jok. Nincs jő étvágy. Rossz a közérzet. Néni 
működnek jól a belek. Baj van a gyomorral 
epével, májjal, szívvel. Itt kezdődik azután 
a külföldi fürdőkre való utazás, — már an
nál, aki teheti, — hogy gyógyítássá elhanya
golt szervezetét. Az ilyen ember nem tud 

olgozni, nem tud másra gondolni, csak a

Újságolvasó közönség! Gondolkozzál 
csak egy kissé. Miért nem előzöd meg és 
gyógyítod ezeket a bajokat idejekorán, ol-

csőn és idehaza? Nem kell a betegség miatt! 
külföldre menni, drága pénzeket fizetni. 
Ott nem tudják azt a természetes, jó gyógy* 
szert nyújtani, amit nálunk a természet 
megadott, a Mira glaubersós gyógyvizet.: 
Kellemes ízű forrásvíz ez, mellyel az orvo« 
sok ezer és ezer beteget gyógyítottak és gyó« ' 
gyítanak ma is. Egyszerű beszerezni bár* 
mely gyógyszertárban, üzletben; literes,
zöldcimkés üvegekben jön forgalomba.
Igyunk ebből a csodálatos gyógyvízből, má
sodnaponként, éhgyomorra, egy pohárral. 
Pár hét leforgása alatt csodát miivel bárki* 
vei, növel vagy férfival.

kimagyarázza magát. A 
raktárba és ott rövid szó-

is agyba-főbe verte,

tisz- 
tör-

sága szép is, csinos is éis ezüst cigarettatárcát 
ígért csak azért, hogy engem megismerhessen.

ni.
Ettől fogva Monoklis és Filmszinész'nő min

denütt együtt mutatkoznak. Monoklis meg is 
mutatja, hogy „ért a mesterségéhez", mert az 
egvik képes hetilapban meg is jelent őnagy- 
sága portréja „Filmszinésznö-Jelölt, akit egyik 
külföldi rendező a legközelebbi nagy magyar 
filmben főszerepre választolt ki.“ Ezt Írták a 
kép alá.

Egymillió pengővel országul! telefon
állomásokat akar felszerelni egy vállalkozó

Az autósérdekelteégek nem akarják vállalni a terhet
A kereskedelmi minisztérium illetékes osz

tálya elölt érdekes terv fekszik. Egy budapesti 
magáncég feltűnést keltő tervezete ez: ország
úti telefon-mentőállomásokat akar felszerelni.

A terv lényege az, hogy az autósok 
frekventált főbb útvonalukon, mint

• bécsi é» balatoni országúton,
15—20 kilométeres közökben 

állomást szerel fel.
Mentőállomás jellege volna ezeknek a telcfo 
noknak, azt a célt szolgálnák, hogy

ha az autósokkal karambol vagy szeren
csétlenség történnék, nyomban telefon 
állna rendelkezésre, hogy segítséget kér

jenek.
Pontos és részletes tervet terjesztettek a mi
nisztérium elé és csatolták a költségvetést is, 
melyből kiderül, hogy a telefonhálózat meg
építéséhez egymillió pengő kell.

A magáncég hajlandó 
minden állami támogatás

az által 
például
a cég 

telefon

saját költségén, 
nélkül kiépíteni

■r

a telefonhálózatot,
azonban természetesen vissza akarja kapni a 
pénzét, még pedig olyan módon, hogy azt sze
retné, ha ... -
adón felül még

külön dijat

IV.
A színházi lap kezébe kerül Bank Igazgató

nak, aki bár már túl van a koron, amikor a 
férfi heves és lobbanékony természetű, de nin
csen szabály kivétel nélkül és

Bank Igazgató szerelmes lesz. FUt-fát meg
mozgat, hogy Filmazinésznő-Jelölttel meg- 

temerkedhessék.
Magándetektív. Baráti kör. Minden ismerős. 
V’égre sikerül elérnie a célját és megtudja, hogy 
Monoklis Ur az úttörője Filmszlnésznő-Jelölt
nek.

Vegye tudomásul, hogy férje, az a vén 
aszfaltbetyár, menyasszonyom után csa

varog már hetek óta.
Nem tudom, mi jogosítja öt fel erre, amikor 
menyaszonyom őnagyságának önálló jólnienő 
kalapüzlete van a Belvárosiján és nem afféle 
csélcsap nő, aki férfiak ismeretségére vágyik.'* 

„Közölje férjével Nagyságos Asszonyom, 
hogy térjen jobb belátásra és ne dúlja fel egv 
fiatal pár leendő boldogságát. Kérem, ha 
hetséges, ne közölje férjével, 
tudta meg.

Kezeit csókolja ismeretlen
Monok ’ís

ie-
hogy ezt levélből

tisztelője
Ur szerkesztő.**

xn.
Családi jelenet... A részleteket hagyjuk.^

az autósok a rendes közlekedési

fizetnének költségmegtérltés 
fejében.

....... kellene fizetni az autósoknak 
költséghozzájárulóst és mikor a cég

Néhány éven át 
ezt a ..... 'J
már megkapta a befektetett tőkét, a telefon
hálózat köztulajdonba menne át.

Az érdekes terv hiro rövidesen eljutott az 
nulósérdekeltségekbez is. Az autósok okosnak 
és jónak tartják az országúti mentőállomások 
felállítását, azonban olyan hangok hangzottak 
cl, hogy

ezt a terhet, amely évenkint közel négy
százezer pengőt jelentene az antósok szá

mára, nem hajlandók fizetni.
Most azután az illetékes hatóságok döntenek 
arról, lesz-e országúti telefonhálózat a főút
vonalakon.

Érdekes változások
a büntetőtörvényszék 
tárgyalási ügyrendjében

V.
— Ha ezt a csekélységet elfogadná —• és egy 

brilliáns ékszert nyújtott át Bank Igazgató 
őnagyságának ismerkedésük második hetében. 
A hölgy szabadkozik: — No, de mit gondol 
rólam az igazgató ur! — azután

elfogadja a bundát la a a három estélyi 
ruhát te.

„Csak azért, mert máskép nem tudnék Magá
val megjelenni a dunaparti ötórai teákon, de 
ne gondoljon rólam semmit.”

VI.
Monoklis Ur féltékeny lesz. Vagy csak játsz- 

sza a féltékenyét. Do duzzogásúban eltűnik a 
színtérről. Csak akkor békiil ki, amikor Bai^i 
Igazgató felkeresi és előbb szép szóval, majd 
némi anyagi ellenszolgáltatással „meggyőzi” 
arról, hogy

pusztán apai érzelmeket táplál Filmszínész* 
nő-jelölttel szemben,

akinek a karrierjét akarja „csekély" támoga
tásával elősegíteni. És Monoklis Ur megható
dik az aP*ü szeretet eme megnyilvánulását 
látva és kibékül.

vn.
Hárman járnak ezentúl a társaságba. Mon

dani sem kell, de a riporter feljegyzi note
szébe, hogy mindig Bank Igazgató fizet. „Hagy
ja csak kedves szerkesztő ur", majd később, 
„remélem, nem akarsz megsérteni, kedves 
öcsém" alapon

mindig ő fizeti a vacsorákat, a taxit éa aa 
éjszakai ■ • a—

xni.
— Kedves barátaim, mondjátok meg, mit: 

lehet itt tenni, — fordult két ügyvédbarátjá* 
hoz Bank Igazgató.

Hosszas tanácskozások után a jogászok ki* 
sütötték, hogy itt egy előzetes zsarolás tör* 
tént, amelyet utólag hajtottak végre és a bűn
cselekmény olyan, hogy nem is nevezhető an
nak, következésképpen a BTK összes paragra
fusai hiába születtek, de bizony erre nincsen 
orvosság.

Ellenben..»
XIV.

Monoklit Ur ajánlott les-elet kapott kézhez, 
amelyet a két ügyvéd mint Bank Igazgató 
megbízottai írtak és

felük nevében elégtételt kértek Bank Igaz
gatónőhöz írott levelének ezen kitétele 

miatt: „vén asztal (betyár".
A levélre az a válasz érkezett, hogy Monoklis 
Ur nem ad elégtételt, mert az ügy családi téri 
mészetü, amelyről nem kíván bővebben nyL 
latkozni.

XV.
Maga csirkefogói — kezdődött a legköze

lebbi levél, amelyet Monoklis Ur kapott a két 
szekundánstól azért hogy „kellő alap” legyen 
lovaglás eljárásra ...

oz uj esztendő érdekes átcsoportosításo
kat hoz a budapesti királyi büntetőtörvény
szék tárgyalási ügyrendjében. Nemcsak a 
jogásztársadalmat, hanem a jogkereső kő 

'azönség széles rétegét is érdeklik ezek 
változások, átcsoportosítások, amelyekről 
Hétfői Napló a következőket tudta meg:

(indó István kurtái bíró, a büntető* 
törvényszék újonnan kinevezett elnöke 
az országon jelentőségű pereket, na
gyobb politikai természetű 

fogja tárgyalni 
tanácsával, amelynek tagjai 
Pdlfy Elek és Posta Sándor 
bírók lesznek.

Sajtórágalmazási pereket 
tanácselnök tanácsán kívül 
és Váradi-Brenncr Alajos 
tanácsai is tárgyalni fognak.

Eddig csaknem az összes gázolóki és köz
lekedési balesetek ügyét Krayzell Miklós 
tanácselnök tanácsa tárgyalta. Az uj esz
tendőben

Lányi János tanácsúhoz kerülnek ezek

az Ügyek,
míg a főbenjáró, súlyos bűncselekményeket: 
a gyilkosságokat, rablásokat a Krayzell- 
tanács tárgyalja.

A valulaiigyeket tárgyaló Horváth-ta- 
nácsba uj biró kerül: dr. Oltscher Viktor. 
Szó van arról is, hogy a szükséghez képest 
a ”

kisebb - nagyobb szórakozások 
költségeit te.

VIII.
drága — fordul egy szép napon

bUnperekcl

Méhes Ignác, 
törvényszéki

Schadl Ernő 
Szeműk Jenő 
tanácselnökök

Horvát h-tan&csou kívül
uiég egy tanács fog tárgyalni valuta- 

ügyeket.
A büntetötörvényszék egyesbirái közül 

többeket a hármastanácsokba fognak be- 
osztani szavazóbiráknak, mig a szavazó- 
birák egyrészéböi egyes biró lesz.

A pestvldékl törvényszéken
is van egy érdekes változás: Mendelényi 
László kúriai biró, az uj elnök átveszi a 
nyugalombavonull Szekér Károly dr. ta
nácselnök takácsát. Mendelényi belenként 
háromszor fog tárgyalni. A nagyobb bűn 
pereket és sajtópereket tárgyalja majd. A 
férjdaraboló Bognár Istvánná bűnügyét már 
ö fogja tárgyalni.

Keresztmetszet
egy pesti szerelemről
Hogyan járt pórul a szerelmes nős igazgató, 
aki barátnőjének kalapszalont vásárolt

Inkább csak riport vázlatnak nevezhető az, 
ami alább követhetik, mert igy vázlat .zcrüen 
is 1m levilágít alibit a furcsa világba, ahol még

a ,Jrgttertább" érzelmeket Is u felek kö
zötti vagyoni eltolódás igaz ltja.

I.
■ Filmszlnésznő jelölt valamikor fórjcsasiiony 
veit. Most huszonnégyévcs. Nem tetszik neki 
a polgári miliő, viszont vágyik a bunda, a: autó 
3 ,G: . ékszer után.

II.
’ "r»rw,ágb«i nw«ti>dK bo«l nünd« 4 le-

het érni, hn nz ember n sajtó révén megfelelő 
icklámot kap, lehetőleg fényképpel ogyüll*. 
Miután Jelölt őnngvság&nak nincsen cfajta is- 
merelsógc. ezüst cigarettatárcát ígér Szőke 
Banktisztviselőnek, ha egy eleven újságíróval 
összehozza.

A cigarettatárca hatása alatt sikerül Is el
érnie célját

és Monoklis Urrat össr.cismerkedlk:
Minden rendben lesz, aranyos — jelenti 

ki Monoklis Ur mint beflfentes „hírlapíró" és 
hevesen udvarolni kezd,

r— Miért ne? i—! gondolja magában, Amgy-

— Nézze, __ o„ . . .
Filmszinésznő-Jelölt Bank Igazgatóhoz, — en
nek igy sok értelme nincsen. A filmpálya nem 
megy olyan hamar, amint képzeltük Es igen! 
Ez a Monoklis Ur is csak folyton velünk lóg, 
de semmit nem tesz. Mondja már, hogy egy
szer leközölték a fényképemet, azóta egy lé
pést nem tett.

Semmi szükség nincs rá, hogy drágám, 
maga őt etesse, itassa.

IX.
Bank Igazgató és egykori Filmszlnésznő - Je

lölt ettől fogva csak kelten fordultak meg azo
kon a bizonyos mondain helyeken, amíg egy
szer önagyságn ki nem rukkolt, mondván:

— Az a pénz amit Maga igy elkölt reám, 
kifolyik a kezéből. Ha igazán szeret, gondos 
kodnia kell a jövőmröl.

Azért vázlat ez a riport, hogy a részleteket 
elkerüljük, tehát mondjuk meg kereken, hogy 

egy hét múlva a Belvárosban rendkívül 
elegáns uj kalupszalon portálóját kezdték 

építeni
a mesteremberek és egy hónap múlva már ott 
is ragyogott az uj kalapszalon.

X.
Bank Igazgató boldog volt, hogy szeretett 

barátnőjének egzisztenciát nyújtott és még 
boldogabb volt, hogy minderről Bank Igazga 
iónénak sejtelme sem volt. Viszont egykori 
Filmszinésznő-Jelölt Is boldog volt, mert 

tizennyolcezer pengős üzletet kapott 
ajándékba,

sőt még egyévi házbért is kifizetett „atyai jó
akarója",

XI.
Bombái Levelei hoz a posta. Nagyságos 

Dank Ignzgatónénnk 01:110X5*0.
..Tisztelt Asszonyom!

A k (falamért Domhav-Penzic
UI heivisűgoi: v„ zoltan-ulca 16 
(lúzsdopBlotavív nemben) dec. hóban megnyíltak 
l^rnsgyobb kondort. Hideg me'ee folyóvíz, ktepoatl inté>'! KlrtOnonss szobák. mlnrtwn nolwlbnn telafon. AitMánooni elismert elefirengn konyha. Kzobaelűlegyiéeeknt inAr mon 
eif.iKHdunk: Bonibay-Pt-cizló |ei<*níegt V..V«csev utó. 4. T.IM.a.uü.i 1S.1.77. ± Polí*rl ink l Luxus-kényelem I

a legjobb, a legtisztább és
a legolcsóbb tüzelőanyag

Havi bérleti rendszerben kölcsön 
adunk:

gáztűzhelyet, gázfdzAt, gáz. 
üstöt, gázvasalót, kis- és nagy 

vízmelegítőt

Díjtalan szatttanécsedás 
és felvilágosítás 

Budapest Székesfőváros 
Gázmüvei

Központi Városi IrodH
VII., Rákóczi-ut 18 

Budai Városi Iroda
II. Marglt-körut 77 

Újpesti Városi Iroda
Újpest, Király-utca 1

Bemutatóhely lségek ct tóztJetóadásek
VI., Vilmos császár-ut 8. I.

Gyakorlati tózfibemutatók
1935 január 4 tői minden kedden ét 

pénteken délután 6 óraktfr

Belépés díjtalan.
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Meggyilkolták és kirabolták 
Egyiptomban Rosenfeld Gabi 

budapesti táncosnőt 
kérésére az alexandriai temetőben exhumálták a holt
testét és folyik a nyomozás Egyiptomiéi Budapestig

Vasárnap délelőtt a 
főkapitányság sérülési 
osztályán egy rendkí
vül rejtélyes halálozási 
ügyben indult nyomo
zás. Egyelőre a főka
pitányság emberei csak 
az alexandriai magyar 
konzul közléseire és né

hány Egyiptomban megfordult artistának 
* jegyzőkönyvi vallomására támaszkodhat
nak. Már eddig is megállapítható annyi, 
hogy Alexandriában ez év szeptember 24-én 
elhalt

Rosenteid Gabriella huszonhárom esz- 
tendős artistanő, nem természetes ha

lállal fejezte be földi pályafutását.
Az artistanő halálának előzményei is 

(érdekesek és bonyolultak. Még 1930-ban 
ugy Rosenfeld Gabriella, mint öt évvel idő
sebb nővére, Magda, tisztviselők voltak 
Budapesten. Gabi a Biró és Társa elektro
mos cégnél volt hivatalnoknő, mig nővére 
a Gumigyárban dolgozott, mint gépirónő. 
(Azután az általános leépítés következtében 
mindketten kenyerüket vesztették és mi
ntán kenyeret akartak keresni,

a két föltűnően csinos leány táncosnő
nek ment.

Alig tanulták ki uj mesterségüket, ami
kor Traub József artista a két nővérrel 
együtt elindult Athénbe, hogy ott Tátrai- 
ballett néven az egyik mulatóban szerző
désbe lépjen. A két nővémak meglehetősen 
szép fizetése volt és ugy látszott, hogy az 
uj pályán boldogulni is fognak, mert nap
ilap után nagy szeretettel fogadta őket az 
athéni közönség.

Félévi athéni tartózkodás után a Bocs- 
Jrni-futballcsapat is megjelent a görög fő
városban, ahol nemzetközi mérkőzést ját
szott. A meccs után a debreceni fiuk ellá
togattak abba a mulatóba, ahol a Tátra- 
ballet fellépett és igy ismerkedett össze 
a csapat egyik sztárja, Flóra György, az 
idősebbik Z?osen/eW-leánnyal. Két nap 
múlva annyira komolyra fordult az isme
retség Flóra és Rosenfeld Magda között, 
hogy

a futballista megkérte a kezét és haza
hozta magával Budapestre.

Az idősebbik nővér szerencséje idézte 
elő azután a kisebbiknek, a huszonhárom- 
'éves Gabinak a tragédiáját.

Rosenfeld Gabi nővére távoztával nem 
'érezte jól magát Athénben és egy másik 
artistacsoport biztatására átment Kairóba, 
majd Port-Saidba, mig végül ez év elején

Alexandriába került.
Nyolc hónapig volt itt és egyre-másra irt

7izévi körözés és izgalmas 
kutatás után vasárnap 
a fogházban találta meg 
édesapját egy kisleány

Egy tízesztendős bünügy fantasztikus for
dultai zárultak le most. Pih Lajos kertész ál
lott a középpontjában ennek a bűnügynek, 
amelyet a/tp tízéves kisleánya oldott meg. Né
hány nappal ezelőtt történt, hogy Vécsey Mar- 
cel ügyvéd irodájába fáradtan, lerongyoltan 
állított be egy kislány.

_  Pécs körnryékén lakunk anyukámmal és 
öt testvéremmel. Hetek előtt indultam el gya
log Budapestre, hogy apukámat megkeressem.

Csak annyit tudok róla, hogy Idehozták a

Az öt

legelterjedtebb márkája a

pjRTRI^
Véd- 

Anódok

szüleinek, akik az Almásy-tér 10. számú 
házban laknak. Azt irta, hogy nagyon sze
retik Alexandriában, nagy fizetése van.

ékszereket gyűjtött, még csak néhány 
hónapig akar távolmaradni, azután 
hazajött és megtakarított pénzén Buda

pesten házat vásárol.
Szülei a legnagyobb reménnyel várták 

gyermeküket, amikor — ez még november 
elején történt — egy artista érkezett Bu
dapestre és közölte Sándor Józseffel, a Ma
gyar Artista Egyesület elnökével, hogy

Rosenfeld Gariellát Alexandriában 
meggyilkolták és kirabolták.

Csaknem egyidőben a leány szülei is kap
tak értesítést az alexandriai magyar kon
zultól, aki azt közölte velük, hogy

Rosenfeld Gabriellát vakbélgyulladással 
az alexandriai kórházba szántották,

ahol azonban már nem tudtak rajta segíteni 
és a viruló szép leány meghalt. Néhány 
nappal a konzul értesítése után Rosenfel- 
déknek is a füléhez jutott az a hir, hogy 
leányuk

nem természetes halállal halt meg 
és elmentek a főkapitányságra, ahol beje 
lentették az esetet.

A budapesti főkapitányság
a külügyminisztérium utján érintke
zésbe lépett az alexandriai hatóságok

kal,
ahol meg is indították a nyomozást.

A magyar konzul közbelépésére 
elrendelték Rosenfeld Gabriella holttes

tének exhumálását.
Fel is boncolták a szerencsétlen véget ért 
leány holttestét és abban méregnyomokat 
találtak. Erről értesítették hivatalosan Ro
senfeld Sándort, a leány apját, még pedig 
azzal, hogy a leány poggyászát, illetve hát
rahagyott holmijait az akkoriban énpen 
Alexandria kikötőjében horgonyzó „Buda
pest" hajóval el togják részükre küldeni.

Szombaton ujabb értesítést kapott Rosen
feld Sándor a konzulátustól. Az értesítés 
szerint

nem találták Rosenfeld Gabriella hátra
hagyott holmiját,

illetve csak néhány ruhadarabja van még, 
de ékszert és készpénzt nem sikerült felfe
dezni a holmik között.

Az izgalmas és bonyolult bűnügyben 
most ujabb lendülettel kezdődött el a 

nyomozás
és azt hiszik, hogy az Alexandriát járt és 
Budapesten lévő artisták kihallgatásával 
sikerül majd világosságot deríteni Rosen
feld Gabriella tragikus halálának az ügyé
ben.

fővárosba. Fogházban van... — mon
dotta a leányka.

Az ügyvéd kifaggatta a kisleányt, majd 
érintkezést keresett a hatóságokkal, a Így tá
rult eléje a fantasztikus bünügy:

Pils Lajos tíz évvel ezelőtt egy pestkörnyéki 
villa kertésze volt. Dúsgazdag házaspár volt 
a villa tulajdonosa. A férj gyakran utazott 
külföldre. Az asszony ilyenkor

behívatta a fiatal kertészt és nagyon ba
rátságosan elbeszélgetett vele.

A kertész fiatal házas volt, Pécs környékén la
kott a felesége, de ö ott nem kapott állást s 
igy került a pestkörnyéki villába. Egyik dél
után, amikor a férj elutazott, az elegáns, ka
cér asszony megint beszólitotta kertészét. A 
fiatal kertész soha gondolni sem mert arra, 
ami ekkor történt köztük...

A férj ebben ■ pillanatban toppant be.
Lekéste a vonatot, hazajött, hogy másnap utaz
zék. A kertész felrántotta a nagy szalon széles 
ablakát és kiugrott rajta, aztán elmenekült és 
soha nem tért többé vissza a villába. Az asz- 
szony pedig egyik ájulásból a másikba esett, a 
zokogástól fuldokolva ezt mondotta férjének:

— A kertész erőszakoskodott... majdnem 
megfojtott... a sors küldte magát haza 

ebben a pillanatban...

A férj bőszülten rohant a rendőrségre a erő
szakoskodásért feljelentette a kertészt. Pils 
Lajost sehol nem találták meg a hatóságok s 

körözőlevelet bocsátottak ki ellene.
Évről-évre megújították a körözvényt, de Pils 
Lajos nem került kézre. Visszament feleségé
hez, a pécskörnyéki kis faluba és

fogalma sem volt arról, hogy körözik.
Alkalmi munkából tengette itt életét s az évek 
során öt gyermek apja lett. Néhány héttel ez
előtt, amikor Pils Lajosnak egyik hivatalban 
dolga akadt,

kiderült, hogy körözik.
Azonnal Pestre szállították, ahol előzetes letar
tóztatásba helyezték.

Megindult a bűnvádi eljárás. Pils Lajos a 
kihallgatás során most már feltárta, mi tör
tént a villában közte és úrnője között.

A villa tulajdonosait nem lehetett kihall
gatni a bűnügyben.

