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Pauncz professzor tragikus halála a Kékesen

Petárdás nyilastüntetés Szilveszter éjszakán

Újév reggelén Pestszenterzsébeten, a Pa- 
csirtamezö-u. 77. sz. házban lévő lakásán 
holtan találták Pór Lajos 55 esztendős nyu
galmazott rendőrfőtörzsőrmestert. Pór már 
hosszabb ideje nyugdíjban volt, a szeren
csétlen ember béna a jobb lábára, mankó
val járt és állandóan nagy fájdalmakról 
panaszkodott. A szomszédok, akik felfedez
ték a halálesetet,

először azt hitték, hogy talán elkesere
désében öngyilkosságot követel t el, 
azonban csak a rendőri nyomozás de
rített fényt azokra a megdöbbentő 

előzményekre, 
amelyek a nyugalmazott rendőrfőtörzs
őrmester halálához és egy házaspár letar
tóztatásához vezetett.

Pór Lajos halálát, mint gyanús halál
esetet, jelentették a főkapitányságnak 
Rendőri bizottság és rendőrorvos szállott 
ki Pestszenterzsébetrc a haláleset színhelyére 
A rendőrorvos megvizsgálta a halottat és 
megállapította, hogy a nyugalmazott rend- 
őrfőtöresőrmcstcr nem követett el öngyil
kosságot, hanem valószínűleg valami más 
idézhette elő a halálát.

Feltűnt a rendörorvosnak az, hogy
Pór Lajos annyim le volt soványodva, 
hogy csak bőr és csont volt rajta és 
olyan tünetek mutatkoztak, mintha vég

elgyengülés okozta volna halálát, 
pedig ilyen tünetek 55 esztendős korban 
nem igen szoktak mutatkozni.

A rendőrség a gyanús haláleset ügyében 
nagy apparátussal indította meg a nyomo
zást és sorra hallgatták ki a detektívek a 
nyugdíjas rendőr szomszédait, ismerőseit.

Mindenkinek feltűnt, hogy
egy férfi és egy nő. akik olt laklak 
Pórnál, a haláleset előtt eltűntek a la

kásból, 
ez a körülmény még jobban felkeltette a 
rendőrség gyanúját.

A házbeliek vallomásai azután megdöb
bentő dolgokat hoztak a rendőrség tudo
mására.

A szomszédok elmondották, hogy
Pór a nála Inkó férfi és nő lintása alatt, 
valami egész különíts kúrának vetette 
alá magát, hosszú ideig nem evett jó

formán semmit, 
meleg vizen és gyümölcslén tartották.

Ez a különös kúra annyim tönkretette 
azután a szervezetét, hogy

a közel kllencvcnkllós ember bárom hét 
alatt teljesen lesoványodott, csupa 

csont és bőr lett.
A rendőrség a meglepő vallomások alapján 
megállapította, hogy Pór Lajos kuruzsló 
áldozata tett.

A detektívek rövidesen rátaláltak az el
halt ember lakótársaira. Németh Lajos fog
lalkozás nélküli egyén és

egy Sípos Lsjosné ncv*n  szereplő asz- 
szony, aki azonban nem volt más, mint

Németh felesége, 
férkőztek be a szerencsétlen ember bizal
mába. Pár héttel ezelőtt felkereste Pór 
Lajost egy asszony, aki mint .Sípos Lajosné 
mutatkozott be. Ezt az asszonyt Pór előző
leg nem ismerte, de az egyik közös ismerő
sükre hivatkozott, egy rendőrre, mire 
azután a nagybeleg ember meghallgatta az 
asszonyt. Siposné nagy bőbeszédűséggel 
előadta, hogy nem kellene Pótnak olyan 
sokat szenvednie, ha megismerkedne Né
meth Lajos „gyógydoktorral**,  aki nz öröm- 
völgy-utca 16. számú házban lakik.

— Ez az ember, aki 
hosszú ideig volt Trlpoliszban és meg
járta az idegenlégiót, külföldön csodá

latos gyógyító módokat tanult
és ezt a tudását idehaza a szenvedő embe
riség szolgálatába állította — kezdte bőbe
szédű előadását az asszony. — Hajlandó 
lenne magát is meggyógyítani, bizonyára 
örülne, ha megszabadulna gyötrő fájdal
maitól.