A házaspár azóta elvált egymástól. A férj kül
földre költözött s az asszony ugyancsak kül
földön él egyik szomszédállamban. De kihall
gatták a villa akkori személyzetének tagjait. 
Valamennyien elmondották, hogy Pils Lajos 
nem volt az első és az utolsó kertész, aki 
gyakran fordult' meg az urnö szalonjában. Pih 
Lajos nem erőszakoskodott úrnőjével, hanem 
úrnője csábította magához napról-napra a vil
lába. Mikor mindez kiderült,

Plls Lajos ellen megszűnt az eljárás
Vasárnap a fogházban tízesztendős kislánya 
v<árt reá. Pils Lajos kiszabadult, magához 
ölelte kisleányát és hazautazott vele Pécs 
mellé, családjához.

Háromszázezer pengős pört
nyert Budapesten 
a Jugoszláv Unió Bank

Nagy feltűnést keltő 
érdekes perben itélke- 
zet a buda peseti ‘ör
vényszék, olyan pör- 
ben, amelyben felperes
ként egy jugoszláv 
pénzintézet szerepelt.

Esztendőkkel ezelőtt 
a zágrábi Jugoszláv

Unióbank szindikátusszerü alkalmi egyesü
lést létesített egy budapesti céggel. A szin
dikátus célja az volt, hogy a Mátraalján el
terülő lignit-telepekből szenet bányásszon. 
Az alkalmi egyesülsében résztvett Fóris 
Vilmos budapesti építési vállalkozó is. Kü
lönféle szerződések jöttek létre, végül azon
ban differenciák keletkeztek a Jugoszláv

Tavaszi aranyvasárnap
olcsó karácsonyfákkal, rekordforgalommal, 
Üres téllruha- és clpöbohokkai

Aranyvasárnap.. . Készülődés a szent 
estére. Mindenki vásárol, hogy megajándé
kozhassa hozzátartozóit. A boltokban tipi
kusan karácsonyelőtti hangulat.

A karácsonyfa feltűnően olcsó, 40—60 
fillérért már csinos kis fát kapni.

A karácsonyfaerdőből elsétálunk a ragyo
gó Váci-utcába. A kereskedők — meg kell 
állapítani —> még egyetlen esztendőben sem 
tettek igy ki magukért. Pompás,

művészi kirakatok, Igazi occasló-árak.
A boltok tele vannak, a forgalom: rekord. 
Az előkelő ékszerészek és műkereskedők 
nem csináltak nagy üzletet. Annál inkább 
az

olcsó, modern ékszereket és dísztárgya
kat

áruló boltok.
A következő nagy állomása aranyvasár

napi sétánknak: az Andrássy-ut. óriási for-

januárban megnyitja 

salát ui 
lavitú műhelyet 
fis seruice-ailomását
Ul. Arena-ut 61 sz. alatt

Fiat Automobilok 
ffiasyar Eladási Rt.
IV.. Váci-utca 1—3. sz. 
Telelőn: 82-8-48

Legelőzékenyebben bemutatja és kiszolgálj*:

hangszergyfir, Rököczl-ut go

Unióbank és Fóris Vilmos között. A jugo
szláv bank azután a lebonyolított ügyletek
ből kifolyólag polgári pört inditott Fóris 
Vilmos ellen:

223.000 pengő készpénzt, azonfelül 
150.000 pengő névértékű részvényt kö
vetelt, vagy pedig a részvények helyett 

75.000 pengő készpénzt.
A törvényszék ./ mi*
végrehajtás terhével kötelezte Fóris 

Vilmost,
hogy 223.000 pengő tökét, vagy pedig sa
ját választása szerint 150.000 pengő névér
tékű részvényt, vagy helyette 75.000 pengő 
készpénzt fizessen a Jugoszláv Unióbank
nak, azonkívül kötelezte ötezer pengő per
költség és a kamatok megfizetésére is.

galom. Valóságos szilveszteréjszakai hangu
lat. Nincs is sokkal világosabb, mint szil
veszter éjszakáján. Végigmegyűnk a Nagy
körúton és Rákóczi-uton. Mindenütt hem
zsegnek az emberek.

Főleg a nagyáruházaknak megy jól.
Vannak azonban kereskedők, akik keser

vesen panaszkodnak, akiknek karácsonvi 
vásárát megölte a tavaszias idő: ezek

a téllruha- és cipőkereskedők.
Hócipőt, hócsizmát alig lehetett néhány pá
rat eladni. Téli ruhaneműt, síruhát jófor
mán senki sem vett. Rosszkedvűek a sport- 
árukereskedők is: nyakukon marad a sok 
sítalp, ródli, korcsolya ...

A divatárucikkek két sztárja: i
a női harisnya és férfinyakkendő.

Ezekből a cikkekből az eladás: országos re
kord. Jól ment az élelmiszerkereskedőknek 
és cukrászdáknak is. A nehéz esztendő ka
rácsonyán jól akarnak enni az emberek .. .
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Vasárnap elfogta 
a rendőrség a ,,János- 
hegy rémét"
vakmerő módon fosztogatta ki a Jánoshegyi turistákat

Hónapokkal ezelőtt több feljelentés alap
ján különös rablási ügyben indított nyomo
zást a rendőrség. A hihetetlen vakmerőség
gel és nagy tigyeaséggel elkövetett rablások 
áldozatai: békés turisták. A kirándulók fel
jelentést tettek, hogy amint egyedül, vagy 
legfeljebb másodmagukkal túráztak és né
hány percre megpihenve letették maguk 
mellé a hátizsákot, hirtelen elöugrott a fák 
és bokrok közül egy fiatalember,

▼HUmgyomn felkapta a hátizsákot és 
futásnak eredt

a kirándulók elemózsiájával. Soha egyetlen 
hútizsáktnlajdonos nem tudta utolérni, 
olyan gyorsan futott és percek alatt eltűnt 
ax erdő sűrűjében. A rablásokat az úton
álló minden alkalommal a Jdnoshegy Buda
keszi felöli lejtőjén követte el, még pedig 
mindig hétköznap, amikor a vidék nincs 

zsúfolva turistákkal.
Megindult a nyomozás: több egymásután 

következő hétköznapon jól megtömött háti
zsákokkal

kirándulni Indult két markos detektív, 
hogy tőrbecsalják *— ahogy tréfásan nevez
ték a titokzatos tolvajt: — a „Jánoshegy

A kícsufolí förpe aríísía 
megbicskázoíí egy kisleányt

A Soroksári-uton levő vendéglőnek nagy 
attrakciója egy törpe artista: Hanuszck Béla, 
nki vnlamikor sokkal jobb napoknt látott. Sze
gény törpe szomorúan és kedvetlenül énekel
getett esténkint a vendéglőben, ahol nem csu
pán mint artista, hanem, mint kisegítő mun
kás la alkalmazásban volt Hanutzek azonban 
nem ezért volt szomorú, hanem mert a ven
déglő nem túlságosan ílnomlelkii publikuma 

állandóan csúfolta, gúnyolta, főleg kis 
termete miatt.

Nagyon fájt ez az érzékenylelkü artistának. 
Főleg kellemetlen volt neki, hogy n szomszéd
ban lakó tizennégyévcs Kovács Márln szünet 
nélkül ugratta a szép artistasikerekre vissza
tekintő, idősebb törpét.

Egy alkalommal Kovács Mária addig gú
nyolta és szidta a szerencsétlen artistát, amíg 
az elvesztette önuralmát,

előkapta zsebkését és azzal hátbaszurta ■ 
kislányt.

r— *
A csintalan öregek...

Két házasság, két haláleset és egy 
gyermekáldás furcsa története

’ét házasság furcsa for- 
ulatai foglalkoztatták 

■egutóbb a bíróságot. 
lartÁsdijperek, tragikus 
halálesetek és más egyéb 
bonyodalmaik kompli
kálták a két házasság 
történetét.

A történőt azzal kez
dődik, hogy Kereső La

jos vállalkozó kányát eljegyezte Somka Ferenc 
magántisztviselő. Az eljegyzés után ncmsokknl 

megtartották az esküvőt.
A fiatal asszony szülei — akik ekkor még 

jómódú, vagyonon emberek voltak, — elegáns 
háromszobás iaká.vt rendezlek be az uj hózas- 
páriiak. Egy esztendeje éllek már boldog har
monikus házasságban n fiatalok, amikor az 
asszony szülei tönkrementek, vállalatukat el
árverezték s

a legsúlyosabb anyagi viszonyok közé 
jntottak.

A Iratai férj és szülei megértéssel és rész
véttel voltak Keresöék iránt. Összeült a családi 
tanács: az asszony, a férj szülei és a fiatal há
zaspár, A családi tanárak ozáson elhatározták, 
hogy

a három házaspár egy lakásba fog össse- 
költöznL

A következő házbérnegyedben mindhárom 
eaalúd felmondotta lakását s a három asszony 
pompás olcsó nagyobb lakásra talált a város 
szivében

Két váratlan haláleset 
és egy gyermekszületés 

Nem sokical azután, hogy a három família 
Assreköllözött.

egjinásulán két váratlan gyászéért történt
• n családban.

Somka Ferenc édesapja, aki már régebben 
betegeskedett, meghalt. Alig néhány hónappal 
az idősb Somka halála után ágvnak esett a 
fiatal asszony édesanyja • 1

rövid szenvedés ulán ő Is elhunyt
A két egymást kővető hn Iá leset mélyen le

fojtotta a családot.
A gyáazév letelte után azonban meglepő fel- 

Marim Jutott • tUri Uwpir. Etetate mk
• Illírt* m ímnm wndt

rémét.”
A detektívek harmadik túrája eredmény

nyel végződött: pontosan úgy jártak a 
földre tett hátizsákkal, mint a többi kirán
dulók, csakhogy most rajtavesztett a rabló 
a kalandon: a detektivek

hosszas Üldözés után utolérték és el
fogták.

A hátizsúkorzó könyörögni kezdett, hogy 
bocsássanak meg neki, engedjék szabadon. 
Elmondta, hogy nyomorog és csak igy tu
dott magának élelmiszert szerezni. Előadta, 
hogy Gondos Kálmánnak hívják, budakeszi 
születésű asztalossegéd, de évek óta munka 
nélkül van. Évekkel ezelőtt egyik sportklub 
tagja volt és mint középtáv futónak szép si
kerei voltak. így történt, hogy eddig még 
sohasem érték utol iildözöi...

A detektivek természetesen nem kegyel
meztek és bevitték Gondos Kálmánt a rend
őrségre, ahol

a „Jánoshegy réme" húszegynéhány 
ugyanilyen rablást ismert be.

A békés turisták elemózsiájából élő futó
bajnokot e héten vonja felelősségre a bün
tetőtörvényszék,

Kovács Mária összeesett, Hanuszek Bélát be
vitték a főkapitányságra, ahol letartóztatták. 
Kovács Mária négy hétig feküdt és ezért az 
ügyészség súlyos testi sértés cimén emelt vá
rai az artista ellen.

Tegnap tárgyalta a szomorú pert dr. Mestik 
Lajos törvényszéki birő. A tárgyaláson a törpe 
artista megdöbbentő vallomásban beszélt

egykori világsikereiről, mostani nyomo
ráról

és szenvedéseiről. Kiderült a tárgyaláson, 
hogy a kisleány sérülése nem volt nagyon 
súlyos, Kovács Mária csak azért ' volt ilyen 
sokáig beteg, mert egyébként sem egészséges.

A perbeszédek elhangzása után 
hatheti fogházbüntetésre Ítélte 

a biró a törpe artistát, de a büntetést a vizs
gálati fogsággal kitöltöttnek vette ős a letar
tóztatásban lévő Hanuszeket nyomban szabad
lábra helyezte. Az Ítélet jogerős.

Somkánéra és Kereső Lajosra. Később azonban 
a gyanú egyre erősbődölt és néhány hónappal 
később megdöbbentő pozitívum támasztotta alá 
a fiatalok gyanakvását:

Somka Ferenc édesanyját a szülészeti kli
nikára szállították, ahol egészséges fiú

gyermeknek adott életet
Somkáné egy pillanatig sem tagadta, hogy a 

gyermek apja nem máz, mint Kereső Lajos.
A történtek után megbomlott a család bé

kéje. A fiatalok azt állapították meg, hogy a 
történtekért

elsősorbun Somkánéi terheli a felelősség.
Miután az asszony elhagyta a szülészeti kli

nikát,
ntin Is fogadták többé vissza házukhoz.
özv. Somka Ferencné ezekután a bírósághoz, 

fordult és pert indított gyermekének apja.- 
Kereső Lajos ellen keresetében elmondotta, 
hogy Kereső Lajos visszaélt az ő gyengeségé
vel, benső kapcsolat keletkezett köztük és 

ennek következménye lett a gyermek, 
akinek eltartásáról azonban Kereső hallani sem 
akar. De u gyermek miatt elfordult tőle fia és 
menye is és igy most e kétségbeejtő helyzet
ben n legsúlyosabb nélkülözések között várja 
a sorsát. Arra kérte a bíróságot, hogy

havi 200 pengő gyermektartás fizetésére 
kötelezze

csábítóját, Kereső Lajost.

Pervesztés és egyéb 
bonyodalmak

A fiatalasszony édesapja erélyesen és hatá
rozottan titakozott a kereset állításaival szem
ben. Kijelentette, hogy az nvszony követelése

MÁR DÉLBEN MEGVEHETI
MA A

MszoMoias Ikarflcsonul szamai
Az ünnepi szím feltűnő nagy terjedelem
ben nyújtja az. olvasónak mindazt, amit 
a „8 órai I’jRág" hasábjain megszokott! 
Tökéletes külföldi hírszolgálatot, megbíz
ható külpolitikái tudósításokat, precíz 
értesüléseket minden aktualitásról éa ér

deke* riportokat,

A karácsonyi szám ára 10 fillér 
NuaU Mkatia Italt éftuwMO Itmt itttiattdill b

teljesen alap tálán, semmiféle kapcsolat nem 
fűzte őt Somkánéhoz.

A bíróság magadé idézte a pereskedő fele
ket. Amikor Keresőt személyesen ls kihallgat- 
tók, anyit már beismert, hogy

udvarolt Somkánénak, de ezt csak azért 
tette, hogy — megvigasztalja.

Somkáné viszont feltárta minden részlegét a 
történteknek és tanukkal valószínűsítette, hogj- 
a gyermek valóban Kereső Lajostól u zár ma zik. 
Széleskörű bizonyítási eljárás következeit,

a tanuk egész serege vonult fel, közöltük 
a pereskedő felek gyermekei Is: a fiatal 

kásások.
A biróság végül is Som kánét bocsájtotta es

küre és eskü alatt tett vallomása alapján meg
ítélt havi 120 pengő gyermektartást részére.

Az ítélet kihirdetése ulán a fiatal férjet fel
kereste édesanyja. Órákon keresztül zokogva 
könyörgött neki: fogadja vissza öt házába. A 
fiút megindította az édesanyja kétségbeejtő 
helyzete, órákig tartó könyörgése és úgy hatá
rozott, megkísérli visszavenni házába anyját. 
Sőt megkísérli azt is, hogy anyját és apósát 
kibékítse és ha a béke tartósnak mutatkozik, — 

esetleg összeházasítja őket.
A fiatal férj nyomban elmondotta feleségé

nek, hogy milyen tervei vannak, a csintalan 
öregek megbékítésére.

A fiatalasszony azonban hallani sem akart 
ezekről a tervekről

és édesapja is, akit az elveszített gyermektartási 
per a végletekig felbőszített, a legélesebben til
takozott az ellen, hogy Somkánét akár csak 
lássa is.

Ezer ajándék
„Huszonöt év“ cimü keresztrejtvény-pályázatunk 

nyerteseinek névsora (III. rész)
A nyertesek további jegyzékét december 31-iki 

számunkban közöljük
Egy-egy bekeretezett képet nyertek:

Győrgypál Guldo, dr. Scheíber Pál. dr. Krausz 
Gábor, Liptai Tóth István. Schlisr Rezső. Erődy Sán
dor budapestiek. Zombori József, Rákócziliget. Varga 
Gyula. Kispest. Dr. Bagi János, Dunapataj. Vass Jénő, 
Bércéi.

Egy-egy csavaros Irónt nyertekt
Almássy József. Hubert Mihály, dr. Dévai Károly, 

dr. Pláner László budapestiek. Dr. Buzagits István, 
Szentlőrínc.

Egy-egy modern ékszert nyertek:
Rochlich Blanka, Riesz Ibolya. Balogh Juci buda

pestiek. Rudolf Jenóné. Pestszenterzsébet. Bolgár Tiva- 
darné, Rákospalota.

Egy-egy diszkötésü könyvet nyertek:
Liptai Lóránd, Budapest. Hollós! Kálmán. Csepel. 

Tompa Istvánná, Pestszentlőrinc. Kollár Sándor. Új
pest. Dr. Donáth Albert, Kétegyháza.

Egy-egy üveg finom kölnivizet nyertek:
Tóth Elemér, Hajdúk Erzsébet, budapestiek.

Egy-egy borotválkozó-csomagot nyertek:
Juhász Jánoa, Petrov Jenő. Vidtcs József. Borsos 

László, dr. Erdész Dezső. Skobanek Kornél. Winter 
Henrik, Jakobi Andor budapestiek, Steiner György. Új
pest. Vidovich Ödön. Pestszenterzsébet. Frommer Lajos, 
Pestszenterzsébet. Ritupcr Rezső, Kispest. Káldor Ödön, 
Rákoeszentmlhálu. Dr. Bruck Dezső, Kiszombor. Gaál 
Imre, Üllő.

Egy-egy nagy pipereszappan-csomagot nyertek:
Faragó Béláné. Tille Anny. Juhász Ilona, ifj. Suky 

Antalné, Les Tőrre# Mária, Criminer Ilona, Simonovics 
Klári. Halmi Magda, Szentpétery Agó, Madarász Jó- 
zsefne, dr. Sághy György, dr. Révész Lajos. Hajdú 
Edit, Kalmár Mária, Karácsonyi Lászlóné. Rozványi 
Aurél". Ebcrling Odón budapestiek. Massányi Nusi, Új
pest. Garat József, Csepel. Dr. Papp-Szilágyi Viktorné, 
Újpest. Ampenszám Kató, Újpest. Réti László. Pécs. 
Habritler Margit. Ggómrő. Rollert Ágoston, Cegléd. 
Domonkos A Gábor, Romhdny. Károlyi Tivadar, Deb
recen, Síi kösd i Jolán, Veszprém. Palotai Gizella, Sik
lós. Kcmcnts Mária, Ggőr.

Egy-egy kis pipereszappan-csomagot nyertek:
Lengyel Imre, Kudelka Ferenc, Károly F. György, 

lovag Bakó Károly. Fejér Vilmos. Kempfner Sándor, 
Kelybessy Béla, Frey Rezső, Lovrity Péter, Milccik 
Margit. Krlston Mária. Gerő Sándor. Miltényi Ernő, 
Visnyei Imre. Mannheimcr Ernő, Ifj. Hayenhauer Má
tyás, Kubicza Mária, vitéz Francia Kiss Ernőné buda
pestiek. Majdán Béla, Csepel. Szabó Lajos, Sashalom. 
Paál Lajos, Budafok. Halász Júlia, Budatéténg. Dr. 
Eisler Géza, Debrecen. Sebők Károly. Kiskunmajsa. 
Nagy Elek, Czelldőmöik.

Egy-egy doboz finom púdert nyertek:
Kemény ily Jánosné. özv. Minasek Vlncéné, buda

pestiek.

Egy-egy manlktlrdobozt nyertek:
Grimm Jánosné, dr. Kutas Gedeonná, Nagy Magda 

budapestiek. Dr. Antal Béláné, Peslujhelu. Dr. Révi 
Jenőné, Székesfehérvár.

A férj azonban nem tágított tervei mellől éa 
emiatt olyan élesen szembekerült feleségével 
és apósával, hogy izzó heves családi jelenetek 
után

otthagyta feleségét és édesanyjához köl
tözött.

így indult meg a fiatalok közölt is a harqj 
amely megint csak a Járásbíróság elé keríil|, 
Ezúttal a fiatalasszony követelt férjétől tartásé 
dijat, mert a férj, amióta elköltözött tőle, nem 
gondoskodott róla. Elvben a perben a család
tagok szerepel cseréltek: az regeket idézték be 
tanúként és a fiatalok harcoltak egymással 
szenvedélyesen a biróság előtt. A harcnak as 
lett a vége, hogy az asszony pernyertes lett: a 
férjnek havi 100 pengő tartásdijat kcH fizetnie 
az ítélet szerint.

Ezzel a két Ítélettel zárult le egyelőre a Ke
reső és Somka család bonyodalmas pereske
dése. A két ítélet furcsa anyagi kapcsolatot 
teremtett most az egymással szembenálló csa
ládtagok között: Somkáné és Fia házába min
den elsején 120 pengő tartásdij érkezik Kere
sőéktől, de Somkáéktál 100 pengő tartásdij 
nyomban visszajut Keresőékhez.

Egy-egy fésükészletet nyertekt
Tribuszer Béláné. Mesterevics Béláné, Kovács Má

ria budapestiek. Szilágyi Erzsébet, Újpest. Tóth Mar
git. Oroszvár.

Egy-egy pnderdobozt nyertek:
Récaey Gyuláné, Bodnár Bözsi. Rteas Jonőné, S:ely 

Mária, Benca Mária budapestiek. Balogh Irma, Újpest, 
Engerth Anci Rákosszentmihálg. Steiner Józaefné, Rá
kospalota. Borai Ilona, Szeged, Steiner Antalné, Pécs.

Egy-egy Illatszert nyertek
Dr. Bánki Margit, Gerófy Lujza, Somlay Júlia, 

Szabó Istvánná, budapestiek. Mezriczky Győrgyné* 
Cegléd.

Egy-egy elegáns nyakkendőt nyertek:
Tibor József Telepy Dezső, Major Júlia, Halmos 

László, Kuszka Adám Konvallln Pál, Négyesay Márton, 
Mezei Béla, Sásdv Dezső, Derzsényi Osakár, HatházV 
Marién, Lakatos Ilonka, Bereczky János, dr. Szabó 
Béla, Kánássy Emil, Visontaj Emil, Vidovozky Béla, 
Krausz Sándor, Pfeiffner Tivadar. Gosztonyi Miklós, 
Hutássy Lajos, Ernst Oszkár, Kolosa Róbert. Relnita 
Zoltán, Zelsler Géza. Takács Vilma, dr. Rudolfl Endre 
budapestiek. Kardos Mária, Ikervár. Mattyaeovszky 
Béla, Érdliget. Hajnal Kázmér, Lipóthdza. Gallért La- 
jós. Hajduhadháza, Welsz Imre, Pdcsmegger. Seellg- 
mann S. Ferenc, Sopron. Kelemen Imre. Turkeve. Tör
zsök Andor, Maglód. Vikár János, Öcsöd. Fellegi Zsó
fia, Miskolc. Dömén Pál, Orosháza. Vigh Hennk, Uj- 
fehértó.

2—2 üveg sört nyertek:
Ledermami Béla, Play Győző. Geréb Mihály. Zeller 

Kálmán, Hoffmann Emil. Kecskeméti István. Solti 
Gyula, Gereben Aladár. Rónai József, Pauncz Andorod 
budapestiek.

Egy-egy bőrerszényt nyertekt
Szokolyai Imre, Monostory Dezső. Kutas! Károly, 

Fejes Imre, CsnLkovszky Bálint, Orsóval Gusztáv buda
pestiek. Litke Viktor, Tiszafüred. Nyíri Géza. Balaton- 
lelte. Hatymál Lajos. Kiss D. Dezső, szegediek. Lengyel 
Miklós, Kisharsáng. Bogdány Imre, ózd. Kiéin Ottó. 
Zsolna. Híres Pál, Eger. Blanc Imre. Kecskemét,

♦
A vidéki és külföldi nyerteseknek ajándékai* 

kát a hét folyamán postán küldjük el. A buda
pesti és környékbeli nyertesek ajándékaikat f, 
hó 24-én, 27-én és 28-án d. e. 9—1 óráig kellő 
személyazonosság igazolása mellett kiadóhivata
lunkban vehetik át.

★
A nyertesek jegyzékének folytatása a jövfi 

héten.