A szerencsétlen ember kapva kanott nz 
ajánlaton és autón bement az állítólagos 

Módosítja a kormány
a választó jogi javaslatot

Az egész politikai élet nyugaltnát felka
varta és — ma már nyilvánvaló ez — a 
treuye dcit is felborította a választójogi ja
vaslat, amelynek nemcsak egyes passzusai, 
de

egész szelleme ellen tiltakozik vala
mennyi ellenzéki párt.

Újévkor és az újévet megelőző napokban 
szakadatlan tárgyalások folytak az ellenté
tek kiegyenlítésére és a Hétfői Napló mun
katársának információja szerint, a kormány 
a bizottsági tárgyalások során rendkívül je
lentékeny módosításokat fog eszközölr.i a 
javaslaton, csakhogy visszaállítsa, amilyen 
mértékben csak lehet, az eddigi, arán iag 
békés politikai atmoszférát.

A Hétfői Napló munkatársa értesült ar
ról, hogy Mikccz Ödön igazságügyi állam 
titkár és Eckhardt Tibor legutóbbi tárgyalá
sakor

Mikccz államtitkár Darányi Kálmán 
i.-.inlszterelnt!k Írásbeli üzenetét adta át 

Eckhardtnak,
majd személyesen is közölte a kisgazdapárt 
vezérével, hogy a miniszterelnök nem zár
kózik el főbb sér-'!mcs szakasz módosítása 
elől. Mindenekelőtt szó van arról, hogy az 
aktit) választó jogot nem kötik minden eset
ben feltétlenül a hat elemi iskolai végzett
séghez, hanem

Siposné kíséretében nz Örömvölgy-utcába. 
Németh megcrősiletlc az asszony szavait és

„garantálta**,  hogy egy hónapon beiül 
ép-egészséges ember lesz Pórból.

ügy állapodtak meg, hogy Németh, a 
"ffllógydoktor" kimegy lakni erre az időre 
Pórhoz és odaveszi Síposáét is ápolónőnek.

December elején kezdődött meg a külö
nös gyógykura. Tiz napig Pórnak nem volt 
szabad semmit sem enni, ez alatt az. idő 
alatt

két litertől tiz literig terjedő forró vizet 
itattak vele naponta,

később pedig*  gyümölcslevet, gyökeret és 
nyersfőzelékcket kapott.

Pór többször panaszkodott, hogy éhes 
azonban nem kapott rendes ételt. Azzal ér
veltek, hogy ha mást eszik, nem gyógyul 
meg. Ez a kúra azután teljesen legyengí
tette.

Tíznapos kúra után
rávették nrra, hogy Ir’on aló tiz darab 
szűzoengős váltót, mert ezer penrőbe 
kerül N'émcthnck az „orvosi**  dija.

tiszteletben tartják a szerzett jogokat 
és a hat elemit, kötelezőleg előíró rendelke
zés csak akkor lép majd életbe, amikorra 
felnő az a generáció, amelyik most elemi is
kolába jár.

Információink szerint, hajtandó módosí
tani a kormány az.t a szakaszt is, amely 
kimondja hogy akit párbajvétség kivételé- 
■el bármely más vétségért eltelnek, az tiz 

évig nem választható képviselővé. Ezt a 
ragrafust valószínűleg úgy fogják meg

változtatni, hogy az nein választható tiz 
évig képviselővé, akit

anyagi érdekből elkövetett vétségért, 
vagy állam- és nemzetellenes vétségért 

Ítéltek el.
Szombaton
Eckhardt a szociáldemokrata párt né

hány vezetőjével tárgyait
több mint két óra hosszat. Részletesen át
beszélték ac egész javaslatot és megállapod
tak abban, hogy mely szakaszok ellen fog 
nak élesen küzdeni.

A közeli napokbnn még egy fontos esz 
mecserél fog folytatni Eckhardt Tibor:

gróf Bethlen Istvánnal fogja megbe
szélni a választójogi javaslatot 

és kísérlet történik arra, hogy össz.cegyez-
. tessék ellentétes nézeteiket.
I Csak a miniszterelnök hazaérkezése után

eesz.sztcHÉNYi-rCsvviAR
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Siposné részére ugyancsak kikötöttek 
egy bizonyos összeget ápolási dij fe

jében.
Pór azonban gyógyulás helyett egyre rosz- 
szabbul lelt és bizalmas ismerőseinek pa
naszkodott a különös kúra hatásáról.