— A közismert Dombay Penslo eddigi helyisé
géből uj helyiségébe költözött, V., Zoltán-u< 
16, 1. Tőzsdepalotával szemben. Budapest egyik 
legszebben és a legtökéletesebb komforttal be
rendezett pensiója. Fogadóhelyisége, étterme, 
szobái a legnívósabb szállodák mértékét üti 
meg.
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Megfogadtam az okos szót, 
Most áldom a Rasissimót.

l.
A kormány karácsonya igy fest az idén: 

Kállay Miklós szabolcsi birtokára utazott, 
Keresztes-Fischer Ferenc pedig Somogyba 
megy. Gömbös Gyula miniszterelnök és c 
többi miniszterek Budapesten töltik a ka
rácsonyit

n.
Még a nyáron felhívta a rendőrség figyel

mét a Kisnapló arra a tűrhetetlen állapotra, 
hogy at előkelő szállók halijait ellepték a 
pillangó-erkölcsű hölgyek. Azóta már bot
rányok is zajlanak körülöttük. Szombaton 
Ferenczy Tibor főkapitánynál járt kihall
gatáson az egyik nagyszálló igazgatója és 
valósággal kétségbeesve kért védelmet elle
nük. A főkapitány sokszor megmutatta 
már, hogy erélyeskezű, modern rendőr. 
Itt az ideje, hogy az erélyeskezü főkapi
tány vasseprőt adjon a szállodát detektivek 
kezébe. Rendet kell teremteni mindenáron 
és sürgősen az idegenforgalom érdekében. 
Nagyon fontost

III.
Münchenből kapta ezt a hírt a Kisnapló: 

Rothermere lord Münchenbe érkezeit. In
nen Ausztriába megy és lehet, hogy Buda
pestre is ellátogat. 4 hirt vasárnap nem 
lehetett ellenőriznie

IV.
Tegnap este meghozták a várva-várt dön

tést: mégis lesz Operabál az idén. A bál 
dátuma: február 2. Programja: kevesebb 
meghívót adnak ki, hogy elkerüljék a tolon
gást, gondoskodnak arról, hogy mindenki 
számára ülőhelu is legyen.

V. ’
Adatik tudtára mindenkinek, hogy a bu

dapesti karácsonyfák ma, hétfő délutánig 
őrizetben vannak ... A városi kertészet 
ugyanis azt tapasztalta, hogy akadtak em
berek, akik piac helyett a városi parkokból 
szereztek karácsonyfát — rövid utón. Ezért 
az idén már óvatosabbak voltak. Egy hét
tel ezelőtt minden parkban, ahol fenyőfa 
van, kettős őrszemet rendeltek. A csőszök 
késő éjszakáig posztolták a karácsonyfákat. 
Ma este, amikor már kigyulladtak a kará
csonyi gyertyák, megszűnik az őrizet és a 
csőszök is hazamehetnek a maguk kará
csonyfájához.

VI.
Széchenyi Márton gróf eljegyezte Szé

chenyi Judit grófnőt.
vn.

Rövidesen igen érdekes esküvő lesz Bu
dapesten. Az a hölgy, akinek a neve egy 
katonatiszt öngyilkosságával kapcsolatban 
szerepelt a nyilvánosság előtt és aki külön
ben elvált asszony, férjhezmegy.

Vili.
Megérkezett Budapestre az amerikai Jé

zuskai 4 Pedlotv kapitány-féle amerikai 
szeret etadomány okból háromezer csomag 
jött Budapestre, a boldog címzettek már vi
szik is hazafelé a raktárakból. Magát Pcd- 
lom kapitányt titkárával együtt vasárnapra 
várták Budapestre, de estig nem jött meg.

IX.
Albrecht főherceg igazán sportember 

Nemrég választották a Vivő Szövetség el
nökévé, tegnap pllőtavizsgát tett, most 
pedig elvállalta a Magyar Totiring Club 
védnökségét.

X.
Alig pár hete, hogy Afrikából hazajött 

Fried Pál, a kitűnő fiatal piktor és máris 
uj meghívást kapott. Ezúttal Indiába invi
tálják maharadzsákat festeni. Fried Pál 
most megrendezi kollektív kiállítását, az
után indul Indiába.

Tízezer pengőt cselt ki 
a Mi Magunk szövetkezet 

elcsapott igazgatója
Négyévi börtön után feltételes szabadság, express 

övadéksikkasztás és újra fogház
A főkapitányság intellektuális osztályán 

vasárnap délben csalás cimén letartóztatták 
Herczeg Istváu 35 esztendős volt részvény
társasági igazgutót. A letartóztatásnak érde
kes előzménye van.

Herczeg István a Vdci-utca 20. számú 
házban lévő Mimagunk Általános Termelő 
és Értékesítő Szövetkezetnél a kereskedel
mi osztály igazgatója volt. A szövetkezet 
kisiparosoktól vesz át árut és azoknak az 
eladásával is foglnlkozik. Herczeg ezt az 
osztályt vezette. Pár héttel ezelőtt több pa
nasz érkezett a szövetkezet vezetőségéhez, 
főleg kiskereskedők részéről, akik azt pa
naszolták, hogy

a kereskedelmi osztály igazgatója a neki 
átadott árukat nem számolja el rende

den.
A vezetőség amikor tudomást szerzett 

Herczeg István szabálytalan üzlemeiről, 
azonnali hatállyal elbocsátották állásából. 
A volt igazgató nagy kártérítési perrel fe
nyegetőzött, azonban mint utóbb kiderült, 

elbocsátása után sorozatos visszaélése
ket követett el a cég nevében.

Apróhirdetéseket tett közzé, amelyekben 
kauclós alkalmazottakat keres pénzbeszedöi 
clenöri és egyéb címeken. Lakására ren
delte a jelentkezőket és ott a hiszékeny em
bereknek azt adta elő, hogy az ő vezetése 
alatt álló Mi magunk szövetkezetnél helyezi

Karácsonyra díszeket

— Békesség a föl
dön ... Tűlevelű fe
nyőkön apró gyertyák 
gyulnak ki ma este. 
A betlehemi csillag 
fényében ünnepli a 
világ Fokföldtől Iz
landi# a Bcthlchemit 
Karácsonyének... fe

nyőfák égnek •.. és hirdetik dicsőségét u 
Betleheminek, aki eljött ide a földre hir
detni a békét és a szerctetet. Esztendők 
sokasága pergett le az Idő homokóráján, 
mióla kigyulladtak az első karácsonyi fé
nyek. És azóta meg mindig hiába sikolt és 
sír az emberi lélek a béke és a szeretet 
után. Ma este megint felvillódznak a kará
csonyi fények, szerteszét minden népek 
országuiján. Gyönge fények, apró lángok, 
kicsiny mécsesek, de most... most végre 
talán mégis messzilátszó tűzzel világítják 
meg a táblát, amelyre vésve van az iges 
békesség a földön a békés embereknek. 
Lássa meg mindenki ma este a táblát, hiszen 
ugy kell, ugy kell nekünk a békesség. Ka
rácsonyének . •. fenyőfák égnek >.. békes
ség a földön a békés embereknek...

— As Erzsébetvárosi Kör Szilvesztere. A 
VII. kér. Erzsébetvárosi Kör, Dohány-utca 76. 
étidén is megrendezi szokásos nagy szilveszter
esti mulatságát. A műsorban Fehér LiM. Gal
lért Sándor, Kishonty József, Magyar Tamás, 
Orosz Vilma, Radó Sándor, Sarkadi Aladár, 
Sziklai József, Vadász Ily, « 2 Vanek, Vértes 
Tibor és Zátony Kálmán szerepelnek. Utána 
tánc reggelig. A kör vezetősége ezúton is kéri 
tagjait, hogy jegyről idejekorán gondoskodja
nak.

A legkellemesebb karácsonyi programm

Rocasimi oroszlánjai 
és a ragyogó decemberi 

bombamüsor 
Előadások d. u. fél 5 és este KW órakor)

Szilveszter éjfélkor kocogó koboré-varlotó
• HÓVAL orfeumban - A Ragul örfaumöan - Rovat Orfeum

el őket.
Tizenkét embernek Ígért különböző el
meken három-négyszáz pengős állást 

ós valamennyitől tőbbszáz pengő knurjól 
vett fel. Az ilymódon kicsalt összeg tízezer 
pengő körül jár.

A heteken keresztül hitegetett emberek vé
gül is megunták a dolgot s elmentek a szö
vetkezet Vád-utcai helyiségébe, ahol azt a 
felvilágosítást adták, hogy Herczeg már 
nincs a szövetkezet alkalmazásában. A be
csapott kisemberek ezután a rendőrséghez 
fordullak. A kauciósikkasztót még szómba 
tón este detektívek állították elő lakásáról 
a főkapitányságra. Azért volt szükség erre 
a gyors előállításra, mert bizalmas értesi* 
tést kapott a rendőrség, hogy

szökési tervekkel foglalkozik.
A vasárnap délelőtti kihallgatáson töredel
mes beismerő vallomást tett. Kiderült az is. 
hogy

Herczeg, mielőtt igazgatói állását elfog
lalta volna, négy esztendőt ült soroza

tos csalások miatt.
Jelenleg feltételes szabadságon volt a gyüj- 
tőfogházból, de ezt a körülményt a szövet
kezet vezetősége nem tudta.

A letartóztatott sikkasztót vasárnap dél
után kisérték át az ügyészség AfarÁ-ő-utcai 
fogházába.

— Hosszú vakáció dohány nélkül. A 
képviselők ősi szokás szerint mindig az év 
február, május, augusztus és november el
sején — negyedévenként — kapják meg a 
képviselői fizetésüket. A nvári vakáció al
kalmával — még ha az kora júniusban 
kezdődik is —. mivel a szünet áthúzódik 
augusztus elsején, a képviselőház háznagyi 
hivatala rendszerint a vakáció megkezdése
kor kifizette a képviselőknek az augusztusi 
járandóságot is. Most elég hosszú karácso
nyi vakációt kaptak a honatyák, de ha már 
hosszú — sóhajtották egyesek —, lett volna 
még három nappal legalább hosszabb. 
Ebben megegyeztek a vékonyabb pénzű 
képviselők — pártkülönbség nélkül. Mert 
ha húrom nappal hosszabb lelt volna a va
káció, akkor — az eddigi gyakorlat szerint 
— megkapták volna már most — a kará
csonyi költségek könnyebb elbírására — a 
február elsején esedékes illetményeket. Vi
szont — mit lehet tudni — a kormány talán 
tudatosan rendezte igy a vakációt. Bejönnek 
majd január 29-én a honatyák, másnap 
már dohányt kapnak, akkor jöhet a válasz
tói javaslat — a honatya is ember, a ke
délye mégis csak jobb, ha tele van a bugyel- 
láris, különösen a karácsonyi, újévi, meg 
egy kis farsangi költekezések után.

— Villanyáram-merénylet egy kislány 
ellen. Vasárnap este Mátraszőllős határá
ban, a Wohl Sándor-féle gazdaság mentén 
húzódó műúton, eszméletlen állapotban, 
súlyos égési sebekkel találták Rezes István 
gazdálkodó nyolcesztendős Ilona nevű leá
nyát. A csendőcség megállapította, hogy a 
kisleány különös merénylet áldozata. Isme
retlen tetesek a gazdaságban felszerelt két
százhoz voltos villanyvezetéket levezették 
a műútra és a szerencsétlen gyermeket 
áramsujtás érte. Életveszélyes állapotban 
szálitották a gyöngyösi kórházba. A me
rénylet tetteseit keresi a csendőrség.

— Megkezdődött az nj bizonyítási eljárás 
nagy munkája Dréhr bűnperében. Az ítélő
tábla tudvalévőén az ötévi fegyházra Ítélt 
t)réhr Imre bűnperében a bizonyítás kiegé
szítését rendelte cl. Soóky József dr. táb
labiró kapott megbízást a bizonyítási eljárás 
lefolytatására. A táblabiró most kezdeti 
munkához: megkeresi a képviselőházat, 
hogy az ügyben tanúként szereplő képvise
lők mentelmi jogát felfüggesszék, hogy ki- 
hallgathatók legyenek. A többi tanuknak 
már kiküldötte az idézést. Karácsony után 
kezdődnek meg a szenzációs tanúkihallgatá
sok Dréhr bűnügyében.

— Gyomorrontás esetén reggel, éhgyomorra, 
2—3 deci MIRA kescrüvlz rendet teremt.

A legszenzációsabb szilveszteri mulatság:

Szeressük egymást
Nőtt-Márkus—Kellér zenés vígjátéké

Premier este 8 órakor 
Balta Lici, Latabár, Delly és Kottái

varrógép
Legmesszebbmenő fizetési könnyítések

Csekély havi részletek

Singer varrógép részv, társ.

Fiókok minden nagyobb városban

Egy fiatal leány 
titokzatos halála

Vasárnap reggel az Uj Szent János-kór- 
ház igazgatósága értesítette, a főkapitányság 
bűnügyi osztályát, hogy Libor Anna 24 
éves háztartásbeli leány, akit december 
14-én szállítottak be Ostrom-utca 11. alatti 
lakásáról a kórházba, az éjszaka folyamán 
meghalt.

A kórházi jelentés szerint
a fiatal leány halálát vérmérgezés Idézte 

elő
és ezért a kórház igazgatósága kötelességé
nek tartotta értesíteni a rendőrséget, hogy 
a boncolás és a lefolytatandó vizsgálat álla
pítsa meg, hogy milyen körülmények kö
zött történt a vérmérgezés.

A rendőrség nyomban intézkedett is és 
IAbor Anna holttestét a törvényszéki orvos
tani intézetbe szállították és felboncolták. 
Ugyanakkor intézkedés történt, hogy

hozzátartozóit detektivek hallgassák ki 
és vallomásuk alapján igyekezzenek meg
állapítani, milyen körülmények között tör
tént a szerencsétlen leány megbetegedése.

— A kalocsai hittudományi főiskola 200 éves 
jnhlleunia. Az érseki hittudományi főiskola 
200 éves jubileuma alkalmából Kalocsa érseko 
restauráltalta a főiskola gyönyörű művészi 
portáléjpát, amely mücmlékszámba megy. 
Elhatározták, hogy a 200 esztendős Szent
háromság-szobrot is. amely a legszebb Ilyen 
alkotásai közé tartozik az országnak, restau
rálják.

— Hajó és komp összeütközése: kilenc 
halott. Tienctn kikötőjében súlyos szerencsét
lenség történt. Egy ulasszáliló komp össze
ütközött a kínai kormány egyik vámellenőrző 
hajójával. Kilenc, ember életét vesztette.

MEGNYÍLIK
KEDDEN
Budapest egyik
legszebb kávéháza,
az uj

Világvárosi stilus 
Pompás kényelem 
Szórakozás, zene 
Tánc

RÁCZ BÉLA 12 tagú
cigányzenekarával 
Antók Feri énekel 
A különteremben: 
délután és este tánc 
5 órai tea

fluttanuerg-jazz Éva Uliere
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Ezerötszáz bűncselekménnyel 
vádolja az ügyészség dr. Piánk 

Miklós miskolci főjegyzőt
Meggyilkolta betegeshallamu 

baratiat a tizenhateves suhanó
( Miskolc, december 23.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) A miskolci királyi ügyészség szombaton 
kél szenzációs vádiratot nyújtott be a tör
vényszékre. Az egyiket Piánk Miklós dr. vá
rosi főjegyző ellen adták ki.

1500 bűncselekmény szerepel a vádiratban 
hűtlen kezelés, sikkasztás és okirathamisitás. 
A vádirat szerint az okozott kár körülbelül 
háromszázezer pengő. P< 'kér Bélát, Miskolc 
város főszámvevőjét bflnpalástolás címén he
lyezték véd alá, mert nem tett idejekorán fel
jelentést Piánk Miklós ellen.

A másik vádiratot a IIONSZ vezetőségének 
•gyes tagjai ellen adták be.

Itlmőczjr József dr., Miskolc város ta
nácsnoka,

a HONSZ miskolci csoportjának elnöke az 
elsőrendű vádlott.

A két iigy tárgyalását január elején kezdi 
xneg a miskolci törvényszék.

Grác, december 28.
(A Hétfői Napló tudósítójának tele fon je

lentése.) Még december 19-én történt, hogy a 
Grác melletti kappenbergi villamosmüvek 
turbinája mellett egy férfi holttestét találta 
a csendőrjárőr. Kiderült, hogy a holttest 
azonos Sartory Ágoston villamossági pénz
beszedővel, aki 18-án eltűnt lakásáról. Sar
tory lakásán eltűnése után levelet találtak, 
amelyben az állott, hogy

külföldre utazik, mert egy gyilkosság
nak a tettese és attól fél, hogy előbb- 

utóbb rájön a bűnére a hatóság.
A holttest megtalálása után a gráci tör

vényszék vizsgálóbirája boncolást rendelt 
cl, amelynek során szenzációs megállapí
tásra jutottak:

kiderült ugyanis, hogy Sartoryt meg
gyilkolták.

— Virágzó rét a Dunántúlon. A buda- 
pest—dombóvári vasútvonal mentén, Ke- 
szőhidegkut-Gyönk állomásnál, egy kit 
tábla repce telje* sárga virágdíszben áll. A 
vonalokról és a közeli simontornyai ország
idról az utasok csodálkozva nézik ezt a ka
rácsonykor sohnsem tapasztalt látványt. 
Szántó István simontornyai gyári portás 
kertjében az orgona úgy virágzik, mintha 
pünkösd volna.

— l'j fordulat a miskolci zálogházi pa
nama ügyében. A miskolci rendőrség 
Közelik István ügyvéd lakásán rengeteg ér
téktárgyat talált, ami — állítólag — a mis
kolci zálogházból származott. Az értékeket 
fíimóczi József tanácsnok adta át megőr
zésre az ügyvédnek. A tanácsnokot kihall
gatták a rendőrségen, ahol elmondotta, 
liogy az értékeket Kolozsvárról hozta 
magával. Vasárnap délelőtt Bartus Bélát, 
Doktor Gézát és Wittlch Tibor dr.-t, a zá
logház volt tisztviselőjét is kihallgatták, 
okik azt vallották, hogy az értéktárgyak 
valóban a zálogházból származnak. A rend
iőrség a vallomásokról jelentést tett a vizs
gálóbírónak.

—’ Elkapott a transzmissziós szíj egy mun
kást. Kovács István 48 éves kazánfűtőt az új
pesti Habányi Sándor-féle bőrgyárban a transz
missziós szíj elkapta. A szerencsétlen ember 
falnak vágódott. Súlyos belső sérülésekkel szál
lították kórházba.

— Tömeges bcléndekmog mérgezés Jakab- 
azálláson. 'Jakab szállást ól életveszélyes álla
potban beléndekmag mérgezéssel kórházba 
szállították Kalocsai Antal gazdálkodót és há
romtagú családját, valamint Balogh János 
alkalmazottjukat. Eddig még nem tudták őket 
eszméletre téríteni. A csendőrség gyanúja sze
rint valaki mérget kevert az ételükbe.

— Cigánybetlehem, cigányangyalkák, cigány- 
karácftony. A kalocsai kóbor cigányok meg
építették a betlehemi jászol utánzatát éa festői 
ható karácsonyi ünnepséget rendeztek: fel
jelmezekbe öltözve, karácsonyi élőképeket 
mutattak be. Végül cigányangyalkák „libeg
tek" be a helyiségbe és hozták a pompásan 
feldíszített karácsonyfái. Előkelő ünnepséggé 
nyalta a kalocsai cigánykarácsonyt a cigányok 
mecénása: Kovács Bura Károly rendörfogal- 
mazó. Még gróf Zichy Gyula kalocsai érsek is 
jóleső érzéssel nézte végig a kedves ünnep
séget.

— Eltűnt egy amerikai repülőgép hót 
utasával. A Kaliforniába elindult utas
szállító gépnek nyomaveszett. A gép nem 
érkezett ineg rendeltetési helyére és attól 
tartanak, hogy hét utasával a Csendes
tengerbe veszett. Az eddigi kutatások az el
tűnt gép után teljesen eredménytelenek 
maradtak.

A csendőrség Sartory ismerősei között ke
reste a tettest. Szombatra megállapították, 
hogy a pénzbeszedőt gyakran látták beteges 
hajlamú férfiak társaságában, igy többek 
között Leodolter Balázs kovácsinas is bará
tai közé tartozott.

A csendőrök sorra járták a barátokat. 
Leodoltert is kikérdezték és a 16 esztendős 
fiú zavaros feleleteket adott, úgyhogy jónak 
látták házkutatást is tartani a lakásán. így 
került elő a meggyilkolt Sartorynak a sí
ruhája, pénztárcája és cipője. Leodolter 
eleinte tagadott, később azután

beismerte, hogy ő ölte meg a pénzbe
szedőt.

Azzal védekezett, hogy Sartory őt megron
totta, később megunta és nem törődött vele. 
Efeletti elkeseredésében fojtotta meg Sar
toryt. A gyilkost letartóztatták és átadták a 
gráci országos törvényszéknek.

———nME
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— Havazik! Ezt az értesítést sokan várják, de 
sokan szívesen letnondnnak a hóról, mert nem 
ludják, mihez kezdjenek, ha a lakásból ki
mozdulni nem jó. A többiek érdekében, ha 
van otthon egv Eka-rádió, meg lőhet azt az 
áldozatot is hozni, hogy a hnvazásnak Is örül
jünk.

— Olcsóbb lelt a fény! Olyan újság ez, 
melyre úgy n kereskedő, mint a gyáros, de fő
képpen n háziasszony régóta hiába várlak. 
Hogvnn lett olcsóbb a fény? Az eddigieknél 
jobb égők, nz uj Tungsrnm duplaspirállám- 
pák állal. Bár a Tungsram-lámpák inár ez
előtt is a legkiválóbbak közé tartoztak, az uj 
dpplnspirállámpák ezekhez képest is 20%-lg 
terjedő fénvlöhbletel adnak. Itt a karácsony. 
Bizonyára ön is gondolt nrrn, hogy régi, el- 
gyengült égölt most már ki fogja cserélni Te
gyen rgv kísérletet lakásában, irodájában vagy 
műhelyében nz uj Tungsram duplaspirállám 
púval Érdemes Csavarjon a 60 Wattos lámpa 
helyébe egv 65 Dckalumenesl. A fénykülönb
ség oly nagy, mintha egv erősebb lámpát vá 
súrolt volna. E nagy előnyök mellett nz uj 
diiplnspirállúmpn egv fillérrel sem kerül többe, 
mint az eddigi égők.

Ezüst evfieszHOzOH,
Scliwaitz tálcák, Rchwoizi karórák 

nagy raktára. Veszek zá
logjegyet, aranyat:

J Muzeumkörut7*,21

Izgalmas hajsza után elfogták 
a Keleti pályaudvar 
bőröndtolváját

Tegnap este izgalmas 
hajsza után sikerült el
fogni a Keleti pályaud
var bőröndtolváját, aki 
hetek óta fosztogatta az 
utazó közönséget.

Kálmán Vilmos textii- 
mémök, aki Berlinbe ké
szült tanulmányútra, fél- 
kilenc tájban érkezett a 

felszállt a gyorsvonatra, uj-porronra és mielőtt ______
ságot vásárolt a pavilonban. Mig pénztárcáját 
elővette, utazóbőröndjét letelte a földre. Gyor
san. kifizette a lap árát és indulni akart a vo
nat felé. Bőröndjét azonban

nem találta maga mellett
Meglepődött, hiszen lapvásárlása alig egy-két 
pillanatig tartott, a tolvaj tehát bámulatos 
ügyességgel dolgozott. Nagy lármát csapott és 
az elő siető rendőrökkel, detek ti veikkel szem
ügyre vették a kijáratokat. A fő<kijáratnál egy 
fiatalember tört magának utat éa egyszerre há
rom-négy lépcsőt is átugorva>, a Baross-téri vil
lamosmegállóhoz igyekezett. Kálmán Vilmos 

felismerte a menekülő embernél lévő 
bőröndben a sajátját.