Néhány nappal ezelőtt Németh és Siposné 
azzal az ürüggyel, hogy más dolguk van. 
eltávoztak Per! ,Erzsébetről és Pór La
jost most már rendes orvos vette kezelés 
alá. Az orvosi kezelés azonban már nem 
tudott segíteni, meri a legyengült szervezet 
és a szív, nmeivel teljesen tönkretett a kúra, 
felmondták a szolgálatot

A kuruzsló hűzasnárt kihallgatták részle
tesen a főkapitányságon, ahol

beismerték, hogy Pórnak meleg vizen 
és gyümölcslén kívül más ételt nem 

adtak,
de erre — mini a rendőrségen is állították 
azért volt sziik’ég, hogy elmúljon a béna
sága.

A kuruzsló házaspárt gondatlanságból 
okozott emberölés címén letartóztatta a 
rendőrség.

történik döntés a politikai életet ugyancsak 
nngv mértékben izgató, de lényegesen ke
vésbé jelentékeny kérdésben is. Ez a prob
léma:

ki lesz ■ NÉP elnöke.

Darányi elutazása előtt mén napján még 
egy megbeszélést folytatott Ivády Bélával, 
a lemondott pártelnökkel, akit iparkodott 
lemondási szándéka mcgmásitás.ira bírni, 
mert nem akarja, hogy a választójogi javas
lat tárgyalása elől*,  kiújuljanak a harcok a 
VfilP-frakciók közölt. Ivádyt azonban any- 
nyira elkeserítették egyes jelenségek, ame
lyeket n kormánypártban észlelt, hogy 
semmi körülmények között sem akar to
vább n párt elnöke maradni.

Ujfalussv, Shvoy 
és Zsitvay 

a NEl’ elisUSiJelültjei
A szélsőjobbszár és a Bdrcinp-csoporl 

minden körülménye . közölt lljfalussy (iá
bor tábornokból aka? .V EP-eln ük öl csinálni. 
A centrum és a m<r>ék dtek Shvoy Kálmánt 
jelölik az elnöki tisztségre.

Mint kompromisszumos megoldás sze
repel egy harmadik jelölt neve te: Zslt- 

vay Tiboré,
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az ő elnöksége ellen azonban a jobbszárny 
egyelőre még élénken tiltakozik.

Az egész politikai közvélemény nngy ér
deklődéssel várja a mai napot, amikor 
Ilckl.ardl Tibor, a legnagyobb ellenzéki párt 
vezére, először fejti ki pártja előtt a vá
lasztójogi tömény javaslatról való vélemé
nyét. Ma, hétfőn délelölt ugyanis a Függet
len Kisgazdapárt összejövetelt tar*,  amelyen 
az újév alkalmából Tildy Zoltán üdvözli a 
pártvezért.

Az üdvözlőire
Iű-kburdt nagy beszédben válaszol 

és részletesen ismertetni fogja a választó
jogi javaslat szellcmo és egyes szakaszai el
len való kifogásait.

BŐI.DON I JJr.VKT KIVAN KKDVB*  VKVÖtNBK ■ 
ISMKK0BK1NF.K 8> BAKATAiNAK ■
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Csang-Káj-Sek 
lemondott!

Tokió, január 3.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) A japán kor 

nióny újév napján újabb békefeltételeket jut- 
tnjotl el Csting-Káj-Sck tábornagyhoz, amely 
rokkát erélyesebb hang;:, mint az előzd japán 
jegyzékek voltak. Csang-Kój-Sek tábornagy 
kereken visszautasította n japánok békcfeltétc- 
leit. Vnsrnnp érdekes hírek érkeztek Csatig 
Kúj Sek j .vőben! szerepével kapcsolatban rész
ben moszkvai, részben pedig kínai hírforrások 
bői. A kínai jelentés szerint Csang-Kól Sek le
mondott a nemzett végrehaltóbltottidg elnök
ség.'röl. hogy egész erejét a kinni hadsereg 
központi irányításának szentelhesse. A maszk 
.vaj rádió Isire szerint

Csang-Kój-Sclc a miniszterelnöki tisztéről 
la Icmcndclt és csak a katonai főparancs

nokságot tirtotta meg.
A vezérknr eddigi hét különböző osztályából 
ötöt megszüntettek.

— Boldog uj esztendőt biztosítanak a .Standard 
rád'ók aranysorozulának készülékei, mclyn.’k 
nyolc különböző rádióllpusa közül mindenki 
in ‘gtalálbalja a neki legjobban megfelelőt. Az 
lijtipusu Standard készülékek már nem egy 
évadra készüllek. Imnem lechbikai tökéletessé
gük folytán maradandó értékűek.