— Asquini államtitkár Budapestről Ró
mába érkezett. Asquini olasz testületügyi 
államtitkár Budapestről visszaérkezett Ró
mába. Asquini vasárnap este sajtófogadást 
rendezett és nagy nyilatkozatot tett a negy
venórás munkaidő bevezetéséről. Elmon
dotta, hogy a negyvenórás munkahéttel 
több mint százezer munkanélkülit tudtak 
elhelyezni.

— Rablógyilkos merénylet az ország
úton. A keceli országúton életveszélyes fej
sebekkel 30 év körüli jól öltözött férfit ta
láltak. Kórházba szállították, kilétét nem 
tudták megállapítani, mert zsebei teljesen 
üresek voltak. Valószínűnek tartják, hogy 
rablógyilkos merénylet áldozata lett. Álla
pota életveszélyes.

— Ma lesz a karácsonyi ünnepség a 
Markó-utcai fogházban. Ma, hétfőn délután 
tartják meg a szokásos karácsonyi ünnep
séget a Markó-utcai fogházban. Vasárnap 
izgatottan készülődött minden fogoly a sze
retet ünnepére. Felállították a fogház egyik 
nagytermében a karácsonyfát, megérkeztek 
a szeretetadományok, utolsó próbáját tar
totta az énekkar. A fogházmissziő és vitéz 
Boronkay István dr. ügyészségi alelnök, a 
Markó-utcai fogház vezető ügyésze, gondos
kodott arról, hogy a fogház lakói karácsony 
estéjén szeretetadományhoz jussanak.

— Január 6-lg nincs adóárverés. A ka
rácsonyi ünnepekre való tekintettel a pénz 
ügyminiszter úgy intézkedett, hogy január 
1-ig adótartozások miatt ne legyenek végre 
hajtások, 6-ig pedig szüneteljenek az adó
árverések.
— Nagyszabású játékvásár a Fenyves Áruház
ban. A Cnlvin-téri Fenyves Áruház a közelgő 
karácsonyi ünnepek níknlmából nagyszabású 
játékvásár rendez. Több ezer darab finom já
ték Igazán potom áron kerül eladásra, pél
dául: „Salló Muki" szenzációs szórakoztató 
játék újdonság, P 1.95. Törhetelten babák do
bozban, gyönyörűen öltözve, P —.95, 1.95.
Törhetetlen magvarhaba dobozban, rendkívül 
olcsó ára —.48 fillér. Konyhnedények doboz
ban, gyönyörűen litografált bádogból, —.95. 
1 95 Kitömött mackó, piros flanelből. 40 cm. 
magas, —.95 fillér. Takarilókészlctek nagyon 
szép felszereléssel, P —.48. —.95. Különböző 
társasjátékok, elegáns dobozban, P —.95, 1.95. 
ólomkatonák, nagyon szépen festve, dobozban, 
P —48, —95. Játékpuskák és knrdok —.48. 
-.95 Mesekönyvek, n legszebb mesékkel, to
vábbá Petőfi legszebb hazafias versel, csnk 25 
fillér. Továbbá különféle felhúzható játékok, 
mese és ifjúsági könyvek és karácsonyfadíszek 
• megszokott jutányos Fenyves árakon.

Harsány hangon kiáltott fel:
— Todvajl Fogják meg! Az én bőröndöm ven 

nála!
Az üldözök egész raja vetette magát utána. 

A szorongatott helyseiben lévő férfi egy moz
gásban lévő 46-o« villamos hátsó perronjára 
ugrott fel, a villamosvezető azonban meghal
lotta a kiáltásokat és leállította kocsiját. A tol
vaj viszont nem várta meg, mig a kocsi meg
állt, hátrahagyva a bőröndöt, leugrott a lassító 
kocsiról és a PéterfTy Sándor-utca felé mene
kült. Ott azután utólérték üldözői és egy kapu 
alatt

elfogták.
Nem egy könnyen törődött bele somsába, 

harapott, rugdalódzott,
de a szijbaincs hamarosan rákerült a kezeire.

A főkapitányságon először hamis nevet mon
dott be és nyomorával védekezett, később ki
derült, hogy az elfogott bőröndtolvaj régi is
merőse a rendőrségnek. Kiéin Árpádnak hívják, 
26 esztendős volt kareskedöseged.

ötször volt büntetve lopásért,
pár hónapja szabadult a börtönből. Letartóztat
ták és ma kisérik át az ügyészségre.

— Váltótartozás miatt gyilkolt Mindszenti 
János. Vasárnap a keszthelyi cacndőrségen 
részletesen kihallgatták Mindszenti János kő
művest, aki meggyilkolta és kirabolta Berecz 
Gyulánét, egy tanfelügyelő hetvennégyévea öz
vegyét. Elmondotta, hogy azért követte el a 
gyilkosságot, mert hétfőn hétszáz pengős vál
tóját kellett volna rendeznie és mindenáron 
pénzt akart szerezni.

— Bizottság alakult a magyar—lengyel 
gazdasági kapcsolatok tanulmányozására. 
Gömbös Gyula miniszterelnök varsói láto
gatásakor hozott határozatnak megfelelően 
Varsóban bizottság alakult a magyar—len
gyel gazdasági kapcsolatok tanulmányozá
sára. A bizottság elnöke Dolezal kereske
delmi államtitkár.

— A zsidó ezeretetlntézmények ünnepélye. 
A Pesti Izraelita Szentegylet Ainerikai-uti tele
pének nagytermében a Szeretet ház, Szeretetkőr- 
ház, a Felnőtt Vakok Intézete és a Hoffer— 
Krámer-féle Menedékház ápoltjai részére a Cha- 
nuka-ünnep befejezésül megható ünnepélyt 
rendeztek.

—* Dolgoznak a betörök. Bársony Károly 
kereskedő Kazinczy-uice 6/b. számú lakásáról 
ismeretlen tettes ezer pengőről szóló posta
takarékpénztár! könyvet és ékszereket vitt el.
— Betörök jártak Kemfriy Róbert rádiókeres
kedő Szondy-utca 11. alatti lakásán is, ahon
nan kétezer pengő értékű ékszert és ruha
neműt vittek el. — Bubán Gábor Kiscelli-ul 70. 
sz. alatt lévő vendéglőjét az éjszaka álkulcs- 
csol felnyitották, 600 pengő értékű ékszert és 
ruhaneműt vittek el. — Becsnek György gép
lakatos, Újpest, Ponnőn/a-ulca 1. sz. alatti 
lakását ismeretlen betörő feltörte, készpénz-t 
és ruhaneműt vitt el.

— öngyilkosság ■ Rákóczi-uton. Horváth 
Ilona 35 éves háztartásbeli nő a Hákóczi-ut 7. 
számú házban anyagi okok mií.tt ismeretlen 
méreggel megmórgezte magát. A mentők sú
lyos állapotban a Rókus-kórhába szállították.
— Megnyílt az Andrássy-kávéház és söröző** 
(volt Drexler) az Operaházzal szemben. Buda
pest legkedvesebb szórakozóhelye lesz az uj 
kávéház. Minden délután uzsonnahangverseny, 
esténként pedig Buday Dénes zeneszerző ad 
hangversenyt Tóth Böske és Sárossy Mihály 
közreműködésével.

— A karácsonyi ünnepek után a fővárosi 
Elektromos Müvek villamos főzőiskolájában 
(Honvéd-u. 22) 27-én, csütörtökön és 28-án, 
pénteken délelőtt */tl0 órai kezdettel tartanak 
dijialan főzőgyakorlatot. Ebédfőzés, sütemény
sütés, rcccptosztás. Belépés díjtalan. 24-én és 
31-én a szokásos hétfői főzőgyakorlat elmarad.

— Közeledik a karácsony, sokan törik a fe
jüket, mivel lepjék meg hozzátartozójukat. 
Nem nehéz a választás: aki karácsonyra pon
tos órát, valódi ékszert válóról, állandó örö
met, hasznos tőkét ajándékoz szeretteinek, 
mert: minden múlandó — arany, ezüst örök!

— Megmérgeite magát az üldözött tolvaj. 
Balaton József mohácsi gazdasági cseléd a 
gazda távollétében kifosztotta Szrucsik Ferenc 
gazdálkodó lakását. A rendőrök az egyik kocs
mában rátaláltak Balaton Józsefre, de a tolvaj 
észrevette üldözőit és menekülni kezdett. Ne
gyedórái hajsza után eszméletlenül találtak rá. 
Kiderült, hogy menekülés közbne szublimálta! 
megmérgezte magát. Reménytelen állapotban 
kórházba szállították.

— 352 német érkezett vasárnap Ameri
kából a saarvidéki népszavazásra. Vasár
nap Amerikából 352 saarvidéki német ér
kezett, hogy a népszavazáson résztvegyen. 
Saarbrückenben nagy ünnepséggel fogad
ták őket. Vasárnap megérkezett Saar- 
brückenbe a második olasz zászlóalj is, ez
zel a nemzetközi csapatok létszáma 3300 
emberre emelkedett. Az olasz csapatokat 
csapatokat az összegyűlt tömeg ünneplés
ben részesítette.

Egy kocsisgyerek leütötte Baranya- 
vármegye főjegyzőjének a flát. Kinpeth 
Jenő, Baranyavármegye főjegyzőjének Ru
dolf nevű fia Pécsett vasárnap délután a 
kocsiuton haladt, amikor mögötte egy fával 
megrakott szekér majdnem elgázolta. Kin- 
neth Rudolf mérgesen rászólt a kocsisgye
rekre, hogy miért nem figyelmeztette, mire 
a kocsisgyerek leugrott a bakról, lekapott 
a szekeréről egy hasáb fát s azzal fejbevágta 
a fiatalembert, úgyhogy az összeesett. A 
mentők szállították be a kórházba, ahol 
megállapították, hogy súlyos agyrázkódást 
szenvedett. A fiatalkorú merénylőt a rend
őrség előállította.

— Hirtelen balál Kispesten. Lengyel István 
59 éves nyugdijai ÜMtvlaelő Kispesten hirtelen 
összeesett és meghalt. Szlvszflhfldéi ölte meg. 
Holttestót a temető halottasházába szállították.

— Éjszakai támadás ■■ Aréna-nton. özv. 
Varglts Izidorné magánzónő az éjszaka az 
Aréna-uton át hazafelé tartott. Két férfi meg
támadta. Vargitsné aegitaégkiáltozására odasie
tett • köseli rendőrörsxem. Az egyik támadó 
elszalad, a másik. Csenbf József szénkihordó 
azonban megtámadta a rendőrt «a fltötte-verte. 
A rendőr megkötözte és a főkapitányságra 
vitte, ahol hatósági közeg elleni erőszak miatt 
eljárás indult ellene.

— Karácsonyt és újévi ünnepek ügyrendje a 
Magánalkalmazottak Biztositő Intézete hivata
laiban és központi rendelő-intézetében: Decem
ber 24-én déli 12 órától a hivatalos órák, d. n- 
*/i4 órától a betegrendelések ssünetelnek. De
cember 25-én szünet Decemíber 26-án a hiva
talos órák szünetelnek, d. e. 10—12 óráig va
lamennyi betegrendelés ügyeletes orvosi szol
gálatot tart. December 31-én déli 12 órától a 
hivatalos órák, d. u. % 4őrátől a betegrende
lések szünetelnek. 1935 január 1-én szünet.

— Feltámad a bécsi farsangi A háboruelőtt! 
évek világhíres bécsi farsangját akarja életre- 
kelterű Bécs városa, amikor 1935-ben újra 
megrendezi as 1913 óta szünetelő „Bécs város 
bálját'1 és az „Opera-bált?. A nagyszabású bá
lok mellé táncmulatságok és népies táncesték 
tarka sorozata csatlakozik. Az idegenforgalmi 
iroda a bécsi farsang külföldi látogatói részére 
tetemes utazási kedvezményt biztosított. Fel
világosítás minden nagyobb menetjegylrodá- 
ban.

— Borzalmas öngyilkosság a bajai állomá
son. Fiedler János 34 éves munkanélküli nap
számos a bajai állomáson a tehervonat elé ve
tette magát. A mozdony kerekei derékban szel
ték ketté és azonnal meghalt.

— Báli hírek. A Vívó és Atlétikai Klub ja
nuár 5-én este a Vigadóban táncestélyt rendez. 
A bál leánybizottsága a Lipótvárosi Kaszinóban 
Dést Éva elnöklete alatt megbeszélést tartót. — 
Festékes-bált rendez a Festékei Otthon és se
gélyalapja javára január 12-én este féltiz órai 
kezdettel a Magyar Festékkereskedők Országos 
Egyesülete a Magyar Kereskedelmi Utazók 
Országos Egyesülete összes helyiségében (VI., 
Jókai-utca 4). — A Magyar Cipőkereskedők
Országos Egyesülete és a Cipőkereskedők Jóté
konysági Nőegylete Fabinyi Tihamér kereske
delmi miniszter diszvédnőksége alatt 1935 ja
nuár 12-én, szombaton este 10 órakor a Gcl- 
/ért-szálló összes termeiben rendezi Cipős- 
bálját. — Láthatatlan Menza-bált rendez az 
egyetemi és főiskolai ifjúság ebéd- és vacsora
akciója javára az Országos Magyar Izr. Köz
művelődési Egyesület.

— Második otthonává válik rövidesen min
den igényes ízlésű embernek a kedden meg
nyíló Spolarich-kávéház. A , kávéház helyiségei
ben megtaláljuk mindazt a fényt, pompát, ele
ganciát, ami a világvárosi nívójú kávéházat 
jellemzi. Az Erhardt József műépítész tervei 
alapján eszközölt átalakítás már önmagában 
is látványosság. A kávéfaázat Bermann és 
Spolarkh igazgatók vezetik^ akiknek névé 
nívót, úri kiszolgálást és kiváló konyhát je
lent.

— A Fiat Müvek január havában megrylt- 
|Ak saját uj javítóműhely és service-állomásu
kat teljesen újonnan felépített Aténa-uti tele
pükön. Különösen érdekelni fogja a nagykö
zönséget az uj service-állomás szalonszcrü ki
képzése és annak érdekes zsirzási, mosási, slb. 
gépezete, mint például forgatható emclöhidjal 
és egyéb berendezései.
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Fráter László biharmegyei 
alispánt felmentették 

Nagy feltűnést keltett annakidején, hogy 
"Bihar vármegye alispánját, Fráter Lászlót a 
vármegye nyugdíjazta, de egyszersmind meg
indították ellene különböző vádakért a fe- 

’gyelmi eljárást.
A belügyminisztérium fegyelmi bírósága a 

legutóbbi napokban foglalkozott Fráter László 
fegyelmi ügyével és

az ÖMZes ellene emelt vádak és következ
ményei alól felmentette.

Elrendelte egyszersmind a fegyelmi biróság, 
hogy visszatartott illetményeit a vármegye fo- 
lyósitSa és ugyancsak

Bihar Vármegye viseli a fegyelmi vizsgá
lat összes költségeit Is.

A fegyelmi biróság Ítélete tehát teljes elég
tételt szolgáltatott a fegyelmi alá vont alispán
nak.

Nagy karácsonyi amnesztia Ausztriá
ban. Bécsi tudósítónk telefónálja: Az oszt
rák kormány a wöllersdorfi internálótá- 
borbun őrzött 4500 internáltat karácsonyra 
szabadonbocsájtja. Az osztrák köztársaság 
elnöke kétezer politikai vétség ügyében por
törlést eszközölt és háromszáz politikai el
ítéltet szabadonbocsót látott.

— Autóbaleset érte Kosáry Emmlt. Köny- 
nyen végzetessé válható baleset érte Kosáry 
Enunit és leányát a dombóvári országúton. Á 
művésznő vendégszerepelt a dombóvári szín
társulatnál, előadás után autón indult Buda
pest felé. Az autót maga Kosáry Emmi vezette, 
a ködben a kocsi azonban belefordult Birka
puszta közelében az országutmenti árokba. 
Szerencsére az autó utasai nem kerültek a ko
csi alá, kisebb zuzódásokon kívül komolyabb 
bajuk nem történt. Csomagjaikat magukhoz 
vették és éjszaka visszagyalogoltak Ujdombo- 
várra, ahonnan vonalon folytatták Útjukat 
Pest felé.

— Saii. "szter-eet. A Központi Demokrata 
Kör f. kő 31-én, hétfőn este 9 órai kezdettel, 
VI., Andrássy-ut 12. szám alatti helyiségeiben 
szilvszteri mulatságot rendez. A kör tagjait 
és vendégeit szívesen látja a rendezőség. Asz- 
talrcndclés minden d. u. 6 és 8 óra között a 
titkári irodájában 225—10. szám alatt eszkö
zölhető.

SZALONMUNKA!..
DETtf flDrV* 1,61 dlvstruha

Budapest, IV., Ir&nyl-u. 0. szám.

• — A pnrt ílcJuús^erkercskedő nem nélkü- 
TftzHétl kzakrfKÍja'TegnagS'obo, legjobban Infor
mált, legolcsóbb lapját: a Magyar Élelmiszer 
Újságot. A Szenzációs karácsonyi számból szí
vesen küld mutatványszámot a kiadóhivatal. 
.(Budapest, Ferenclek-tere 9. Telefon: 859—09.)

'— Eljegyzés. Sclilanger Mór, a Pesti Tőzsde 
igazgatójának leányát, ' Schlangér Klárit, el
jegyezte fíeich Tibor, a Polgár, Lefkovits és 
Fekete nemzetközi szállítmányozó cég proku- 
fistája.

—r Hásaaság. Eller Sylvie (Newyork) és 
Nógrádi Béla hírlapíró házasságot kötöttek. —
C.zippaucr  János okleveles építészmérnök és 
bylanfeldi Tróján Mária leányát, Marikát, el
jegyezteHüttner Romuald.

— Lefejezte a gnbonadnrálógép. Kovács An
tal bácskossuthfalvi gazdálkodó meg akarta 
javítani gabonadaráló gépét. (Javítás közben a 
gép 'darálóköve szétpattant és az egyik darab 
leszakította a gazda fejét.

Nem félünk a farkastól
Nincs a fővárosban egyetlen gyermek sem, 

oki ne látta volna a „Három kis malac" 
vidám históriáját a moziban, ahol Ivegedü és 
fúrulyaszó mellett harsogják a legnépsze
rűbb slágert:

Nem félünk a farkastól . « .!
Walt Disney, a „Miki egér" világhírű meg

teremtője, milliók megkocagtatója, megírta 
és a film képeivel gazdagon illusztrálta a 
három huncut kis malac történetét, amely
ivei a Palladis rt. most megajándékozta a 
magyar gyermekeket. Zigany Árpád zamatos 
és ötletes fordítása, a nyomás technikai 
tökéletessége és különleges szépsége s álló
jában a mesekönyv kiállítása a karácsonyi 
könyvpiac szenzációja. Amint a film, úgy 
most ez a nagyszerű mesekönyv a felnőtte
ket is szórakoztatja s a teljesen újszerű fel
fogásban hozott és művészien színezett raj
zok bennünket is jóízűen mulattatnak. Bát
ran állíthatjuk, hogy a „Három kis malac" 
vidám históriája a karácsonyi ifjúsági 
könyvpiac legnagyobb sikerű könyve, amely
nek minden karácsonyfa alatt az első helyet 
kell adni.

EMKE, .
KAVEHAZ
esténként

Sebő Miklós
énekel, zongorán kíséri
Hetényi He i dl bér a Albert.

Károlyi Árpád cigányzenekara muzsikál
Szolid, polgAri Araki

Megölte feleségét és udvarióját
a féltékeny férj a trianoni határon,

azután lóháton átszökött Magyarországra
Miskolc, december 23.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefónjelen- 
tése.) A trianoni halár közelében Csehszlová
kiában Dobsza községben borzalmas családi 
dráma történt a vasárnapra virradó éjszaka.

Vincze Béla Dobsza községbeli földbirtokos 
hosszabb idő óta ügyelte, hogy

Salai felesége feltűnő melegséggel fogadja 
egy falubeli erdőmérnöknek. Kormos Je

nőnek udvarlását.
A földbirtokos szombat reggel barátaival va
dászatra indult. Úgy tervezték, hogy csak va
sárnap reggel felé térnek vissza.

A vadásztársaság szombat csto váratlanul 
visszafordult és a földbirtokos

— Darabokra szaggatott a villamos egy 
futbtalidrukkcrt a Béke-téren. Vasárnap a 
Vasas-pályán futballmérkőzés volt. Az egyik 
futballcsapat három „drukkere", Sass ist- 
ván, Hoffmann György és Atli Mihály, 
afölötti örömükben, hogy' a csapatuk győ
zött, a meccs után egy közeli vendéglőben 
alaposan beboroztak. Á vendéglőből haza
felé menet Sass István egy másik vendég
lőbe akart betérni, amit társai elleneztek. 
Huzakodás közben Sass egy arra haladó 
villamos alá került, amely lefejezte és da
rabokra szaggatta. A rendőrség megindította 
a vizsgálatot.

— Hangos botrány egy andrássy-uti mu
latóban. Hangos botrány volt az elmúlt éj
szaka az Andrássy-uti Suttogó kávéházban. 
A lokál három vendégének, Pctterson Erich, 
Pölteman Richárd és Gyály János fiatal 
artistáknak nézeteltérése támadt a személy
zettel. A fiatalemberek ittasak voltak, tár
saságuk hiába próbálta őket megnyugtatni, 
rátámadtak a felszolgáló személyzetre. 
Rendőrt hívtak, aki az egész társaságot elő
állította a VI. kerületi kapitányságra, ahol 
a verekedést rendező artistákat botrány
okozás miatt 10—10 pengő pénzbüntetésre 
Ítélték, azután elbocsátották őket a rendőr
ségről.

— Egy kövér ember mesél. Huszár Pufi 
ilyen címen irta meg első könyvét, amely a 
forgalmas karácsonyi könyvpiacon is nagy 
meglepetést és nem várt szenzációt keltett. A 
kövér ember életének mulatságos és sok he- 
lyea JUozőfikus tapasztalatait gyűjtötte egybe 
könyvébe a népszerű Pufi, aki mint előadó, a 
rádión keresztül is közkedvelt. Érdekes és új
szerű ez a könyv. Érdemes elolvasni.

— József főherceg a HONSz. karőcsonyfa- 
ftnnepén. A Hadirokkantak Országos Nemzeti 
Szövetsége VI. kerületi csoportja vasárnap 
tartotta nagyszabású karácsonyfa-ünnepélyét, 
amelyen József főherceg és Auguszta főher
cegnő is megjelentek. Sárkány Ferenc elnök 
megnyitója után 180 ínséget szenvedő gyerme
ket ajándékoztak meg.

— Esti kereskedelmi szaktanfolyam. A 
Budapesti Kereskedelmi Akacémia január 
15-én nyitja meg uj öthónapos esti tanfolya
mát. Tantárgyak: könyvvitel, mérlegkészítés 
és más gyakorlati szaktárgyak. Beirás: V., Ai- 
kotmány-utca 11. szám I. emelet d. e. 8—1-ig 
és este fél 7-től fél 8-ig. Tájékoztató a kapus
nál is kapható. A beírások megkezdődtek.

— Szenátorválasztás volt vasárnap Fran
ciaországban. Franciaország egyik választó
kerületében időközi szenálorválasztás volt 
vasárnap. A mérsékelt irányhoz tartozó 
Dolgsalie Károly képviselőt választották 
szenátorrá.

— Halálos építkezést szerencsétlenség Mag
lódon. Csögör József maglódi munkás több 
társával Mendi János cipészmcsler házának le
bontásán dolgozott. Egyik leomló fal Csögört 
maga alá temette. Mire rátaláltak, halott volt.

—- A német diákszövetség feloszlatását kö
vetelik a lett diákok. A Rigában folyó nemzeti 
szocialista perek alkalmából a lett egyetemi 
hallgatók emlékiraton intéztek a kaunasi 
egyetem rektorához s ebben a német bajtársi 
egyesületek feloszlatását követelték, meri ál- 
lamcllencs cselekményekkel gyanúsítják őket.

— Vasárnap is ülést tartott a francia 
szenátus. A francia szenátus vasárnap rend
kívüli ülést tartott, hogy siettesse a tárgya
lás alatt lévő törvényjavaslat elfogadását. 
Vasárnap a borpiac rendezéséről szóló tör
vényjavaslatot tárgyalták, melyet a képvi
selőhöz már megszavazott.