— Jötte dlvaléksrer holtjában találkoznak a bél
és külföldi Ilim- és színpadi sztárok a Társaság 
hölgyeivel. Téma? Jolié remek divalékszerei és 
csodás tenyésztett Igazgyöngyei, cirkon gyűrűi.

— A*  írjésct ismét nagy attrakcióval kezdte 
a Victorln Söröző Tóth böske gyönyörű san- 
sónokat és magyar nótákat énekel Lakatos 
Vince és cigányzenekara kíséretével.

MAGYAR SZÍNHÁZ
Danys Amiéi hcnmlaló szerdán, Január B-én 
este 8 órakor a világhírű szerző részvételével

(Mun ami)
mak.iv Margit. Tdrzs Jenő. 

Gsnn.ei Vera. FültfSnyi lísz.ó, 
Bjrojs Gflja, Phltllppl írén.

B‘rö Éva
Fordította: Bálint György
Itend’z/t Va.srary János 
Díszlet tar verő: l'por Tibor 

(Telefon: 18 38-33 és 13 M 06

Darányi újévkor 
kihallgatáson volt 
a kormányzónál, 

majd Radarral tárgyalt, azután 
Hómannal Ausztriába utazott

Újév napján megjelent Horthy Miklós kor 
mányzó előtt audiencián, hogy szerencsekivána- 
tall előterjessze, Darányi Kálmán miniszterelnök, 
Beöthy László, a felsőhág atelnökc, Sztranyav- 
szky Sándor, a képviselőhöz elnöke, majd

Karafláth Jenő főpolgármester, h székesfő
város küldöttségének élén, 

a honvédség részéről Röder Vilmos honvédelmi 
miniszter, Srínyl Hugó gyalogsági tábornok, a 
honvédség főparancsnoka, Bált Jenő altábor 
nagy, n katonai Mária Terézla-rend részéről pe
dig Szurmay Sándor ny. gyalogsági tábornok és 
Jánky Kocsárd ny. lovassági tábornok. Ezután 
n Vitézi Széle nevében Hellebronth Antal nyug
állományú tüzérségi tábornok jelent meg az 
államfő előtt, végül pedig a református egyház 
•negye depuléclója üdvözölte a kormányzót. Az 
újév alkalmából

a kormányzó nagyszámú táviratot kapott 
külföldi államfők, 

kOt- és belföldi előkelőségek, vármegyék, testű 
letek és magánosok résziről.

A kormányzói kihallgatások délelőtt ‘All óra
kor kezdődtek meg. Darányi Kólmón miniszter
elnök volt az első, akit az Államfő fogndott. A 
miniszterelnök, miután kifejezte jókívánságait, 
í gy saját maga, mint a kormány nevében, vissza
sietett hivatalába és újév egész dílelöttjét olt 
töltölte.

Déli félegy órakor meg|clent Darányi ml- 
nlsztcrcluöknél Rüder Vilmos honvédelmi 
miniszter, akivel Darányi több mint egyórás 

megbeszélést folytatott,

Titulescu távii atlldg belépett 
Manlu pártjába

Dakarest, Január 3.
f.t Hétfőt Napló tudósítójának tclefonjclen 

lése.) A poíilikai élet szenzációja az a távirat, 
amelyet a külföldön tartózkodó Titulescu volt 
külügyminiszter küldött ujóv napján Maniu 
Gyulához, a nemzeti parasztpárt elnökéhez.

Tltalmcn táviratában bejelentette, hegy be
lép a nemzeti parasztpártba 

és ak||v részt vesz a párt munkájában.
Újév napján Károly király fogadta a román 

kormány lagji'il, akiknek nevében Goya mi- 
nfszlereínök fejezte ki Jókívánságait az ural
kodónak. A király válaszában ezeket mondotta:

— A román nemzetnek joga van nz élethez, 
mint ahogy ezt bebizonyította történelem során,

magyar tengerészek'’'’ 
nevében végigsarcolta 
Budapestet egy kalandor

A rendőrség letartóztatta Harmos István 
35 éves volt hajóst, aki különböző szélhá
mosságokat követeti el.

Harmos több helyről csali ki pénzt azon 
n elmen, hogy ő a MFTR tisztviselője és 
olcsón lúd szenet és fél szerezni. Azonkívül 
más szélliámoságokat is clkövetelt.

így többek között 
házasságszédelgés miatt Is van feljelen

tés ellene.
azonkívül két napilapban „Harminc éhező 
magyar tengerészcsalád esedezik segítségért" 
és „Hétszáz magyar tengerészt bocsátottak

Huszezerpengos ékszerlopást 
nyomoztak ki véletlenül

Vasárnap érdeks körülmények közölt ke
rültek rendőrkézre egy hónapokkal ezelőtt 
történt ékszcrrablás tettesei.