— Befejezték a szegedi törvényhatósági vá
lasztásokat. Vasárnap a szegedi törvényható
sági választások utolsó napján nz ügyvédek 
városatyáit választották meg. Éles harc után 
<lr. Hajnal István kamnrni titkár és dr. Vujtha 
Jenő kaptak mandátumot.

— Százötvenmillió fedezetlen tartozása van 
■ Citroen-gyárnak. A Malin szerint a likvidáló 
Cífroen-nutógyár legutóbbi mérlege szerint n 
gyúr tartozása 2,134.000 frnnk, vagyona 
1,199.400 frank, fedezetlen tartozása közel 
150 millió frankot tesz ki.

— Nemzetkücl egyezmény a pénzhamisítás 
leküzdésére. A francia képviselőhöz elfogadta 
a Genfben kötött nemzetközi egyezményt, amely 
a pénzhamisítás leküzdéséről szól. A nemzet
közi vasúti egyezményt is ratifikált a francra 
parlament.

— Elfogadták az uj francia kOHaégvetéM. 
A francia szenátus éjszakai ülésében 281 
szavazattal 11 ellenében elfogadta a költség
vetést. Ugyancsak elfogadta a buzatÖrvény- 
javaahtot la.

felesége szobájában találta a fiatalembert.
A férfi lekapta válláról vadászfegyverét és az 
erdőmémökre lőtt. A fiatalembert

fején találta a golyó és azonnal megölte.
Az asszony sikoltozva menekült férje elől, aki 
ulánarohant és puskatussal leütötte. A felbő
szült férfi

teljesen szétverte az eszméletlenül fekvő 
asszony fejét.

A földbirtokos kellős gyilkosság ulán lóra- 
ült és elmenekült. Mire a csendőrök megér
keztek, a férjnek nyomaveszett. A csendőrség 
véleménye szerint Vincze Béla átszökötl a ha
táron és magyar területen bujkál.

— Emléktábla Gömbös Gyula születési 
helyén. A tolnainegyei Mutga községben va
sárnap ünnepélyes külsőségek között em
léktáblát lepleztek le Gömbös Gyula minisz
terelnök szülőházán. Az ünnepség a mi
niszterelnök kívánságára teljesen szükkörü 
volt és a megyei előkelőségeken kívül a mi
niszterelnök két nővére és fivérének, vitéz 
Gömbös Jánosnak özvegye jelent meg gyer
mekeivel.

— Kapával agyonverte az urát. A Mar
cali meletti Hollód községben Jakab Kálmán 
cipészsegéd hosszú idő óta rossz lábon élt 
feleségével. Vasárnap Jakab az istállóban 
ágyazott meg magának, lefeküdt és mély 
álomba merült. A felesége ekkor kapával 
szétverte a fejét. Jakabnét elfogták és letar
tóztatták.

— Súlyos árvízveszély Pizában. Pizában 
súlyos árvizvcszedelem lépett fel. Egy hete 
zuhog az eső és az Arno annyira megáradt, 
hogy vasárnap elsodorta az épülőben levő 
cementhidat, amely összeomlott. Az épülő 
hidat, amely többmillió Urába került, ta
vasszal akarták felavatni.

— Titokzatos gyilkosság egy csurgót ta
nyán. Csurgópuszta közelében fejnélküli holt
testet talállak. A holttesten kitűnő minőségű 
inba volt, a zsebeit azonban teljesen üresen 
találták. A csendörség gyanúja szerint gyilkos
ság történt, több egyént már gyanúba is vettek 
A nyomozás most folyik.

— Elcklrlfikálják Bács megyét. Bács megye 
tizennégy községébe vnsámnp bekapcsolták a 
villanyáramot. A vármegye viilamosilósa fél
éves munka után befejeződött. Az áramot a 
bajai cleklromosművck szolgáltatják.

— Halálos szerencsétlenség Széchenyi Andor 
Pál birtokán. Napok óta erdőirlási munkák 
folynak Széchenyi Andor Pál gróf marcalii 
szőlőjében. Vasárnap egy óriási ösfát akartak 
kidönleni, amely azonban olyan szerencsétle
nül dőlt ki, hogy a hegy lejtőjén lefelé gurult. 
Rohanlában elkapta Béres Józsefet és 
Búzás Istvánt. Béres szörnyethalt, Burás Ist
vánt haldokolva szállították a kórházba.

— leharapta a segédje orrát. Devecserben 
Cseh Ferenc kovácsmester összeszólalkozott 
segédjével, Fazekas Ferenccel. A heves szóvál
tás közepette Cseh Ferenc megfogta Fazekas
nak a kél fülét és leharapta az orrát. A segé
det súlyos állapotban szállították a kórházba

— Hulyra Ferenc emlékezete az Orvosegye- 
siilelben. A Budapesti Orvosegycsűlet ülésén 
Verebéig Tibor tanár elnök megemlékezett ar
ról a súlyos veszteségről, amely a magyar or
vostudományt Hutyrtt Ferenc, professzor halá
lával érte. Átadta ezután az egyesület tisztelet
beli tagsági oklevelét Tóth István professzor
nak, aki meghatóban köszönte meg a kitünte- 
lésl. Salacz Pál főtitkár a pályázatok eredmé
nyéről számolt be. A Ba/assa-jutalomdtjat a 
legjobb orvosi munkáért Kelen Béla tanár 
kapta.

— A Mlcklewlcz Társaság ülése. Vasárnap 
delétőlt az Akadémián ülést tartott a Mickie- 
vtőt Társaság. Lukács György v. b. I. I. elnöki 
megnyitójában Mic.kieuncröl bestéit. Dr. Zti- 
laivski Andor és Nemes Erdős László az újjá
éledt Lengyelországról tartottak előadást.

—• TOmeges életveszélyes husinérgezé.s Sze
geden. A vnsárnnprn virradó éjjel a mentőket 
a Somogyi-telepre. Brunner Ferenc nyugalma
zott vasúti felügyelő családjához hívták ki. A 
felügyelői, feleségéi és fiát husmérgezéssel 
életveszélyes állapotban szállít ollók kórházba. 
Az éjjel még öt helyről vittek cl a mentők 
tizenkét husmérgezéscs beteget, valamennyit, 
nagyon súlyos állapotban. A nyomozás meg
állapította, hogy n mérgezést romlott disznó
sajt okozta, amelyet egy piaci árustól kaptak 
nz áldozatok.

— BetUrŐUldözés Szegeden. Vasárnap éjjel 
betörők járlak a szegedi Fenyő Testvérek 
fiiszcrnagykereHkccés At lila-utca 7. szám alatt 
lévő helyiségében. A pénztál fiókból négyezer 
pengőt vittek el. Az üzlethelyiség fölött lakó 
tulajdonosok az ablakból észrevették a két be
törőt, amint a helyiségből távoztak. Rendőr
ért kiabállak. Többen üldözőbe vették a be
törőkel. rle azok ii asákmánnynl együtt el
meneküllek. Az üzlettulajdonosok pontos sze- 
mélylcirúst adtak a betörőkről, úgyhogy remé
lik, hogy mindkettőt hamarosan elfogják.

— A Fővárosi Hírlap karácsonyi száma 
Dacsó Emil szerkesztésében a szokottnál is 
gazdagabb tartalommal jelent meg. A kettős 
terjedelmű lapban cikkeket írtak és interjúkat 
közöltek a politikai és fővárosi élet kitűnő
ségei és veretűi. A rendkívül élénk. XXV-ik, 
évfolyamába lépő lap kereteit azonkívül tár
cák .gazdasági cikkek, riportok és vállalkozási 
tyrek töltik kJ, _____ ______

Kwfoiíáic
Kálvin. tér 7

Karácsonyfniinnepély egy kávéházban. A 
Gres/iom-kávéházban a kávénáz tulajdonosa, 
Szlavck Károly megható karácsonyfaünnepé
lyen tizenhét gyermeket ruházott fel és ven
dégelt meg. A kávéház tulajdonosa és a sze. 
inélyzet egv teljes éven át gyűjtötte a pénzt, 
hogy szép karácsonyt szerezzen néhány gyer
meknek.

— Öngyilkosok. Hóna Elet 25 éves ápolónő 
Rákospalolán, az Eötvös-utca 8. számú házban 
lévő szállodában veronállal inegmérgezle ma
gát. — Szabó Anna 19 éves háztartási alkalma
zott Újpesten az 55-ös jelzésű villamosról ön
gyilkossági szándékból leugrott. — Vargha 
Lajos napszámos Újpesten az Erzsébel-uton is
meretlen mérget vett be. Mindhármukat a gróf 
Károlyi-kórházba szállították. Állapotuk veszé
lyes. —- Szabó József, fi8 éves újpesti gyári
munkás, a Jőztef-ulca 67. számú házban fel
akasztotta magát nyomasztó anyagi gondjai 
miatt. Mire rátalállak. Italod volt.

A kereskedelmi miniszter úr kívánságának 
eleget téve.

a droatstak és illat- 
szerkor oswők 
elhatározták, hogy f. hó 25-én 
(keddeni óh 2(.!-án (szerdán) 
üzleteiket agósz 
nap zárva tarnak, 
ezért felkérik a t. vevőközön
séget, hogy vAfiArJásalkat 
msa a mai napon 
etaközöljók.
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Ki isztkindlire megkuptuk az egyik pesti 
opcretlszinpadon B á rs o ny Rózsit, ezt 
a szőke szubrett-pillangót, aki ugy tán
col, hajladozik, mintha a lába nem is érné 
a földet. Angyali báj, groteszk humor 
árad ebből a fiatal, szép és tehetséges te
remtésből, akiről — immár százszor is be
igazolódott a mondás igazsága: senki sem 
próféta a hazájában.

Emlékezzünk csak arra, hogy alig két- 
három évvel ezelőtt az ódon Király Szín
házban igyekezett a szerepek hierarchiá
jában a második vagy a harmadik helyet 
elfoglalni és onnan lopni be napsugarat 
a sötét, rosszul világított színpadon ke
resztül a nézőtérre. Valljuk be, Bársony 
Rózsi Pesten annakidején nem igen tudott 
érvényesülni, és nem leszek szerénytelen, 
ha elmondom, miként került egyáltalá
ban odáig, hogy kinyomtassák nevét a 
szi alapra.

Akkoriban Somogyi Nusi körül dúltak 
a viharok. Somogyi Nusi, akiről Molnár 
Ferenc jelentette ki, hogy a legszebb csú
nya nő Pesten, két szerződést is vállalt 
és a szinház közvetlenül a premier előtt 
abba a helyzetbe került, hogy nem lesz 
szubrettje. Ezeken a hasábokon a Fiatalok 
előre cimü cikkünkben (amelynek jel
szavát azóta előszeretettel idézgetik színhá
zainkban) mutattunk rá annak idején 
arra a forradalmian vakmerő elgon
dolásunkra, hogy elvégre fiatalok is játsz
hatnak színházat Budapesten és talán épp 
ott, abban a görli sorban, amely eddig 
Somogyi Nusi mögött táncolt, megtalál
ják az uj szubrettet. Talán éppen az el
sősorban a másodikat vagy negyediket, 
azt a szép szőke kislányt, aki láthatóan 
több kedvvel és tehetséggel táncol, mint 
krtársnői.

A színigazgató —— Írjuk le a nevét: Lá
zár Ödön, hajlandó volt a forradalmi öt
letet megvalósítani. Magához rendelte 
Bársony Rózsit, próbát táncoltatott vele 
és meg is kapta Somogyi Nusi alaposan 
megnyirbált és lecsökkentett szerepét. Az 
első fellépése után havi háromszázakért 
háromévi szerződést kötött vele, amelyet 
becsülettel teljesített a kis Rózsi, aki rö
videsen Bécs, Berlin Rosie Barsony-ja 
lett. Mert hiába, Pest sznob és Pestre az 
ut aküllojdijikc reken át vezet • • •

Falus Edllh a berlini opera rendégmU- 
réarndjc a Fra DlavolAhnn, a Városi Szín
házban nagy sikerrel mutatkozol! be a pesti 
közönségnek: az elöaflilst megismétlik.

♦
A Király Színházra egy filmvállalkozó adta 

be pályázatát: mozit aknr csinálni a színház
ból, ha erre mór Sziklay Jenő, a szegedi di
rektor nein reflektál.

A
karácsonyi ünnepek 

nagy eseménye

Nem sablon, nem a szokott utakon járó 
film I Egyedüli a maga nemében I

(Met'o—Goldwyn— MnycMllin)

Promier kedden I
Htadtaok 2, 4, fi. fi, 10 órakor, fis első előadás 

télhvIyArnkkni.
Jecyek mór előrevAl'hatök I 

KarAcoony mlndkM nap'An d. e. 11 órakor 
Gyermek mull né, olcsó heh Alakkal.

ppEiniE^unn
A kettős szerep

valljuk be, nem trou- 
vaille a magyar operett
irodalomban, ahol saj
nos, egyre kevesebb uj 
ötlettel találkozunk. Ezt 
nemcsak a szerzőnek 
hányjuk szemére, ha
nem elsősorban annak 
a sztárrendazernek,

amely szerepet szabat egy-egy primadonna 
jól svejfolt lábszárára. Hogy ez a lábszár 
ezúttal Bársony Rózsié, e tavaszi-szőke, 
bűbájos fiatal dámáé, az külön szerencséje 
a szerzőnek és a közönségnek. Mert mit 
nem hiszünk el, ha ezt Bársony Rózsi csi
csergi és táncolja három felvonáson ke
resztül. Én és a kisöcsém az Operettszinház 
vasárnapi premierjének cime, amely már 
mindent elmond, de azt hozzá kell tenni, 
hogy Szilágyi László, a librettista, rend
kívül sok humorral és helyenként igazi 
lirával, ami pedig a legfőbb, ízléses elegan
ciával prezentálta uj müvét. Eisemann Mi
hály a legnagyobb csendben a legnépsze
rűbb muzsikusunk lesz, bár ezúttal sláge
rekben nem bővelkedik. Rögtön a szerzők 
mellett a helye Gara Zoltánnak, a díszle
tek nagyszerű és fantáziadus tervezőjének 
(különösen a velencei esti kép tetszett), 
Szabolcs Ernőnek, a kulturált rendezőnek 
és a táncok két európai hirü betanítójának 
és koreográfusának, a nagyszerű Trojanov 
nak és Bobby Gray-nek. Igaz és kellemes 
meglepetés volt számunkra Turay Ida, aki 
uj komikus-szubrett szerepkörében brillí
rozott. A nagy sikert ígérő előadás, élén 
Bársony Rózsival együtt Verebes Ernő 
táncolt, mókázott. Elragadtatással tapsolta 
öt is a közönség, valamint a szinház ele
gáns, jókiállásu és tehetséges bonvivánját, 
Dénes Györgyöt. Kabosról nem lehet elég
szer megállapítani, hogy a szinház lelke. 
Feleky Emil boszorkányosán táncol. Min
dent összevéve, jobb jövőt jósolunk ennek 
a produkciónak, mint a Fővárosi Operett
szinház minden idei termésének.

♦
Kifogástalan előadással

Rádión körözik már 
Amerikában Fedák Sárit, 
aki elmenekült a texasi 
Phönix városból

Rendkívül érdekes expresszlevél érkezett 
vasárnap Fedák Sári budapesti barátaihoz. 
A losangelesi Beverly-Hill-ből keltezett le
vél beszámol arról az óriási botrányról, 
amelyet Fedák Sári és Aknay Vilma los
angelesi bűnügye okozott. Ezek szerint Fe
dák és Aknay ellen kibocsátott elfogató
parancs a

losangelesi lapok december 4-iki szá
mának hivatalos részében jelent meg 

először.
Fedák Sári akkor a Texas állambeli Phö
nix városba menekült. Ez az állam ugyanis 
nincs kiadatási viszonyban Kaliforniával. 
Fedák Sári innen tárgyalt a losangelesi ügy
védjével, aki

pénz hiányában nem tudta elintézni 
Fedák Sárinak ezt a kínos és kellemet

len ügyét.

Nem tudta letenni azt az óvadékot, amely 
Fedák Sárinak egyrészt szabad mozgást, 
másrészt szabad elvonulást biztosított vol
na. igy az ügyvéd szerepe csak a jogi ta
nácsadás terére szorítkozott.

A hamis esküvel és a hamis vádra való szö
vetkezéssel gyanúsított Fedák Sári — mi
után Washingtonban úgynevezett fekete lis
tára helyezték, amely egész Amerika terü
letén való üldözését teszi lehetővé, — el* 
tűnt Phönix városából és azóta saját los
angelesi ügyvédje sem tudja, hogy hol van. 
A fekete listára való helyezéssel egyidejű
leg az amerikai igazságügyi hatóságok

minden másodnap rádión körözik
Fedák Sárit és a kaliforniai rádióállomás 
hirét az összes amerikai hivatalos stúdiók 
átveszik.

Nemzetközi színigazgató kong
resszus a bécsi Álpár premieren, 

ahol a primadonna és Brodszky között 
éles és szenvedélyes affér játszódott le

Alpár Gitta beadta válókeresetét térje, Fröhlich Gusztáv ellen
Bécs, december 22.

szolgál a szegedi szinház 
a kitűnő Szűcs László
val megerősítve a Ki
rály Színházban, Lehár 
Ferenc Stép a világ cimü 
operettjével. Kölilemes 
meglepetés, hogy egy első
rangú vidéki színtársulat 
támasztotta fel a Király 
Színházat haló poraiból.
Lehár muzsikája hol Üde dallalmalval, hol 
lírai áttüzesedésével és forró hangszlnelvel 
nyeri meg a közönséget Patkós Irma, a pri
madonna helyén van Pesten is. Sziklay Sze
réna tartalmas humorral alakított nagyherceg
nője, Vágó Mari szubrettje, Sarkadi, Körösi és 
a többiek elismerésreméltóak, de njeg kell di
csérnünk a zenekar kifogástalan vezényléséért 
Török Emil karmestert.

.¥
120-as tempóban
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robog a siker orozág- 
utján a Kamaraszínház 
uj vigjátéka, ameflynek 
szerzői Szántó Armand 
és Szécseny Mihály. 
Csupa ötlet, fordulat és 
mulatság ez a vígjáték, 
amelyben kimagaslóan 
nagy sikere van Dayka 
Zoltán pompás színész, 

Toronyi,
Margitnak. Szakács
de az együttes minden tagja az.
Lengyel Vilmos, Dárday és Köpeczl-Boócz 
és Szathmáry Margit. Tessék sürgősen meg
nézni a daraboti

♦

Egy kedves csirkefogó
kispolgár! Don Juan kis
polgári életének és szenel- 
mé.ncfk ca>aloadeja Bús 
Fekete László uj darabja, 
amelyet egész különleges 
gonddal prezentál a Víg
színház. Egy férfi életének 
1884-től 1934-ig meglett
útja, amelyet tízévenként! 
születésnap fordulóiban 
határozott kontúrokkal vázol a szerző, 
kos, mert érdekes a háttér, amelyet függetlenül 
a köznapi hős életének tragédiájától, a törté
nelem vihara mázolt a díszletekre. Bús Fekete 
László — sok siker szerzője, ezúttal mintha 
lemondott volna a sikerkeltés bus-feketel esz
közeiről és ezúttal többet és maradandóbb ér
tékűt akart volna produkálni. Ezt az igyeke
zetét a Vígszínház egészen nagyszerű előadás
sal honorálta. Rajnay Gábor öt különböző 
figuráját például a Színművészeti Akadémián 
lehelne tanítani. Megrázó élmény volt szá
munkra Tőkés Anna, pompás Góth SánaPr, 
Gőthné, Somlay, finom és érdekes Ágay Irén, 
kitűnő Máig Gerő és Makláry. De hát Gomba
szögi Ellát! Kísérteties ennek a nagyszerű 
színésznőnek emberábrázoló, emberkarrikirozó 
művészetei A dntab egyúttal divalrevü: hatvan 
év női divatja vonul végig Berkovits Andor 
Ötletes és művészi kreációi nyomán.

•* *

(A Hétfői Napló tudó
sítójától.) Az egykori 
császárváros ismét ma
gyar primadonnáról be
szél, ha nem is prhna- 
donnaibotrányról — mint 
ahogy néhány magyar 
lap irta —, hanem

egy magyar primadonna világsikeréről.
Á Scala Színházban tegnap este mutatták be 
Földes Imre, Harmath Imre és Brodszky 
Miklós „Verliebte Könlgin” cimü operettjét. 
Ehhez fogható forró és magávalragadó si
kere Bécsben sem primadonnának, sem ope
rettnek már régen nem volt. Alpár Gitta 
tüneményes hangja és művészi játéka, de 
ruháinak pazar eleganciája (mind magyar 
készítmény) állandóan nyiltszini tapsokra 
ragadtatta a bécsi operettközönséget, amely 
pedig rendkivül fegyelmezett és nem tapsol 
bele az áriákba. A premier azonban a késő 
éjjeli órákig tartott, mert

■ szüntelenül megismétlődő tapsok 
miatt Alpár Gittának néhány számát 
háromszor-négyszer kellett énekelnie.

A premier végéig harmincszor jelent meg a 
függöny előtt Alpár Gitta, aki mindannyi
szor kezénél fogva vezette a rivalda elé 
zeneszerzőjét, Brodszky Miklóst.

Ennek azonban külön története van. A 
premiert megelőzően rendkivül nagy izga
lom uralkodott a színházban, mert nem ke
vesebb, milnt két angol, négy francia, egy 
holland, egy olasz, egy cseh, két magyar 
színigazgató és egy amerikai menedzser je
gyeztették elő helyeiket. A színigazgatók az 
Alpár-premier hírére utaztak Bécsbe és mi
után

Alpár Gittának kétéves szerződése van 
Brodszkyval,

illetve azzal a konzorciummal, amely a 
Brodszky-operettet Alpár Gittával egyetem
ben finanszírozza, érthető volt a jövőjéért 
aggódó zeneszerző és a sikerért harcoló pri
madonna összetűzése. Mert

éles affér Játszódott le a legendás jó
barátságban lévő primadonna és zene
szerző között közvetlenül a függöny 

felgördülte előtt •
Alpár Gitta néhány apró zenei változtatást 
akart keresztülvinni az utolsó pillanatban,

amelyet azonban Brodszky már képtelen 
volt a partitúrában átjavitani anélkül, hogy| 
a zenei kíséretbe valami gíkszer ne csusz- 
szon bele. E jelentéktelennek látszó kérdés 
hanqos és szenvedélyes jeléneteket váltott 
ki a primadonna és zeneszerző között, akik’ 

ax első és a második felvonás óriási si
kere után most megbékéltek egymással.

A harmadik felvonás végén már együttesen 
mentek ki a függöny elé és Alpár Gittának 
a harminc meghajlás után rögtönzött kon
certtel kellett hazabocsátani a lelkesedő bé
csi közönséget.

Az előadás után egymásután keresték fel 
külföldi színigazgatók Alpár Gittát és mind
nyájan biztosítani akarták a maguk 
mára a primadonnát és az operettet.

Egyébként valóságos
Brodszky-hetet rendeztek Bécsben.

A Die verliebte Königin-nel egyidőben 
Gaál Franci Péter cimü filmjének 
mierje. A film zenéjét Brodszky kompo
nálta. Brodszky a rádióiban is játszott teg
nap este óriási sikerrel és karácsonykor le* 
zajlik a harmadik premierje. A Helyet at 
öregeknek cimü filmet mutatják be, amely
nek zenéjét Brodszky irta. Ez az első eset, 
hogy egy magyar zeneszerzőnek egyszerre 
három premierje van Bécsben. A Die ver- 
iiebte Königin-t egyébként

márciusban a budapesti Vígszínház 
játssza Alpár Gittával a főszerepben.

Csak ezután kerül sor a londoni vendégjá
ték abszolválására.

Egyébként munkatársunknak Alpár Gitta 
kijelentette, hogy

beadta válókeresetét
férje, Gustav Fröhlich ellen. Az ok: kői* 
csönös elhidegülés.

szá-

volt 
pre-

— Huszonötéves a Színházi Élet. Első nagy 
jubileumához érkezett el most a Színházi Élet: 
megjelenésének huszonötödik évfordulójához. 
A Szinház! Élet karácsonyi ezüstalbumának 
megjelenésével nyitja meg a jubileumi év ün
nepi számainak sorozatát: ötszáz oldalon át 
érdekesnél érdekesebb szenzációkat nyújt ol
vasóinak. Darabmelléklete Molnár Ferenc uj 
darabja: Az ismeretlen lány. Kottamelléklete a 
Kislány, kezeket fel. Regénymelléklete Hu- 
nyady Sándor legújabb munkája a Szűrve 
habbal. Irodalmi és rejtvénypályázatok.

A láthatatlan front
a Metro-Scala-Filmpalota műsorán |||||A Ilii 1411 cimüuj Metró-filmnek 

kényte en volt helyet adni a VIVH VILLHI és igy

A láthatatlan trónt
'"’kkulrólag'a CORSO MOZIBAN
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Reínhold Schünzel-f, a híres német 
rendezőt Budapestre küldi az UFA 
A Vadvirág lesz Rökk Marika első nemet Hímje

Érdekes távirat érkezett vasárnap Berlinből 
•x UFA budapesti expoziturájához. A nagy né
met filmgyár kérdést intézett a budapesti köz
ponthoz, hogy Rökk Marika mikor lép fel Bu
dapesten és igaz-e, hogy a Vadvirág cimü dara
bot fogja játszani a Magyar Színházban. Az 
UFA budapesti igazgatója, Hubrich, telefoni 
érintkezést keresett a Magyar Színházzal, majd 
Berlinnél, ahol közölte, hogy e hét folyamán 
Rökk Marika fellép a Magyar Színházban a 
Vadvirág főszerepében. Az UFA erre közölte, 
hogy Reinhold Schünzel, az ismert kitűnő 
rendezőt küldi Budapestre abból a célból, hogy

Ansora Bar tánc Ing |
IV., Magyar-utca B. Telefont 84-1-78. FRISCH V

Színigazgató lett
Buenos Airesben a 2 Caligari

Revtit rendeznek és írnak a fantasztikus 
karriert befutott pesti fiuk, akik magyar 
színészeket szerződtetnek színházukba

Feltűnően érdekes híradás érkezett a 2 Cali
gari néven világszerte ismert magyar artisták
tól budapesti hozzátartozóikhoz. A 2 Caligari: 
Lovas István és Géza néhány évvel ezelőtt 
Olaszországba utaztak és ott revütársulatot 
szerveztek, amelyre tavaly leszerzödtették 
d’Arrlgó Koméit is. Ezt a társulatot kéthóna
pos szerződésre kötötte le a délamerikai bue- 
nos-airesd Casino Theatre. Oly nagy sikerük 
volt, hogy a kéthónapos szerződésből hathóna
pos lett, míg végül a konkurrens nagy szinház, 
a Portenuo igazgatója azzal az ajánlattal ke
reste fel a két magyar fiút, hogy 

társuljanak be színházába, 
amelynek Jövedelméből negyven százalékig ré
szesíti a két artistát, akik ennek ellenében 
revűt Írnak, rendeznek, főszerepet játszanak 
éa teljesen szabad kezet kapnak a szinház mű

BOMBASIKER!

URíJniBLe

Rökk Marikát a Vadvirágban megnézze, 
mert az UFA úgy határozott, hogy Anday—Szi
lágyi—Eisemann operettjének filmváltozatában 
forgatják Rökk Marika első filmjét Berlinben.

Az UFA forgatása elé azonban akadályok 
gördülhetnek, amennyiben a londoni Korda 
Film megbízásából egy előkelő fővárosi ügyvéd

szerződésmegállapltáAl keresetet indított 
Rökk Marika ellen

azért, mert állitólag Rökk Marika Bécsben az 
UFA-t megelőzőleg már szóbeli szerződést kö
tött ezzel a filmtársasággal.

vészi vezetésében. Miután a két művész kiszá
mította, hogy ez

havonta 40—45.000 pengőnyl jövedelmet 
jelent,

boldogan elfogadta az ajánlatot
Mű után szerződésük április elsején veazl kez

detét,
a Portenuo Szinház nevében európai kör

útra indultak, 
hogy az Itt élő legjobb színészeket és artistá
kat leszerződ tessék arra a nagy revüre, ame
lyet még meg is kell Irniok. Első utuk termé
szetesen Budapestre vezet, ahol

több magyar Azlnészt ó*  artistát akarnak 
leszerződ letol

revfijflkre, természetesen — a magyar viszo
nyokhoz mérten — hatalmas gázsival.

Átélte és főszerepét játssza
Bállá Lici

K Royal Orfeum Szilveszter este revÜszin- 
házzó alakul át Megszűnik tehát Budapest 
egyetlen varietéje is, hogy helyei adjon a pá- 
risi mintára készült revQnek. Kulcsregényről, 
kulcsdarabról már hallottunk, de

kulcarevüről
aligha. Nőtt Károly és Márkus Alfréd „Szeres
sük egymást’’ cimü revüje pedig ez. Arról van 
szó, hogy egy fiatal leány asszonynak adja ki 
magát csak azért, hogy imádott ja közelébe fér
kőzhessen és hozzá meglehetősen pikáns bo
nyodalmakon keresztül feleségül mehessen.

A revü ötletét Bállá Lici nemrégen happy 
end-del végződő házassági regénye adta.

Nóti Károly ugyanis, aki rendkívül jó barát
ságban van Joachimsonnal. Bállá Lici férjével 
és aki végigkísérte a szerelmi regény majdnem

éM&NAPIÓ
Ma hétfőn, karácsony este a színházak nem 

tartanak előadást.

BAJOR GIZI ÉS URAY TIVADAR 
kaptak csak engedélyt a Nemzeti Szín
háztól arra, hogy régebben kötött szer
ződésüknek magánszínházban eleget te
gyenek. A Nemzeti Szinház tagjai 
ugyanis beadvánnyal fordultak Vojno- 
vlch Gézához, hogy legalább Szilvesz
terre engedje meg a nemzeti színházi 
tagoknak másutt való szereplését. A 
válasz elutasító. Egyedül Bajor Gizi és 
Uray Tivadar részesültek kivételben, 
amennyiben ők régebbi szerződésük 
alapján a Kamaraszínházban szerepet 
vállalhatnak.

HARSÁNYI REZSŐ MEGVÁLT 
A KAMARASZÍNHÁZTÓL

Az év elején Harsányi Rezső, az is
mert és kitűnő színész, Korbuly Géza 
nevű pénzemberrel együttesen bérelte 
ki a kultuszminisztériumtól a Kamara
színház épületét. A szinház bár több 
nagy erkölcsi sikert könyvelhetett el, 
anyagilag nem mutatott kellő ered
ményt, mire a pénzember és a művészi 
vezetők között éles differenciák merül
tek fel. Tegnap délután a Kamaraszín
ház válsága végleg megoldódott, ameny- 
nyíben Harsányi Rezső megvált a Ka
maraszínház művészi vezetésétől, de 
mint színész sem óhajt működni a szín
házban. A színházat a régebbi korlátolt 
felelősségű társaság helyett most már 
Korbulyi Géza bérli egyedül, aki mű
vészi vezetőt még eddig nem szerződ
tetett. A szinház művészi ügyeit egye
lőre Rákosi Pál vezeti. Azt azonban ha
tározottan megcáfolták, mintha Galamb 
Sándornak, a Nemzeti Szinház egykori 
dramaturgjának valami szerepe is 
lenne a Kamaraszínház művészi veze
tésében. Inkább egy aktív színigazgató
nak a Kamaraszínházba való betársu- 
lásáról beszélnek.

A SZIGET
Harold Bratt nagyszerű drámája, amelyet 

a Belvárosi Szinház mutatott be a múlt sze
zonban nagy sikerrel, filmre került, az UFA 
filmesitette meg ezt a diplomatahistóriát. 
Pesten Beregi Oszkár játszotta a darab fő
szerepét, amelyet a filmen Ottó Tressler a 
Burgtheater híres nagy szinésze alakit. A 
diplomatavilágba került polgári család sar
ját, aki összeütközésbe kerül a legelőke
lőbb körök általános világszemléletével, 
Willy Frltsch játssza, mig a követ leányá
nak figuráját Brigitte Helm alakítja. A film 
nagy sikert aratott mindenütt s rövidesen 
Budapesten is játsszák.

MÉG “EGY MAGYAR SIKER 
BÉCSBEN

A Theater an dér Wien, hasonlóképpen, mini 
a Scala Theater magyar premiert adott Békeffy 
István és Gyöngy Pál Kadetszerelem című ope
rettjét mutatja be, amelyet a vasárnapi bécsi 
lapok nagy elismeréssel fogadtak. A magyar 
operett, amely több mint százszor ment Buda
pesten, Bécsben is nagy sikert aratott. Csortos 
ragyogó főhercegfikurájdt Hubert Marischka 
játszotta, akinek négyszer kellett megismételnie 
Bécsröl stóló dalát. A magyar Tabódy Klári és 
a félig magyar Mimi Schorp voltak az operett 
szubrettjei. Percekig tombolt a közönség, ami 
kor a 240 főnyi kadetgárda vonult végig a szín
padon. A darabot a Röck-afférból ismert Gui- 
mes Vilmos színigazgató rendezte. A bécsi la
pok egyöntetűen dicséretekkel halmozták el 
György Pált, az operett zeneszerzőjét, aki né
hány uj szerzeményt illesztett be a Kadetsze- 
relembe.

• Lakner bácsi üzen ■ gyermekeknek: 1. Ma 
délután pont háromkor van a Vígszínházban 
nz Árvácska hercegnő premierje. 2. Páholy
jegyek elkeltek. Jegyekről ajánlatos délelőtt 
gondoskodni. 3. Ax előadást pontosan kezdjük 
és fél hatkor fejezzük be. Pontosak legyetek! 
4. Boldog karácsonyi ünnepeket kíván min
dé® gyereknek Lakner bácsi gyermeksilnháza.

Amikor asszonynak adja 
ki magát a fiatal leány

minden fázisát a házasságig, most igazán as 
életből merítette témáját. És hogy a poén tö
kéletes legyen, a revü főszerepére Balta Licit 
kérték fel, aki most elmondhatja magáról: a 
revüt átélte és főszerepét játssza.

A rendkívül tehetséges és rakétaszerűén fel
tűnt Balta Lici

ez évben még nem szerepeit színpadon.
Ez lesz az első színpadi fellépése.

■— Augusztus óla nem játszottam. Hogy 
miért? Először is beteg voltam, aztán fdlgyó
gyultam és újra beteg lettem. Szerelmes a fér
jembe! A menyasszonyság, no és a fiatalasz- 
szony szerepe eltávolitott kicsit a színpadtól, 
amelyhez most fokozottabb ambícióval t^rek 
vissza, különösen a Royal Orfeumba, ahol első 
pesti sikeremet arattam.

Ab Emmy
Boldogan írjuk le ezeket a sorokat: ismét 

jó magyar filmet láttunkl Rákosi Viktor Emmy. 
jóból készítette Mihály István a filtnszcenáriu- 
mát, amelyet Székely István rendezett kitü
nően. Csupa vidámság, aranyos kedély a film, 
a békebeli huszárgarnizon derűs epizódjait pe
dig ma is szívesen éli végig a közönség a film 
szereplőivel együtt. Agai Irén játssza az Ein- 
myt, szép, mulatós és kellemes. A másik női 
főszerepet Erdélyi Mici játssza, aki vidáman 
figuráz ki egy vidéki szubrettet. A film nagy 
humoristái: Gombaszógt Ella és Kabos ismét 
brillíroztak, de megérd-melten tapsolták Raj*  
nay Gábort első filmszerepében, Págert, Jávort 
és Gőzön Gyulát. Az Emmyt karácsonyra Fé
nyes Szabolcs remek muzsikájával a Royal 
Apolló prezentálja a közönségnek.

^KARÁCSONY

HEHZÁCÓA
' ,'v 'X-

. ..
o Színházi Élet 

500 oldala*  
«xii*talbuma  
árai pengő

Darabmelléklet ’
Molnár Verebe Az ismeretien kinq 
Koltamelltíklet All 
kislány kezezel felW

Kaland a bécsi udvarban
Nagy Kató régi álmát valósíthatta meg, ami

kor kosztümös szerepben jelenhetett és álla
pítsuk meg, hódíthatott a közönség előtt. Má
ria Terézia idejében játszódik az UFA uj ra
gyogó filmje, annak a kedves és finom szerelmi 
mesének a hátterében, amely kínos botrány
nyal végződne, ha maga a császárnő nem avat
kozna be a szerelmesek- dolgába. Páratlan bő
kezűséggel hozta ki az UFA ezt a „csücsülni- 
jét". de a felvonulások, lovasünnepségck, jel
mezrevük és tömegjelenetek nein befolyásolták 
hátrányosan az Uránia uj filmjének lebilin
cselő meséjét.
Csillag ragyog az égen

Josef Schmidt, a film csúnya bonvivánjn*  
énekén át megszépült ós művészetével hóditj 
Idei egyetlen filmje: Csillag ragyog az égen, 
amelyet a Décsi és a Kamara játszik. Partnerei 
Évi Pantzer, a legfrissebb bécsi szépségklrály- 
nő. Akik szeretik a szép dalt, azok nézzék meg 
ezt a filmet.
Elegancia 1935

A Radius ólő divatrevüvel bővített pazar di- 
vatrcvüfilmet hoz, amely különös a nőknek 
lesz kedves. Do hogy a férfiak is megtalálják 
a magukét, gyönyörű szép fllmgörlök mutatják 
bo az ötletesen rendezett revü keretében az 
1935. év női divatját.

Városi Színház 
karácsonya

Kedden délután 4 órakor

Fra DiavoloGO fillértől 4 pengőig

Kedden este 8 órakor

Traviata
1—6 rengőtg

Szerdán délután 4 órakor

Wlndsorl 
víg nők

60 fillértől 4 pengőig

Szerdán este 8 órakor

Riyoletio
1-6 pengőig
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A kormányzó elvállalja 
a december 30-i vívó
akadémia fővédnökségéÉ

A Magyar Vívó Szövetség december 30-án a 
Vigadóban fényes külsőségek melleit vivóver- 
senyakadémiát rendez összes számottevő baj
nokaink <s 1 gjobb hölgyvivólnk részvételével 
A nagyszerűnek ígérkező verseny fővédnöksé
gét vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó 
vállallu el. A verseny egyébként a jótékonyság 
szellemében fog lezajlani s a nu.gynr kard 
diszfelvonnl isának tekinthető. J,< jobbjaink 
egymás elleni küzdelme olyan sp< rlélvezelet 
biztosit a közönségnek, tunily"iil;< :i már rég 
volt része.

Poníot adóit le a BTC!
A II. osztályú Kárpáti- 

csoport négy mérkőzése 
nagy meglepetést hozott: 
a BTC pontot evszlett a 
SzAC-cal szemben. A baj
nokság állása: 1. 33 FC 13 
játék 21 pont, 2. BTC 13 
játék 18 pont, 3. KTC 14 
játék 18 pont 4. PTBSC 
13 játék 17 nőni, 5. SzFC

14 játék 17 pont, «. Ciánit 13 játék 14 pont, 
7. SzAC 13 játék 14 pont. (A tabellát még ala
posan felboríthatja a 33 FC elleni óvások 
sorsa.)

SzAC—BTC 2:2 (2:1). A lelkes szcntlörin- 
ciek végig jól állták az iramot. Góllövők: Ko 
viirs (2), ill. Eísenbcrger és Dusel II.

KTC—CsTK 5:0 (2:0). A CsTK erősen tarta
lékos együtest állított ki, mert egy csepeli ser
legmérkőzésre tartogatta erejét. Góllövők: So
mogyi (2), Üveges, Pál és Németh.

Kelenföld—Felien 1:0 (0:0). Az utolsó perc
ben dőlt cl a meccs Misik góljával.

PTBSC—Gránit 3:1 (2:0). Góllövök: Tápay, 
Jéger és Bodor, ill. Kemény. Biztos győzelem.

A budapesti tőiskolai
olimpiász legfrissebb hírei

A diákolímpiúsz programmjáról véglegesen 
a Nemzetközi Diákszövetség (CIE) bordeauxi 
tanácsülése dönt, Az ülések december 27-től 
jnnuuár 5-ig tartanak, s ezeken Magyarországot 
Gedényi Mihály, a CIE sportügyoszlályának el
nöke képviseli. Bizonyosak eddig a következő 
vervenys/ámok: atlétika, úszás, futball, vívás, 
tennisz, rugbv és evezés. Ezenkívül öl nemzet 
kérte a kosárlabda ^beiktatását. Nem vitás, hogy 
a torna sem hiányzik majd a programmról. 
Ezt Bulgária. Csehszlovákia, Finnország, Ma- 
g- arorszag. Németország és Japán kérte.

A főiskolai tilt olimpiász február é-tŐl 10-ig 
St. Moritzban kerül lebonyolításra. A magya
rok itt h bőven kiveszik a részüket a munká
ból A jéghokkiban a BKh csapata indul, mely
nek gerincét amugyis a főiskolások alkotják. 
I)e ncri ii.áiv.r amik a gyors és miikorcsolyázó 
számoktól sem a magyar színek. Hat síelőnk is 
indul A síverseny nígii számból áll: slalom, 
lesiklás, futó és 5x{i kilométeres staféta, mely 
ut ibbiban a magyar együttes favoritként Indul.

A pciizügs miniszter kiutalta a főiskolai sta
dionra előirányzott 200.000 pengős hitel első 

részletét: 75.000 pengőt és Igy nz egyetemi pá
lya kiépítési munkálatai megindulhattak.

A legutóbb érkezett bejelentés szerint, az an
golok biztosan részt vesznek a budapesti főisko
lai \ ’V.gbajnoksngokon.

A Tennisz Szövetség nem veszi 
Igénybe a fedettpályát

Ismeretes az a hónapok 
óta folyó áldatlan harc, 
amelyet a Magyar Ten
nisz Szövetség n fedett 
tenniszpálya érdekében a 
különböző hatóságoknál 
kifejtett. Már-már az volt 
a helyzet, hogy elit len- 
niszgárdánknak le kell 
mondania a téli verseny

zés és tréning lehetőségeiről, ami pedig
rendkívüli visszaesést jelentene

és káros hatásában el sem képzelhető követ
kezményekkel járna.

Szombaton végre döntés történt a legfelsőbb 
fórumoknál ebben a régóta vajúdó ügyben, 
azonban már annyira későn jött ez a döntés, 
l.ogy

a Tennisz Szövetség vezetősége is vegyes 
érzelmekkel fogadta a két hónappal ez
előtt még kimondhatatlan örömhírt keltő 

határozatot
A polgármesteri döntés szerint a fedettpálya 
december 20-tól március 1-ig áll a. Tennisz 
Szövetség rendelkezésére. Most tehát az a 
helyzet, hogy inár eddig is két hónapot veszí
tett a tenniszsport s most még bizonyos épít
kezésekre, átalakításokra volna szükség, ami

ujabb két hit veszteséget jelent.
A Hétfői Napló munkatársának alkalma volt 

a Tennisz Szövetség egyik vezető egyéniségé
vel beszélgetést folytatni, aki a következőket 
mondotta:

— Jövő csütörtökön, december 27-én tart a 
Tennisz Szövetség a fedettpálya ügyében inté- 
zőbizottsúgi ülést, ekkor fogunk véglegesen ha
tározni arról, hogy

igénybe vesszük a- Kiajánlott fedettpályát 
vagy sem.

A főváros ugyanis azt kívánja, hogy az idei 
szezonban elfogyasztott világítási és vlzköltsé- 
gek a Tennisz Szövetséget terheljék.

Most már meg kell pontosan tudnunk, hogy 
mennyi ez a teher, mert a Tennisz Szövetség 
nagyobb rizikóval járó kiadást nem vállalhat 
magára a mai viszonyok mellett, amikor bevé
telre egyáltalában nem számíthat. Ugyanis 
ezek nélkül a költségek nélkül is körülbelül 
kétezer pengő kiadásunk lenne, már pedig 
senki sem kívánhatja tőlünk, hogy anyagi 
romlásba hozzuk a szövetséget a biztos defici
tes versenyekkel. így természetesen

a téli tréningek is kútba esnének, 
ami esetleg katasztrófális lehet a magyar ten- 
niszsportra, különösen a fiatalabb generáció és 
az utánpótlás fejlődési lehetőségeire.

Az uszó-válság
ujabb kulisszatitkai

Az Uszószövetség krízise — bármennyire is kí
vánatos lenne — még nem jutott túl a mély
ponton. A pénteki tanácsülésen mindenesetre 
világosság derül az elnökség váratlan lemon
dásának okaira. Beavatott helyről olyan infor
mációt kaptunk, hogy a véleményeltérések az 
elnökség és az egyesületek között most már a 
minimálisra zsugorodtak. Csak az átigazolási 
szabályok alkotnak még ütközőpontot a két 
tábor közölt. Korántsem lesz azonban olyan 
egyszerű az összebékülés, mint ahogy azt ér
dekelt helyről hircsztelték. Beleznay László dr.- 
ról ugyanis az a hir járta, hogy megbízást ka
pott az egyesületek részéről a békítési akció' 
lefolytatására.

Ez a hir nem felel meg a valóságnak, 
mert a nagyegyesületek közül az UTE, az MTK 
és a III. ktr. TVE egyáltalában nem adott 
ilyen irányú felhatalmazást az egyébként na
gyon népszerű Beleznay kapitánynak. Viszont 
a helyzet ismeretében ugy vélik, hogy ö az 
egyetlen személy, akinek szeretetreméltó mo
dora alkalmas az ellentétek kiküszöbölésére.

Futballinlernátus
ax Arsenal mintájára
2S ezer pengős, amortizálódó kezdő 
tőkével megoldható az utánpótlás nagy 
horderejű problémája

A Siavia lett a cseh
szlovák „őszi bajnok“

Prágából jelentik: Vasárnap délután játszot
ták le a csehszlovák ligabajnokság utolsó őszi 
mérkőzését n Slauia és a Kladno csapatai. A 
félidőben a Slavia még 4:1 arányban vezeteti, 
de szünet után a Kladno felülkerekedett és 
lényegesen enyhíteni tudta az. eredményt. Vé
gül a Slavia 5 3 arányban biztosította győzel
mét s vele együtt az ,.őszi bajnokságot".

Ujpesí barátságos
lulbalívasárnapja

Újpesten ma kél l>arál- 
ságos mérkőzést játszot
tak. A stadionban a ma
gyar birótestület csapata 
az újpesti Dumavár válo
gatottjával mérkőzött é« 
1:2 arányú félidő után 
végeredményben 7:2 arány, 
bán győzlek a birák.

A Pamulpályán ugyan
akkor :>z .li l.ilu’ <■.:<>> Vlpvl váró-, csa
pat vnl. az I VASI. i ■> vei mérte össze
az írejíl és 3:2 (irányban győzőit. Érdekei, 
hogy félidőben még az UVASC vezetett 0:2 
arányban.

A közelmúltban feltünéstkeltő tudósításban 
ismertette a Hétfői Napló az angol Arsenal uj 
játékosnevelő szisztémáját. A patinás nevű 
nngy egyesület bútor kezdeményezéssel a játé
kosutánpótlás kérdését egy csapásra megol
dotta a maga fiitballinlcmátusával. A hivatá
sos futballal kacérkodó angol ifjú előzetes 
vizsgálat nyomán bekerülhet az Arsenal in- 
ternátusába, ahol

egy évig teljes ellátást, gyakorlati és el
méleti kiképzést kap,

majd egy év után vizsgaelöadás keretében ad
hat számot az előrehaladásáról. Ha megüti a 
kívánt mértéket, szerződtetik a tartalékcsapat 
részére. Itt ujabb egy esztendőt tölt el teljes 
ellátással és heti 30 schilling fizetéssel s csak 
e második óv után jöhet szóba a szerződtetése 
a ..nagyok" sorába. Angol alapossággal készíti 
elő tehát a klub a friss jálékosanyagot és an
gol lelkiismeretességgel készül az ifjú futbal
lista a hivatására, amely a gondtalan élet le
hetőségét és öreg napjainak biztosítását kí
nálja cserébe ezért. Az Arsenal példáját szá
mos egyesület követte s igy az ötletes kezde
ményezésből rövidesen

rendszer lesz
a szigetországban.