Grünzwelg Károly főmérnök, aki a Szí- 
nyci Merse-utca 26. számú házban lakik, 
szeptemberben bejelentette a főkapitánysá
gon, hogy

ismeretlen tettesek 22.000 pengő értékű 

1937-enóv elmúlt, de

A TOKAJI RAPSZÓDIA
Az nj évben Is p Arat lun sikert arat

Prolongálva! URÁNIA

ausztriai üdülése alatt ugyanis a miniszter- 
elnököt Röder Vilmos helyettesíti.

Újévkor délután félöt órakor Darányi minisz
terelnök Hómon kultuszminiszterrel együtt, 
egyik ausztriai, B.'cs közelében lévő fürdöheliirc 
utazott, hogy kipihenje nz elmúlt hetek, főleg 
a legutóbbi hét. a választójog benyújtása heté
nek Izgalmait és fáradalmait.

A miniszterelnök és a kultuszminiszter útja 
szigorúan magánjellegű és egyetlen célja: 

az Üdülés.
Szombaton, Január 8án mór haza is érkezik n 
miniszterelnök, annál Is inkább, mert másnap, 
január 9-én

együtt jön meg a nagy budapesti tanácsko
zásra Schuachnlgg osztrák kancellár, Clano 
gróf olasz külügyminiszter és Schmldt Guldó 

osztrák külügyi államtitkár, 
gróf Ciano előzőleg Bécsbc utazik és Schusch- 
nigg külőnvonatán jön Budapestre.

Újév napján délután félöt órakor a Keleti 
pályaudvarról utazott el Darányi miniszterelnök 
és Hómon kultuszminiszter. Mindkét államférfiul 
csak titkáraik kisérték ki a pályaudvarra, Hó- 
mant azonkívül kikisárte Bálint nevű üa Is. A 
pályaudvaron a MÁV részéről Bogyós üzletigaz
gató és Homonnay Dezső állnmósfönök fogadta 
a miniszterelnököt és a kultuszminisztert, akik 

a 4 óra 30 perckor induló menetrendszerű 
gyorsvonat

részükre fenntartott fülkéjében utaztak el Bécs 
felé. Tekintettel az utazás magánjellegére, a pá
lyaudvaron hivatalos búcsúztatás nem volt.

de az élethez való Joga nem jelenti eenunl- 
képpen mások elnyomását, 

hivő nemzet vagyunk, de egyben mindig enge
dékenyek is tudtunk lenni.

Goya miniszterelnök rádióbeszédet mondott, 
amelyben a kormány programját ismertette.

— A kormány a nemzeti gondolatot tartja 
szem előtt és r.em kíván semmilyen téren 

Jogfosztással élni
— mondotta. —• A kisebbségeket sohasem fogja 
üldözni. Az ország magasabb érdekeit össz
hangba kívánja hozni a külpolitikával. Lehető
len minden súrlódás és incidens elkerülésével, 
a ma fennálló baráti szövetségek figyelembevé
telével.

el a német hajóstársasdgok'' elmekkel dk 
keket helyezett el, majd később 

mint nz éhező terigerészek megbízottja, 
gyű'tőivekkel jelent meg minisztériu
mokban, bankokban és vállalatoknál, 

és mindenütt sikerült kisebb-nagyobb ősz- 
szegeket kicsalnia. Többezer pengőt gyűjtött 
már össze a szélhámos, mire rájöttek a 
visszaélésekre és feljelentették a főkapitány
ságon.

Harmos sokáig bujkált, mire most az 
egyik detektív felismerte és előállította a 
főkapitányságra.

ékszert és értékpapírt vittek el a laká
sáról

A helyszíni szemlén a detektívek kihallgat
ták Grünztvelgék szobnlánvál, Kadeczki Er
zsébetet. Ez elmondotta, hogy a gazdái nem 
voltok otthon, ő is elment a varrónőjéhez és 
amikor hazajött, a lakást kifosztva találta. 
A detektívek mindeneseire átkutatták holmi

jatt és zálogcéduiát találtak benne: a lálog- 
cédula két szőnyegről szólt, ezt a kft ’zö' 
nyelet a szobaitínv Grünziveigéktol lopta*  
Kadeczki Erzsébet be is vallotta, hogy in 
kor hazajött és a betörőjárás nyomait föl
fedezte,