Az Arsenal valóban szenzációs újításának 
pikáns melléklet ad az a körülmény, hogy

az ötlet, amelyet megvalósított, nem uj.
Majdnem azt mondhatnék, hogy szinte termé
szetes és törvényszerű intuícióval ez az ötlet 
magyar koponyából pattant ki először. Mint
egy öt esztendővel ezelőtt, a magyar profl- 
futball első (és utolsó') virágzásának idejében 
vetette felszínre n futballinternátus merész 
gondolatát Rosenfeld Márton, a magyar fut- 
ballpampák és bozótok régi, harcosa. Az Ar- 
scnal internátusának minden lényeges eleme 
benne volt ezekben a tervekben, amelyekről, 
mint afTéle javíthatatlan futballrajongók, órá
kat vitáztunk. A tervekből persze nem lett 
semmi s

a használható utánpótlás előteremtése a 
magyar futballnak azóta is a legkénye

sebb és legrendczetlenebb kérdése.
Pedig ... hogy nem megvalósíthatatlan, azt 
az Arsenal és a többiek példája mutatja.

Hiszen a magyar futballban sem más a 
helyzet, mint Angliában, legfeljebb az a kü
lönbség. hogv odaát a hatalmas bevételekből 
könnyűszerrel fedezhető az ilyen internálus 
költsége, mig idehaza az aránytalanul kisebb 
bevételből Is

éppen az Internátusok pénzét viszi el a 
sokféle adó.

Valóban áll tehát az a szomorú tétel, hogy 
a magyar egyesületek szükreszabott nyomor 
ral küzködő költségvetése nem bírja el a já- 
tékosnevelér luxusát. Itt csak

kész anyagot használhat a proflfutball
s arról a legnagyobb sajnálaiira nem tehet, 
hogy a rendelkezésére álló kész anyagnak 99 
százaléka — nem kész. Hogyan is lehetne az'/ 
Nincs a világon mesterség, amelyet tanulni ne 
kellene. No, fa ki tanítja a magyar „mestere

ket"' A szővetség-e, a maga adminisztrációs 
kínjaival? Vagy a szaksajtó a pletyka-ripor- 
tázzsal? így polgáriasult azután az a mókás 
helyzet, hogy

■ magyar futballista mester lesz még ml* 
előtt inas lett volna.

Tiszta szerencse, hogy néhány futballzseni 
mindig megmenti a teljes bukástól az üzemet, 
amely üzletnek nem valami nagy, de ráfizetni 
nem kell.

Nem tagadhatja senki, hogy a magyar profl
futball alátámasztására

halaszthatatlan szükség lenne valamiféle 
nevelőiskolára.

Arról habozás nélkül lemondhatunk, hogy an
gol mintára e nevelőiskolákat a nagyegyesüle
tek tartsák fenn. A mai viszonyok mellett ez 
nem flzetödik ki. Mi lehetne tehát a megoldás 
útja?

Ha a szezónvégi és eleji nagy sürgés-forgást, 
szabnd rablást és adásvételi tevékenységet fi
gyeljük, önkéntelenül is kínálkozik a gondo
lat. A szezoneleji játékosvételek együttesen 
hatalmas összeget reprezentálnak. Két-három- 
ezer pengőkből tekintélyes vagyon tevődik 
össze és ugy látszik, hogy némi üzlet mégis 
csak lappang mögötte. A Rosenfeld-télé terv 
amugyis az volt, hogy figyelemmel a hazai 
viszonyokra

ilyen Játékos-lnternátus csak önálló fór; 
mában képzelhető el.

Két csapatra való fiatal, egészséges és tehetsé
ges futballista kerülne kiképzés alá és egy évi 
szakadatlan munka után az elmélet és gya- 
ko-lat minden titkát kiismert gárda mutat
kozna be a vizsgaelödáson. A játékosanyag
ra gondosan ügyelő proficsapatok innen vin
nék el a kész, vagy legrosszabb esetben félig- 
kész anyagot.

A befolyó váltságösszegekből az interná- 
tus létét biztosítani lehetne.

Nagyon természetes, hogy a szövetség etikai 
felügyelete itt is érvényesülne, sőt olyan el
képzelések is adódhatnak, hogy az üzem 
altruista jellegét maga a szövetség biztosítaná 
azzal, hogy a költségeket előlegezné. Mert e 
terv megvalósítását csak

a kezdéshez szükséges tőke hiánya 
akadályozza. Vállalkozó lelkes adminisztralir, 
tréner, tanár szinte fölösszámban rendelke
zésre áll, csak meg kell szervezni az intéz
ményt, amelynél szükségesebb aligha műkö

dött még a magyar futball életében.
Még az sem lehetetlen, hogy kellő előkészí

tés utón a legfelsőbb testnevelés fóruma, az 
OTT is segítségére sietne a hézagpótló intéz
ménynek és átsegít ané a válságos első éven.

Az előnyökkel minden józan ember tisztá
ban van, a hátrányok viszont egyedül és ki
záróan pengők)en fejezhetők ki. Nem gyerek
játék a szükséges tőke megszerzése, de ha 
arra gondolunk, hogy a legutóbbi meddő vi
lágbajnokság a maga keserű tapasztalataival 
jóval többe került, mint ez a hasznos intéz
mény, akkor nem látunk megoldhatatlan ne
hézséget a megvalósítás előtt.

BorrMi W*.

FRANCIÁK GYŐZTEK A BRÜSSZELI 
KERÉKPÁRVERSENYEN

Brüsszelből jelentik: A téli pályán rendezett 
nemzetközi háromórás páros kerékpárversenyt 
a francia Charlier—Deneef együttes győzelmén 
vei végződött, akik 133.950 km-t ttttek meg. 
Második • Doncke—Huys, harmadik pedig a 
Hasendonck—Verreycken pár lett.

A BELGA-OLASZ KERÉKPÁRVERSENY
Antverpenbd jelentik: Vasárnap nagyszámé 

nézőközönség előtt bonyolították le a belga
olasz kerékpárversenyt, amelynek mindhárom 
számában a flyerversenyben, az omniumban éa 
a hosszutávu versenyben a belgák győztek. Al 
flyerversenyben: 1. Scherens (Belgium), 2.
Huybrechts (Belgium), 3. Linari (Olaszország), 
4. Bergamini (Olaszország). Omniirm: 1. Kacrs 
(Belgium), 2. Guerra (Olaszország. Hosszutávu 
verseny: 1. Ronsset (Belgium), 2. Meuleuman 
(Belgium), 3. Severgnini (Olaszország), 4. M(h 
nera (Olaszország).

fTRUtrlK*#/
A Magyar Vivő-Szövet- 

ség december 30-án nagy
szabású versenyakadé- 
miát bonyolít le, amely- 
nak programja már el
készült A vívás híveinek: 
nagy örömet szerez ez, 
mert az érdekes beosz
tás jóformán az egész 
magyar vivósport kereszt

metszetét adja. Különös érdeklődésre tarthat 
számot a négyes kardcsapat, amelyben a Ka-* 
bős, Rajcsányi, Kovács, Gerevich kvartettel a 
Dunay, Garai, Gombos és Petschauer négyes 
veszi fel a küzdelmet. így a régebbi éa az uj 
generáció stiluusa közötti különbség kitünően 
érvényesülhet.

A súlyosan megsértett trénerkollégium rend, 
kívüli választmányi ülésén foglalkozott a 
sportláp nagy visszatetszést keltett cikkével. 
Lapunk más helyén már ismertettük a választ
mány állásfoglalását. Kiegészítésül közöljük, 
hogy a durva cikk irója ellen a kollégium saj
tópert inditott, amit majd a kártérítési per 
követ.

A Phöbus vasárnap délután a Budafok ven
dége volt. Barátságos mérkőzést játszottak, 
amelyet 4:0 (1:0) arányban győztek a jó kon
dícióban lévő Phöbus-játékosok. így hát az első 
liga jövöévi uj tagjának félévi vizsgója nem 
a legjobban sikerült. Igaz, hogy egy barátságos 
mérkőzés nem alkalmas az erőviszonyok töké
letes tisztázására.

Gáspár Jenő dr., a III. kcr. TVE válogatott 
vizipólójátékosa 37 éves korában tragikus hir
telenséggel meghalt. A kitűnő sebész főorvost, 
aki egyben a MUSz orvosa is volt, vasárnap 
délután helyezték nagy részvét mellett örök 
nyugalomra.

As Erdős boksziskola ujabb győzelme. Va
sárnap barátságos futballmérkőzés volt Buda
fok amatőrcsapata és az Erdős boksziskola 
együtteső között. A végig érdekes meccset az 
Erdős boksziskola csapata nyerte meg, 3:2 
arányban. A félidő 2.-0 volt. A győztes csapat
nak különösen a védelme játszott kitünőciv 
Ez már sorrendben a hatodik mérkőzés, amely
ből az Erdős bokszi.skola jóképességü labda
rugói győztesként kikerültek.

K. Tóth Ilonka, a MUE rekorder hölgyuszója 
már hosszabb ideje nem jelent meg n verse- 

Ínyeken. A közelmúltban ismét elkezdte a rend
szeres tréninget, amiben annyira előrehaladj 
hogy karácsony másodnapján a MUE uszóver- 
senyén rekord javításra indul. Régi rekordjáé 
akarja 400 méteren megdöntőnk
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Óriási győzelmet 
aratott a Bocskai

Bojfiottfiirefi Bécsből a BKE ellen

Lisszabon, december 23.
(A Hétfői Napló tud. telefonjelentése.) Va

sárnap a Sorting, a Benflca és a Beleneses 
lisszaboni csapatok kombinált együttese ellen 
állott ki.

A madridi súlyos vereség után kettőzött ag
godalommal kísérte a klub vezetősége éa a 
magyar sportélet a lisszaboni városi válogatot
tal felérő klubkombinált elleni mérkőzést.

A madridi vereség Bem ártott meg a Bocskai 
nimbuszának, mert a mérkőzést 17.090 főnyi

Nagy mezőnyök, 
uj tehetségek a BKE gyors
korcsolyázó versenyén

A BKE vasárnap reggel rendezte ezidei első 
nagyobbszabásu gyorskorcsolyázó versenyét, az 
500 és 1500 m-es távokon szeniorok és junio
rok részére. Mindkét számban

hatalmas mezőnyök álltak starthoz 
és dicséretükre legyen mondva, valamennyien 
végig is futották a távot. A juniorok közt egy 
egész sereg versenyző tehetségének kibontako
zását láttuk, akiknek csak gyakeri versenyle
hetőség kell hogy országos viszonylatban is 
a legelsők közé kerüljenek. A mindvégig érde
kes és lebilincselő versenyt a városligeti hídról 
többszáz főnyi közönség nézte végig. A részle
tes eredmények a következők:

500 m-es juniorversenyi 1. Lantos 50.2 mp.,
2. Otterer 52.5 mp., 3. Gömöri 53.5 mp., 4. 
Olaszy 53.8 mp., 5. Nagy 54.3 mp., 6. Imre 54.4 
mp., 7. Hódy 57.5 mp., 8. Strasser 57.9 mp.,
9. Bánhegyi 58.5 mp., 10. Györgyi 1 p. 02.6 
mp., 11. Hammerschlag 1 p. 03.2 mp., 12. Szé
kely 1 p. 03.5 mp

500 m-es szenlorverseny: 1. Windtner 46.7

A legenergíkusabb rendszabályok 
fenyegetik a kivonult műegyetemistákat

A budapesti főiskolai 
ollmpiász előtt váratlanul 
nagy csalódást keltett a- 
MAFC kivonulása a szö
vetségből. Bizonyos, hogy 

a bajnokságok za
vartalan rendezését 
nagyon megnehezíti 
a belső viszálykodás.

Felkerestük dr. Neubauer Constantin profesz- 
szort, az MFSE elnökét, aki a Hétfői Napló 
számára a kővetkező nyilatkozatot tette:

— Igen sajnálatos, ha az elkerülhetetlen vi
ták során a komoly és sportszerű szempontok

Szenzációs Meisl-javaslat,
amely homlokegyenest ellenkezik 
a magyar tutballseanálásl akcióval

Miközben a ligacsapa
tok jórésze külföldön ve
rejtékezik némi kis téli 
bevételért, a bécsi sport
sajtóban újra nagy vita 
indult meg az osztrák 
futball szanálását illető
ién. A sportdoktorok egy 
behangzó véleménye sze
rint az osztrák futball 
krízisének oka nem any- 
nyira a csapatok forma
hanyatlásában, hanem in- 
kább a bajnoki mérkőzé
seknek kfltaszlTÓfáliean

gyenge látogatottságából kifolyó anya
gi katasztrófában keresendő s igy az első fel
adat minden vitán felül az anyagi helyzet meg
javítását kell, hogy célozza. A szanálásra vo
natkozólag egyelőre két terv Ismeretes: az egyik 
Meisl Hugónak elgondolása, amely szerint 

nyolcra kell csökkenteni as első ligában 
szereplő egyesületek számát.

ezen a módon gyorsabban végződik a bajnoki 
szezon (amely beblzonyltottan csak kisszámú

Két érdekes könyv hagyta el karácsony előtt 
a sajtót. Mindkettő hézagpótló az Indokolni- 
nul szegényes magyar sport-szakirodalom. Az 
egyiknek Doros György dr. a szerzője. A sport 
gyakorlati pszichológiája elmen foglalkozik a 
toll avatott mestereként azzal, hogyan lehet 
felfokozni a sportpszichológia segítségével a 
sporteredményt és hogyan lehet kiválogatni >•: 
emberanyagot. Lényegbevágó nagy problémák 
pompás megoldásban. Méltán sorakozik :» ki
váló és elmélyedő szakember többi a&otárá- 
hoz. A másik úttörő munka Nemes István dr. 
müve a korcsolyázás művészetéről. Biztos fo
ktat ad * mükorciolyáaís a Jégtánc alaa-, 

közönség Jelenlétében Játszották le.
A siker elementáris erejű volt, mert a Bocs

kai tudása legjavát nyújtva, káprázatos teh- 
nikat éa taktikai fölénnyel harcolta ki az 5:1 
arányú győzelmet. Szinte szűnni nem akaró 
taps kísérte minden akciójukat.

A Bocskai minden tagja tudásának legjavát 
nyújtotta s ez különösen a második félidőben 
domborodott ki.

Markos volt igazán elemében, a gólok közül 
egymaga hármat rúgott. A másik kettőn Teleki 
szabadrúgással és Vágó osztozkodott 

mp.. 2. Lindner Ernő 47.4 mp., 3. Kimmerling 
47.5 mp., 4. Bogschütz 48.6 mp., 5. Leszl 48.8 
mp., 6. Schneller 48.9 mp., 7. Szelnár 49.5 mp., 
8. Kakas és Sógor holtversenyben 49.8 mp., 10. 
Bihari és Vida holtversenyben 50.2 mp., 12 
Élazsejovszky 50.7 mp., 13. Brodszky 50.8 mp., 
14. Hídvégi 50.0 mp., 15. Mosánszky 51.5 mp., 
16. Engedi 51.6 mp, 17. Orczán 55 mp. Vida 
először elesett, majd újra futott.

1500 m-es II. osetályu verseny: 1. Lantos 
2 p. 54.1 mp., 2. Olaszt 2 p. 55.4 mp., 3. Hódy 
2 p. 57.3 mp., 4. Osterer 2 p. 58.2 mp., 5. Stras
ser 3 p. 01 mp., 6. Nagy 3 p. 18.8 mp.

1500 m-es szenlorverseny: 1. Lindner Ernő 
2 p. 36.6 mp., 2. Hídvégi 2 p. 36.7 mp., 3. 
Windtner 2 p. 38.1 mp., 4. Bogschütz 2 p. 39.1 
mp., 5. Orczán 2 p. 40 mp., 6. Leszl 2 p. 40.5 
mp., 7 Kakas és Kimmerling holtversenyben 
2 p. 40.8 mp., 9. Szelnár és Musánszkg 2 p. 
42.1 mp., 11. Enyedy 2 p 42.2 mp., 12. 
Brodszky 2 p. 42.7 mp., 13. Schneller 2 p. 43.0 
mp., 14. Belházy 2 p. 44.1 mp., 15. Sógor 2 p. 
45.7 mp., 16. Bihari 2 p. 47 mp.

nem tudnak érvényesülni. De nem hagyom 
magamat ilyen incidensektől befolyásoltatni és 
ha kell.

a legenerglkusabb rendszabályokat Is igény
be fogom venni a főiskolai világbajnoksá
gok rendjének és sikerének megóvására.

Remélem azonban, hogy erre nem lesz szükség 
és a műegyetemi egyesületek tisztában lesznek 
kötelességükkel és meddő passzivitásukkal fel
hagyva, nekilátnak, hogy munkájukkal a ma
gyar sportnak ezt a reprezentatív nagy ügyét 
sikerre vigyék.

Reméljük, hogy a professzor nem fog csa
lódni. e, Gy. dr.

közönséget vonz) s így a nagy llgacsapatoknak 
több szabad terminusuk lévén, még a szezon 
alatt vállalhatnak előnyős külföldi szereplése
ket, valamint ugyanekkor külföldi csapatok 
meghívásával odahaza is érdekesebb attrakciók
kal szolgálhatnak a közönségnek.

Meisl elgondolásának alapja, hogy a bajnoki 
mérkőzésektől kissé megcsömörlött és kényes
igényű bécsi közönségnek nagy külföldi att
rakciókat keli nyújtani, hogy újra látogassa a 
pályát, viszont a jónevü llgacsapatoknak ki kell 
használni az osztrák futball hírét, többet és 
lehetőleg még szezonbeli formájuk tartama 
alatt játszani külföldön. De nemcsak a liga

• válogatott külföldi vendégszerepléseit 
szaporítani akarja MeisL

Kétségtelen, hogy az osztrák fut be 11 vezér el
gondolása erősen üzleti szeMemü, a minden
ható főtitkár azonban nyilván nagyon jól 
tudja, hol „szőrit az osztrák futball cipője" és 
valószínűleg tisztában van azzal, hogy kellő 
schllling nélkül a nagy szanálási akciót meg
kezdeni nem lehet.

Andor León.

játltásához. A szülők, az Ifjúság és a testneve 
lési tanári kar sok hasznát veheti a régen 
hiányzott, fényképekkel gazdagon illusztrál! 

szakmunkának. A szerző mondandói már csak 
azért is nagy figyelmet érdemeinek, mert gya
korlati sikerekben gazdag versenyzői pályáin 
lásra tekinthet vissza.

Az Erzsébet Torna Club január hó 6-án or 
szágos knrdvlvóvcrsenyt rendez Pestszentcrzsé 
heten a klub 25 éves fennállása emlékére. A 
jubiláris vivóverseny már nz uj versenyszahá 
lyuk nlknlmazósősal fog lefolyni és minden in
duló jubiláris emlékérmet kap Szövetségi ki 
küldőnként Eckl Viktor és Borovstky szer- 
pclnek az érdekesnek Ígérkező versenyen.

A Budapest Sport-Egyesület a közcljövőbcr 
több hétre szóló és egy Idegen világrészben le- 
l onvoiitnndő túrát készít elő. A pompásan mű
ködő egyesület csapatát ez n kitüntetés nem 
éii. méltatlanul, mert biztosak vagyunk abban, 
hogy a főváros színeit kifogástalan sporttelje
sítménnyel fogják képviselni egy más világ- 
rtwb-a la.

Meglepő hindiit kaptunk Bécsből, amelynek 
valóságáról nem sikerült meggyőződnünk. A 
lilr azonban titokzatos hátterénél fogva feltét
lenül némi alappal bírhat. Ugyanis, miht is
meretes, az elmúlt vasárnapra a BKE meg
hívta a Wiener Eislaufverein jégkorongcsapa
tát egy budapesti mérkőzésre. A többszörös 
osztrák bajnokcsapat vezetősége azonban ud
varias formában kitért a mérkőzés létrejötte 
elől. Ugyanis arra hivatkozik, hogy a Wiener 
Eislaufvereinnek több játékosa megsérült s 
tartalékos csapattal nem akarták kockáztatni 
bécsi vendégszereplésük sikerét. így a mérkő
zés el is maradt. Másnap azután a bécsi la
pokból arról értesültünk, hogy a WEV ugyan
akkor későbbi terminusról előre hozta bajnoki 
mérkőzését, azt telje* első csapatával abszol
válta és meg is nyerte a meccsét. Ez a két
ségtelen tény már némi gyanúra adott okot, 
azonban sem a Budapesti Korcsolyázó Szövet
ség, sem a BKE nem érdeklődött az ügy két
ségen kívül pikáns kulisszatitkainak igazi oka 
felől. Ellenben a BKE ezekután most vasár
napra meghívta Bécs válogatott csapatát, 
amely szintén hasonló el nem fogadható okra 
való hivatkozással kitért a mérkőzés lehető
sége elől.

Közben a BKE nyilatkozott ez ügyben, amely 
nek lényege az, hogy a bécsiek azért nem vál
lalkoztak a budapesti játékra, mert féltek a 
budapesti vereségtől. Az azonban nem való
színű, hogy a bécsiek azért vonakodtak volna 
a városligeti műjégpályán megjelenne, mert 
jelenni, mert hiszen Bécs úgy a múltban, mint 
a jelenben ki tudott állítani oly reprezentabi- 
lis együttest, amely nemcsak méltó ellenfele 
lenne a magyar csapatnak, de tudásban való- 
szinüleg felül is múlná.

A Hétfői Napló bécsi munkatársa vasárnap 
este azt az értesülést szerezte, hogy

Egy uj sportág élet-halál harca
Két Európabajnoka már vau a jíu-fitsunak, 
de szervezete még nincs — Küldöttség kéri 
Kelemen Kornélt a sürgős közbelépésre

A titokzatos Európabajnokok . . . nyugod
tan adhatta ezt a jelzőt a magyar sportközön
ség Vincent Tibornak és társának. Ki hallott 
itt jiu-jitsu szövetségről? Vagy jiu-jltsuu-verseny- 
ről? Egyszerer csak még’is jött a távirat Drez
dából és jelentette, hogy két csoportban meg
nyerték a magyarok az Európabajnokságot. 
Most, hogy hazatértek, időszerűnek tartottuk 
fellebenteni a titokzatos sportolókról a fátylat. 
Mit csinálnak ezek az „álarcos1' bajnokok és 
miért tartják titokban a működésűket?

A Nemzeti Torna Egylet csarnokában talál
juk meg a hívőket, akik szorgalmasan gyúr
ják egymást. Megtaláljuk ■ mestert is, Vincent 
Tibor személyében, aki a magyar sport leg
frissebb Európabajnoka. Olyan lelkesedéssel 
beszél a jiu-jitsuról, mint egy hittérítő s 
csak akkor komorodik el, ha az itthoni bánás
módról beszél.

— Alig lehet szavakkal elmondani azt
■ kálváriát,

amit megjártunk, hogy Drezdába jussunk. De 
végül is sikerült.

— Úgy halljuk, hogy veszélyes sport oz...
— Szó sincs róla! — mondja nevetve a mes

ter. —
As önvédelem legtökéletesebb fegyvere es 

a sport.
Gyakorlása és a versenyek nem veszélyesek. 
Csak veszélyes lehet arra nézve, aki támadóan 
lép fel egy képzett jiu-jitsu sportolóval szem
ben.

A konzervatív és a féltékeny sportágak ki
találása es a képzelt veszély.

— Miért nincs szervezete ennek a sportnak 
Magyarországon?