arra gondolt, Fo*y  neki Is legyen valami 
haszna, tát elvitte a szőnyegeket, 

arra számítva, hogy majd azt hiszik, ezt i*  
a betörők vitték el. Kadeczki Erzsébet ellen 
eljárás indult a szőnyeglopás miatt, azóta 
már el is Ítélték. A rendőrség azóta' »• 
nyomozott az ékszertolva :ok után és főként 
azt tartották gyanúsnak, bo-v a In-ásl meg*  
előző napokban eltűnt Griinttpeigék lakás*  
kulcsának e-»ylk példánya. A véletlen szom
baton segítségére jött n nyomozásnak. Grün- 
zweig Károlynak dolga volt az Eötvös-utca- 
bán.

Megállt etry ékszerholt kirakatánál éa 
naTy meglepetésére a kirakatban látta 
felesége hrllllőns mclltUjét, amely a 

Szinyei-Merse-utcal lakásból tiint el.
Bement az üzletbe, megvásárolta a brossot, 
hazavitte, maid vasárnap elment a főkapi
tányságra és bejelentette fölfedezését.

Detektívek mentek nz ékszerészhez, aki 
nyomban igazolta teljes lőklszemüségét, sza
bályos igazoltatás utón vásárolta a melltüt 
Kóla Margit varrónőtől, nki a Vörösmarty- 
utca 62. számú házban lakik. Most már Kóla 
Margithoz mentek a detektívek.

A varrónő nem sokat kertelt, röviden 
mindent bevallott.

Elmondotta, hogy mint varrónő dolgozott 
Kadeczki Erzsébetnek, többször is járt Grün- 
zweigékntl és látta, hogy milyen szépen be
rendezett lakásuk van. Mseélt a dologról 
egy férfiismerősének, Szatmári Sándor ro- 
vottmultu magántisztviselőnek. Szatmári el
határozta, hogy kifosztja a lakást

A rovottmuílu ember kérésire Kóla Mar
git, mikor legközelebb Grümtvelgéknél járt, 
ellopta a lakáskulcsot. Pár napig vártak, 
azután folytatták a terv végrehajtását. Meg
lestek, amikor Grünzwcigék elmentek hazul
ról és Kadeczki Erzsébet egyedül maradt A 
varrónő ekkor

elcsclla a szobalányt az ő lakására azzal, 
hogy majd mulat neki egy szép ruhát 

és mialatt Kadeczki Erzsébet ruhát próbált. 
Szatmári n k ’lesok segítségével behatolt a 
lakásba és kifosztotta.

Az ékszereket és a részvényeket apránkint 
eladták, a pénzt az utolsó fillérig elköltötték 
és most éppen uj terven dolgoztak:

Szilveszter éjszakáján Szatmári egy 
lipótvárosi bankár I Mását akarta kifosz

tani,
de Kóla Margit vallomása alapjé.i a detek
tívek rajtaütöttek és elfogták. Mindkettőjü

ket letartóztatták.

Cáyermelee/c
önként kérik a hashajtót, ha már 
egyszer Darmolt kaptak. A Darmol 
ize kitűnő és fájdalom nélkül hat 
Darmolt adjon ön „ «.y .
is gyermekeinek VJjXAuV >3

Házb érbotrány 
a Belvárosban

A főkapitányság központi ügyeletén va
sárnap megjelent Brundl András Hf.V- 
kalauz, aki magánlaksértés és súlyos testi
sértés elmén feljelentette Schneider Albert 
háztulajdonost.

Elmondotta, hogy minden előzetes értesí
tés nélkül vasárnap délután Czukor-utca 3. 
számú házban lévő lakásán megjelent 
Schneider Albert. Brundl akkor éppen ágy
ban feküdt.

A háztulnldonos rátámadt, arcul ütötte, 
majd lábúnál fogva kirántotta un ágy
ból és kihúzta a folyosóra, azután ott

hagyta.
A kalauz panaszát jegyzőkönyvbe foglal- 

iák és a különös ügyben ma fogják kihall
gatni Schneider Albertéi.

Brundl elmondotta különben, hogy soha 
azelőll háziurát nem Ismerte, nem is látta, 

kisebb húzbérdifTerenelája van 
és valószínűleg emiatt tómadt a botrány.

— Jó Is legyen, olcsó Is legyen... Ez az 
örök problémát old la meg a Nlkotei-Symp' o- 
n’n. Próbálja ki, ayu.lson rá a igazol fog 
adni annak a hatalmas tábornak. amely 
minry.'rl megszerette ezt a kialnő cigarettát. 
A Mkotex-Symphonlónak csak as ára olcsó, 
mert nagyszerű kvalitásai a finom cigaretták 
sorába emelik.

m I O I T
Minden időklogazebb lce'etizenéjü operettje 

FEUW' TERI 
felléptével

Premier Január tf-An, erUWrtttktfn 
délután és este a

KOSlftOlÁBlN
Hélifí—Keriri-SnerdAn este 

„\X8S.Ví;k/.Tí-.1ÍI MAK.4C*  
válogatott elAger műsor
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Petárdás, röpcÉdulás szilueszteri, 
nyilastüníeWs a Nemzeti Színháznál 
a Vígszínházban és a Nagykörúton

Szilveszter éjszakáján a rendőrség teljes 
’permanenciában volt. A főbb útvonalakon 
megerősitet gyalogos- és lovas-rendőrjárőrök 
cirkáltak, azonkívül több rendőrtiszt és de
tektív is volt kivezényelve a főváros külön
böző helyeire. A rendőrség szigorú készen
létének magyarázata:

bizalmas utón arról értesítették a főka
pitányságot, hogy a szilveszter éjszakát 
az előző év szilveszteréhez hasonlóan 
szélsőjobboldali körök, a nyilasok egyes 
frakciói utcai tüntetésekre, botrányoko- 

zásekra akarják felhasználni.
'A rendőrség így azután minden előkészüle
tet meglett, hogy biztosítsa a főváros rend
jét és nyugalmát az ó-esztendő utolsó éjsza
káján.

Éjféltájban a Nagykörúton fial.1l emberek 
éltették Szálasit, különböző nyilasjelszava
kat kiáltoztak, azonkívül röpcédulákat is 
osztogattak, amelyeken a következő szöveg 
állott: 1938. Jövünk! Szálast. Mintegy ti
zenöt-húsz főből állottak ezek a röpcédula
osztogató csoportok és a rendőrség felszólí
tására hamarosan szétoszlottak. Később 
összeverődtek, sőt újabb fiatalemberek is

3

Kivégzik Varga Pált,
az ujlipótvárosi gyilkost

A budapesti gyiijtőfogház udvarán rövi
desen kivégzés lesz. Az utóbbi idők biinkró- 
nikájának egyik legelszántabb, legkegyctle- 
nebb bűnözőjét, Varga Pált, az ujlipótvárosi 
gyilkost fogják felakasztani.

Varga Pál cigánylegény annakidején bor 
zalmas kegyetlenséggel meggyilkolta Strei- 
singer Ernő ócskavaskereskedőt Krcsz 
Géra-utcai irodájában, azután kirabolta, a 
rablóit holmikat eladta és a kültelken nagy 
mulatságot csapott. Nemsokkal a rabló
gyilkosság után a rendőrség Varga Pált le
tartóztatta menyasszonyával együtt. A bűn- 
tetőtörvényszék

a rablógyilkos cigányt kötéláltali ha
lálra Ítélte, menyasszonya pedig orgaz
daság miatt kéthónapi fogházbüntetést 

kapott,
emelyel már ki is töltött és szabadlábra ke
rült. A tábla Varga Pál halálbüntetését hely- 
liagyta és a Kúria nemrég jogerőre emelte

3

Szilveszter meglepetése:
zsúfolt vidám lokálok mellett száz kápé- 
magánbár és kukucsvendégek sokasága

Negyvennyolc, órája mutat már 1938 at a 
kalendárium, de amit Szilveszterről és újévről 
eddig olvashatott a közönség, az csak jóslat 
volt: tessék, itt a való igazsági

Budapest úgy felkészült az idei Szilveszterre, 
hogy akár kettő is kitelt volna belőle. Tapörök 
jazz-zenekarok, cigányok, vénfiuktól rajkókig 
mindenki csatarendbe állt, a fodrászoknál és 
kozmetikusoknál 450 kisegítő borotválta, ondo- 
láll.-v manikűrözte, kozmetikázta elegánsra n 
dámákat és urakat. Még a belügyminiszter is 
gondoskodott a Szilveszter sikeréről, az idén

Modern puha éa kemény
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először engedélyezték reggel nyolcig a táncot 
és zenét.

A nagy készülődésnek volt is látszata, tizen
egy óra tájban tnór kilehelték volna a táblás 
házat hirdető plakátot a divatos, elegáns szó
rakozóhelyek ajtajára.