BUDAPESTI UGETÖVERSENYEH
A kissé hűvösre fordult időjárás ellenére is 

nyolcezer néző kereste fel vasárnap az ügető
pályát. A versenyek végig reális, jó sportot 
nyújtottak. A favorilok nagyobb hányada meg 
is nyerte versenyét, kisebbfajta meglepetést 
csak Mogul győzelme okozott. A nap főverse- 
nyét a formája tetőpontján lévő Magvas nyerte 
meg jó időben. A részletes eredmények a kö
vetkezők:

I. FUTAM 1. Mimi Raymer, (4:10r), 2. Happv- 
End (4) Benkö. Tot.t 10:10. Olasz: 10.23. F.
m.t Bnkafántos, Sári asszony. — II. FUTAM:
I. Ilona (3) Kovács II.. 2. Odébb (©) Zwillln- 
ger. 3. Csákány (10) Síró. Tót.: 10:41, 16, 18.
10. Olasz 10:56. F. m. Pusztabcrény. 
Prókátor, Pezsgő, Junak, Galli-Curci, 
Tigris, Ráma, Estike. — III. FUTAM: 1 
Csalán (fogadások nélkül) Steiner, 2. Murány 
Ip) Felsőt1, 3. Ida (1%) ZwllHnger. 4 Ophdúan 
(5) Raymer. Tót.: 10:27 (Murány), 12, 11, 12. 
Olasz: 10'31 (Ida). Ilona—Murány-dublé: 10: 
127. F. m.: Irénke, Páris, Kolozsvár, Minor. 
Bohumlla. — IV. FUTAM: 1. Ingcborg (2) 
Rnvmer, 2. Brutus (3) Feiscr, 3. Tallér (5) 
Zwllllnger. Tót.: 10:30, 12, 14. 17. Olasz: 10:
II. F. m.: Sacy, Oíine, Hadúr, Marokkó, Phl- 
lip Morris, Ibrány. — V. FUTAM: 1. Magvas 
(8:10r.) Zwllinger, 2. Molinón (1%) Mar
schall, 3. Engelhert (3) Felser. Tol.: 10:23. 12.
11, 13. Olasz: 10:36. Ingcborg—Mngvas-dublé 
10:35. F. m.: Győző, Milike, Monté Clirido, 
Nevadlan. — VT. FUTAM felső rész).: 1. Lenke

Rlvlera-virágUzlet
Eaztsrházy-utea L ♦ (HCnyőrű virágok. « Olcsó Arak 

agy a Wiener Eialaufverein, mint aa Ele* 
hockey Clab bojkottálta a BKE-t, amel
lyel sem Budapesten, sem Bécsben nem 

kíván játszani.
Ez a szenzációs fordulat természetesen meg. 
lehetősen rossz színben tüntetné fel a BKE-t, 
ha komolyabb ok húzódna meg a háttérben. 
Azonban mindössze egy kis félreértésről lehet 
szó, ugyanis

a bécsiek jubiláris ünnepségére a BKE ál
lítólag nem küldött ajándékot s emiatt 
orroltak volna meg és határozták volna 

el magukat a csendes bojkottra.
Azt is rebesgetik, hogy a BKE egyik vezetője 
és egyik bécsi elnökségi tag között valamilyen 
okból

feszült viszony 
van s ez lenne a barátságos együttműködés^ 
nek az akadálya.

Telefonon alkalmunk volt beszélgetést foly
tatni

Hunyady Ferene gróf 
országgyfilési képviselővel, a BKE elnökével, 
aki a következőket mondotta:

— Most érkeztem meg többnapos vidéki tar
tózkodásomról s igy semmi tudomásom nincs 
egyesületemnek a bécsiekkel való állítólagos 
feszült viszonyáról. Eddig a legjobb barátság
ban voltunk, s véleményem szerint, a bécsiek* 
nek semmi okuk nem lehet panaszra.

A BKE-ben tehát jelenleg nem tudnak semmi 
bizonyosat. Mi a magunk részéről nem hisz- 
sziik, hogy a bécsieknek komoly okuk lehetne 
a haragra, mert hiszen a BKE, amely több 
évtizedes dicsőséges múltra tekinthet vissza, 
mindig és minden körülmények közt a lég- 
úribb és legbarátságosabb keretek közt fo
gadta a bécsieket és ápolta a velük való har- 
mónikus sportérintkezés lehetőségeit.

— Félek, hogy még sokáig nem Is lesr. Sok 
az ellensége jluu-jitsunak. Főként

a birkózók nem akarják belátni, hogy a 
Jiu-jitsu, az önvédelem mövéazl sportja, 
nagyobb jövő előtt áll, mint a görög-ró

mai birkózás.
Annak ellenére, hogy a Jiu-jitsu nagy rokon
ságban van a szabadstilusu birkózással, min
ket mégis a tornaszövetséghez osztottak be. 
Sokszor intéztünk kérést a birkózószövetség- 
hez, levelezés, felszállás,. n}|ndei\,_jn£gtfirtént, 
az ügy érdekében, de egyszerűen néni vettek 
tudomást rólunk. Szép csendben halálra ítél
tek, holott a támogatás még anyagi áldozatot 
sem igényel a részükről. Nekünk csak egy 
szőnyeg kell, ahol dolgozhatunk. Eltanácsolták 
a bemutató versenyünket is. Még egy utolsó 
próbálkozásunk lesz.

Felmegyilnk as OTT elnökéhez, Kelemen 
Kornél dr.-hoi

és az ő megítélésére bízzuk a szövetség eljá
rását. Talán az elnök ur segítségével mégis 
csak sikerül elkerülni a halált.

Ilyen mostohán áll a jiu-jitsu (az önvédelmi 
sport) ügye akkor, amikor már Európabajno- 
kaink is vannak benne. Valóban ferde helyzet.

Ma, amikor lépten-nyomon támadásokról, 
merényletekről, rablásokról olvashatunk, 
örömmel üdvözölhet mindenki olyan spor
tot, amely megtanítja arra, hogyan védje 
meg az életét puszta kézzel, ügyességgel 

ősi japán elvek alapján.
Helyet, de elsősorban is szőnyeget a jiu-jit- 

sunakl
▼. M.

(1%) Kovács II., 2. Enyém TI. (4) Felser, 3. 
Félix (4) Jónás. Tót.: 10:23, 16, 23, 26. Olasz: 
10:76. F. m.: Vava, Ond, Revizionárlus, Krila- 
lica, Favorité, Harpia. — VI. FUTAM (második 
rész): 1. Mogul (5) Földi, 2. Esély (16) Steinitz, 
3. Glória (20) Raymer. Tót.: 10:97, 32. 6?. 59. 
Olasz: 10:165. Lenke—Mogul-dublé 10:268, F. 
m.: Többslncs, Salvla, Dolly, Sára, Zolira, 
Nincs tovább, Vinko, Ardlttl. — V//. FUTAM:
l. Nagybánhcgyca (5) Istók, 2. Varázsló (10) 
Kovács István, 3. Big Bili (3) Raymer. Tót.: 
10:43, 15, 22. 14. Olasz: 10:06. F. m.: Ferge- 
tcg. Üijé-Ujjé .Darius, Pengő, Gaston, Alauda. 
Vili. FUTAM: 1. Tatlana (p) Filyő, 2. Fama 
(1%) Romolt. Tót.: 10:23, 13, 12. Olasz: 10:29. 
Nagyhányahegyes—Tatiana-dublé: 10:218. F.
m. : ÖrdŐglcánya, Eladó, Vadorzó. — IX. FU
TAM: 1. Viki (5) Benkö, 2. Prímás (3) Földi, 
3. Fácán (4) Dózsa. Tót.: 10:106, 21, 18, 18. 
Olasz: 10:48. F. m.: Óbester, Kohinor, Pajkos, 
Colgato, Jászmit], Rikkants, Éliász, Leopárd. 
Erika O., Örzse.

Hirek a túriról, A jövőévi versenyfeltételek 
január 1-én jelennek meg. — Az 1938. évi 
kettős ivadék versenyre 278 nevezést adtak le. 
— A román számlára megvásárolt lovakat 
még mindig nem szállították el Alagról. — 
A csikók nagyrészo köhög Alngon, de n jár
vány igen enyho lefolyású. — A bukikurtél 
felszámolt, január 1-től a hat könyves Ön
állóan működik. — Egy uj buki-iroda nyitá
súra kapott engedélyt az egyik „nngy“-buki. 
Az uj Iroda Budán nyílik meg. — Karácsony 
másodnnpján ügetőverseny van.

December 26 éa 3C-án délután 
fél 3 órakor 

ügetöuersenvek
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Tettlegessé^ helyett hitelron
tás! pert indítanak a trénerek, 

akiket egy példátlanul durva nyilat
kozat létalapjukban támadott meg

Elgáncsolták
a VÁC fedettuszoda tervét
Rosszakaratú és a valóságnak meg nem felelő 
információt kaptak a holland pénzemberek

Kevés olyan durva támadásban volt része a 
világhírű magyar fulballtréner testületnek, 
mint amiben egy minden kritika nélkül meg
jelentetett cikk részesítene a héten.

A felháborodás elementáris erővel zudult 
fel.

Az MLSz elnökségének egyik tagja, Kollmann 
Ferenc nyilatkozata váltotta ki az elszörnyül- 
ködést, amikor — többek közölt — a magyar 
trénereket kártékony működéssel gyanúsította 
meg és azt javasolta, hogy

a mngyar trénereket el kélienc záratni.
A kijelentés elhangzásáról mindeddig pozitív 
bizonyíték nincs. Nehezen hihető, hogy felelős 
funkciót végző sportember ilyen kijelentéseket 
tegyen. De ha lett is — ami, ismételjük: még 
nem tisztázódott — a közreadása nem az el
nökségi tagnak, hanem a trénereknek, áriolt 

Nagyon természetes, hogy a trénerek nem 
hagyják annyiban a dolgot. Mint értesülünk, 
elsősorban is

jogi térre terelik az ügyet.
A hitelrontás minden tényólladéka fennforog 
ebben az esetben s igy van megfelelő alap az 
eljáródra. Ezzel kapcsolatban tisztázzák majd

Drákói szigorral 
akadályozzák meg az osztrák 

jáfókosvándorlást
Bécs, december 23.

(A Hétfői Napló tudósitójának jelentése.) 
Ismeretes, hogy a WAC a franciáknak szerelné 
eladni Sesztát, hogy az érte kapott kétségte
len nagy összegű lelépésscl, úgy mint annak
idején Iliden cselében, hosszabb időre ren
di ize zilált anyagi ügyeit. Ezzel a kérdéssel 
foglalkoztak a szövetség tegnapi ülésén, amely 
meglehetősen izgalmasan folyt le. Általában az 
volt a vélemény, hogy

Sesztának külföldre való távozását min-

Könnyelműséggel vádolják a bécsiek
a magyar futball vezetőit

A magyarok külföldi balsikerei esetén a bécsi 
sportsajté sohasem mulasztja el az alkalmai, 
hogy pár darab, a káröröm nemes mérgébe 
mártott nyilat eJröppenlscn. így történt most 
Is. A spanyol vereség alkalmából a bécsi szak
körök és a sajtó megállapítja, hogy

■ magyarok a válogatott mérkőzések baga- 
tellxáiáaával általában magának az intézi 

azt a kérdést is, hogy ki és milyen formában 
tette a durva sértést s hogy nem kitalált, vagy 
teljesen félremagyarázott formában látott-e az 
napvilágot.

Mély megdöbbenés lett úrrá az Olaszország
ban és Franciaországban trénereskedő magyarok 
között.

Létérdekükben támadta meg
ez a szerencsétlen nyilatkozat őket és mert 
úgyis sok az ellenségük s csak nehezen bizto
síthatják állásaikat, tartanak attól, hogy a 
„hazai" vélemény alapján már a közeljövőben 
kiteszik a szűrüket. Bécsi szakkörökben sem 
maradt hatástalan a támadás s arra akarják 
felhasználni, hogy az osztrák trénerek külföldi 
elhelyezkedését megkönnyítsék.

A vérmeseié) magyar trénerek csak nehezen 
állottak cl attól a szándékuktól, hogy 

tettlegesen vegyenek elégtételt 
maguknak, de utóbb mégis abban állapodtak 
meg, hogy betartják a jogi formákat, 
így tehát aligha sikerül „agyonhallgatni" a 
szerencsétlen kijelentést és kártékony követ
kezményeit. Ez ugyanis túlságosan egyszerű 
elintézési módja lenne a botránykrónika e 
diszfejczclénck.

den körülmények között meg kell akadá
lyozni, 

miért is a WAC-nak a játékos szabaddátéte- 
lére vonatkozó szóbeli kérését elutasították.

Ezzel szemben Hoffmannak, a Vienna kitűnő 
középfedezetének kivándorlását engedélyezte a 
szövetség, viszont Vytlacilnak, a Rapid nagy* 
képességű fiatal szélsőjének a Slávióba való 
átigazolási kérelmét elutasították.

Amint látjuk, az osztrák szövetség újabban 
meglehetősen erélyesen küzd a játékos-vándor
lás ellen. A. L.

menynek ártanak,
Saját hírnevükről nem is beszélve. Kombinált 
klubcsapatot szerepeltetni a spanyol válogatott 
ellen, mégpedig otthon az oroszlán hazájában, 
még önnél is több és már könnyelműségnek is 
nevezhető... Eddig az osztrák vélemény, amely 
ezúttal, valljuk be őszintén, nem jár messze az 
igazságtól. L. A.

A Hétfői Napló jelentette annak idején első
nek, hogy a Budapesten heverő transzferpén
zek terhére nagyszabású fedettuszoda-alapitás 
készül.

A fedett uszoda létesítésének tervével egyik 
leghatalmasabb társadalmi sportegyesülctünk: a 
Vívó és Athletikai Club foglalkozott.

A klub a főváros egyik legkönnyebben 
megközelíthető helyén: a Városliget köze
lében tervezte, részben saját anyagi erejé
ből, de nagy részben holland pénzemberek 
Budapesten elfekvő tőkéjéből a fedett 

uszodát.
amelyre a szigeti uszoda túlzsúfoltságára való 
tekintettel is nagy szükség volt.

A terv azonban legalább egyelőre — csak 
terv maradt és az építkezés nem indulhatott 
meg. Nem pedig azért, mert

A magyar birkózósport visszaesése 
csak átmeneti - mondja Papp 
László dr. Európabajnokunk

A magyar birkózósport sorozatos győzelmei 
után rendkívül fájóan érte' a magyar sporttár
sadalmat az a vereség, amelyet válogatott csa
patunk a németektől 1:6 arányban elszenve 
dett. Ha figyelembe is vesszük, hogy a néme
tek birkózó csapain ma tökéletesein egyenran
gú a világ legjobbjainak ismert svédekkel és 
finnekkel, akkor is nehéz okát találni a nagy
arányú és birkőzósportunkban szokatlan vere
ségnek.

Január közepén újabb nagy nagy erőpró
bája lesz a birkózógárdának, amlkoris Észt
ország fővárosában, Talllnban a finn-ugor 

mérkőzésen vesznek részt
s a németeknél talán erősebb finnek és eszlek 
lesznek a magyar birkózók ellenfelei. Indokolt
nak látszik, hogy egy ilyen nagy biirkózóese- 
mény előtt megkíséreljük azokat az okokat 
felderíteni, amelyek a magyar birkózósportnak 
ezt az átmeneti hanyatlását előidézték. Ezzel 
kapcsolatban megkérdeztük Papp László dr. 
Európabajnokunkat, aki elismert szaktekintély 
s alapos ismerője nemcsak a hazai birkózó
viszonyoknak, de a külföldi, különösen az 
északi államok birkózősportjának is. Papp dr. 
a következőkben foglalta ossz© érdekes és ál
talános figyelmet érdemlő véleményét:

— Ezelőtt két esztendővel, amidőn a német 
birkózócsapat legyőzte a svéd válogatottat, a 
magyar válogatott birkózógárda biztos fölény
nyel tudott diadalmaskodni a németek felett.

A győztes magyar csapatban akkor azon
ban Zombory, Tasnády, Kárpáti, Tunyogl, 

Bodó és szerénységem voltak. 

as egyik nagybank azt a különös Informá
ciót szolgáltatta a vállalkozásra hajlandó
nak mutatkozó holland tőkéseknek, hogy 
Budapest még a meglévő egyetlen fedett 

uszodát sem képes eltartani.
A magyar uszósport irányitói bizonyára há-* 

lásak lesznek a kitűnő informátoroknak. Hi
szen köztudomású tény, hogy a margitszigeti 
fedett uszoda, amellet, hogy álandó otthont 
nyújt a magyar sportolóknak, üzleti vállalko
zásnak is kitűnő és teljes mértékben bevált. A 
szigeti sportintézmény évről-évre komoly üzleti 
eredményt produkál áa a sportltól távolálló 
üzletembőlek is szívesen tanúsítják hogy egy 
második fedett uszoda csak kitűnő tőkebefek
tetés lehetne.

A VÁC a közbejött komoly nehézségek elle
nére sem ejtette el szép tervét. így magyarázta 
ezt Kiéin Elek, a VÁC elnöke.

A mostani birkózó válogatott csapatban ezek 
közül egyetlen nevet sem találunk. Márpedig 
nincs olyan sportág, amelyik megrázkódtatás 
nélkül bimá ki azt, hogy két év leforgása alatt 
valamennyi legelső vonalbeli versenyzőjét el
veszítse.

Az utánpótlás még nem erősödhetett meg 
annyira, hogy megismételhesse az „öregek44 

bravúrjait.
Ez az egyetlen oka a németországi vereségnek.

— Egészen bizonyos azonban, — folytatta 
Papp dr., — hogy ez a visszaesés csak átme
neti, mert

a magyar fiatal birkózógárda nagyszerű 
anyag és a blrkózószövetségnek céltudatos 
és különösen a vidék sportjának fejleszté
sére Irányuló törekvése mellett biztos, 
hogy a régi győzelmek vissza fognak térni.

A tömeges visszavonulások következményeit 
azonban előbb ki kell heverni.

Arra a kérdésre, hogy a finn-ugor mérkőzé
sekre milyen esélyekkel tekintünk, a kiváló 
Európabajnok így válaszolt:

— Becsületes és kemény harcot várok, győ
zelmet azonban egyelőre nem. A mai fiatal 
gárda minden tehetsége és lelkesedése mellett 
sem rendelkezik azzal a rutinnal, amely sikert 
hozhatna az északi „öreg rókák" óriási ver
senytapasztalatával szemben.

Azt hisszük, Papp László dr. örülne a leg
jobban, ha a fiatalok szép győzelmekkel cá
folnák meg a többszörös Európabajnoknak ve
lük szemben táplált objektív pesszimizmusát.

KERESZTREJTVÉNY

1. Paula Wessely uj filmje. 5. Téli sport
eszköz. 8. . . . pattan és elvágtál 9. Indján- 
törzs. 11. Műnyelv. 12. Hun király volt. 13. 
Varr. 14. Talál. 15. ,(íod . . . tbc kingl" 
IIsten óvja a királyin Az angol himnusz 
kezdő sorai, 19. Eszménykép. 18. üres hen
ger. 19. Egy hires dalmű. 22. Maga és én. 
24. Német udvariassági szó. 29. Fém. 29. 
Jákob egyik fia. 30. Bondloll. 31. Olasz fo
lyam. 32. Teker, csavar. 34. Olasz névelő 
több-sszáma. 39. Mngyar iró (Adorján). 38. 
Azt már komolyan nem tudom, hogy a 
l.aurcl, vagy n Hnrdyc? 40. Tusi. 4.1 Kicsi. 
44. Takarmány. 43. Fclfuvalkodollság. 46. 
Sportember. <8. Több év.

1. Görög betű. 2. Hires francia tér (Paris
ban — a forradalomból ) 3. Egyetemi város 
lISÁ-bnn. 4 Kötőszó. 5. Lázasan keres, 9. 
Sir — népiesen. 7. Egymást követő betűk. 
8. Szállóige, amelyet Verdi „Álarcosbál" c. 
operájában énekel a gúnyos kar. 10. Sziget 
— franciául. 10. A Duna ókori neve. 17. 
Távfűtő, a neve dacára gyalog fut. 18. Ró
mai szám: 101 20. Kémiai fogalom. 21. Ro
var szerve. 23. Vagyonrész. 24. Behajit. 25. 
Kézimunka-műszó. 27. Tetőfedésre is hasz
nálják. 28. Római 3-as. 32. Egyszerű lakás 
ilyen. 33. Pesti kórház. 35. Már jó régen 
történt. 37. Jugoszláviai város. 38. Fütyül
n..., az idő már őszre jár. 39. Bizonyos 
megkülönböztetés — névelővel. 41. Telte 
vn’a. 42. Esz. elme. 47. Arany — franciául.

Karácsonykor 
ünnepi békesség 
Járja át a szivem, 
Immár évszázados 
Szokásokhoz híven.
A békesség fáját 
Ápolom naphosszat, 
Nem mondok ezúttal 
Senkiről sem rosszat.
Nem mondom, hogy Lyka
Lassú, mint a csiga,
Hogy Somogynak kinéz
A második liga.
Nem mondom, hogy a Lutz
A cél futballt játssza 
És hogy a cél nála 
Az ellenfél lába.
Hogy Olaszországban 
Csak ruhákat tépünk, 
Hogy egy Dictz-keretben 
Megnyúlik a képünk.
Nem mondom, hogy a Bán
Nem való az egybe
És hogy a Szabónak 
Sok potyagól megy be.
Hogy van egy-két Vig-jc

Ma minden csapatnak,
.4 játékok mégis 
Szomorúan hatnak.
Nem mondom, hogy Szűcsnek 
Passza ritkán pontos, 
Mert hisz' karácsonykor 
Békesség a fontos.

CSENDÉLET DUBL1NBAN
Meisl Hugó, az osztrák futballvezér olyan jő 

hírnevet csinált Dublinben a mngyar váloga
tott csapatnak, hogy nz ir sportkorifeusok a 
csapni megérkezésekor úgy nézlek minden 
egyes magyar játékosra, mint valami bálvány
ra. Az egyik ir vezető közvetlenül a mérkőzés 

előtt alázatos főelemmel kérdezi meg Fodor 
doktort:

— Doktor ur milyen eredményt vár?
— Erős küzdelmet — feleli Fodor meggyő

ződéssel. •
— Ugyan ne szerénykedjék, — mondja az 

ír, — úgyis tudom, hogy a magyar csapat a 
világ legerősebb csapata.

Fodor jelentőségteljes szemjátékkal szól oda 
Dietz-nek:

— Te, eí1 ugyan ír, de nem olvas...
♦

Barátságos kártyázással ütötte agyon az es
tét a kis magyar sportkolónia az ir fővárosban. 
Egyik asztalnál Fodor doktor alsózott teljesen 
belemerülve a játék szépségeibe, amikor a kis 
Szalay bemondja a kártyaasztalnál az ujsógot:

— Uraim, a Fradi ma kötött ki Afrikában.
— Mennyit kötött kit — kérdi Fodor szóra

kozottan.
MENTSÉG

— Érdekes, hogy feljavult a Fradi csatár
sora. Afrikában 14 gólt lőtt egy meccsen!

— No jó, öregem, de az afrikai kapus nem 
tudta, hogy kézzel Is szabad védenie...

LEGJOBB TURAVICC
Még nagyon feszült volt az európai politikai 

helyzet, amikor a Ferencváros osapata vonalra 
iiM, hogy c-linduljon hatalmas túrájára. A há
ború a levegőben lógott. Klement Sándort, a 
Fradi menedzserét nyugtalanították a háborús 
hirek nz első nagyobb állomáson a Szövet
ség címére az alábbi táviratot adta fel:

TÁVIRAT.
Háború esetén kérem a csapat tagjait 

felmenteni. Stop. Csapatom nem szereti az 
Attilát. Stop. Klement.

VÖRÖS POSZTÓ
Egy pesti tréner bemegy a kávéházba vacso

rázni. Megrendeli n menüt, mire a szolgálat
kész éthordó elkiáltja magát:

— Kenyeres!
— Köszönöm, már nem vagyok éhes — 

mondja n tréner és sietve távozik.
LÓVERSENYVICC

Az nr az Inasához:
— János, helyre telted a cipőmet?
— Noná, tétre...

A szcrkrszlésért és kiadósért felel:
Dr. ELEK HUGÓ
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