A mulató-front
A dunaparll szállodákban, az Anno bárban. 

■ Dubarry-Lnn és Parisictle ben pezsgő, vidám 
élet zajlott. Turjánnál természetesen már na
pokkal előbb előjegyeztél le nz nsztalokal a 
Ti egszckr.lt. előkelő publikum: finom Tarján 
hangulatú Szilveszter volt itt. A Margitszigeten 
a Póló bár előtt akkora sutónyáj legelészett,

csatlakoztak hozzájuk.
A Ferenc-kUrulon, a József-köruton és 
a Nemzeti Színház környékén kezdtek 
Ismét osztogatni röpcédulákat és a na
gyobb kávéhá.’sak, vendéglők elölt pa
pírból készült nyilaskeresztek tömegeit 

szórták széf.
Az első clőállitások a Vígszínház előcsar

nokából történtek, ahol három fiatalember 
nyilas röpcédulákat osztogatott és szórt szét.

A Nemzeti Színház előtt, a Blaha Lujza- 
téren petárdákat gyújtottak, 

de mire a rendőrök odaértek, már csak két 
fiatalkorút találtak a helyszínen. Ezt a két 
iparostanoncot is bekísérték a főkapitány
ságra. Ilajnallájban is kísérletezlek 
útvonalakon a röpcédulaosztogatók, 
rendőrség közbelépésére hamarosan 
lek.

A rendőrség az előállított öt fiatalember
nél egész csomó röpcédulát talált, amit ter
mészetesen elvetek tőlük. A szilveszteri éj
szakai botrányokozókat vasárnap reggel 

elbocsátották a főkapitányságról, azon
ban az eljárás tovább folyik ellenük 

és főleg a felbujtókat kutatják.

egyes 
de a 

eltün-

a halálos Ítéletet.
A halálraítélt rablógyilkos a gyüjlófogház 

lakója. Egyre fokozódó figyelemmel várja 
sorsát. E héten Varga Pált a gyüjtőfogház- 
ból a büntető törvényszék Markó-utcai épü
letébe kísérik. A törvényszék’ kihirdeti elölte 
a jogerős halálos Ítéletet és

ki fogják hirdetni előtte, hogy az ítélet 
végrehajtásának legillctékesebb ténye

zők szabad folyást engedtek.
Az Ítélethirdetés után Varga Pált vissza

viszik a gyüjtőfogliázba s a legrövidebb 
időn belül sor kerül kivégzésére. Nyomban 
a halálos ítélet kihirdetése után megtörtén
nek az erre vonatkozó előkészületek: érte
sítést kap Bognár János állami Ítéletvégre
hajtó,

a gyiijtőfogház udvarán felállítják a 
bitófát.

az ujlipótvárosi rablógyilkost napokon be
lül kivégzik.

hogy forró júliusi éjszakán sem lehetett volna 
nagyobb. A Móniin Rougc vendégei nemzetközi 
negyedben képzelhették magukat. Magyar, né 
met, angol, francia, olasz, holland és még vagy 
féllucat nyelven ünnepelték az újévet a Mou- 
linban, ahol Fleschncr Ernő igazgató amatőr 
görlöket és táncosokat kapott ajándékba: har
minc olasz vendéget, akik virágos jókedvükben 
úgy „beledolgoztak" a reviibe, hogy Pólótól 
Nápolyig sokáig fogják emlegetni még ezt a 
remek pesti éjszakát. A Párisién Grill eleven 
góthal almanach volt. Csak mutatóban, elvétve 
akadt vendég, akinek kegyelmes vagy mcltó- 
ságos cím ne járt volna.

Az Arizonában csak úgy, egy „blikkre”, fel
fedeztük a grófok közül Bethlen Istvánékat, 
Knltner Sándorékat, Karácsonyt Imréékct, 
Széchenyi Mihályékat, Somssich Miklósékat, 
Lalaing belga követéket, Szapáry Antalt, 
Wenckheim Józseféknt, Nádasdy Lászlót, 
Wenckheim Györgyöt, Saltmdoge Udigót, ezután 
báró Solgmossg Jenői, llatoang Fcrcncéket, /’/- 
rét de Bihaln Jenöt és Györgyöt, Fiáth Pált, a 
wirdsori hcrccgék borsodi házigazdáját Graef/l 
Andrást, Scitovszky Tiborékat, Tasnddy-Szücs 
Andrásékat, Bormin Mccklenburg herceget. Ili 
kétszáz üveg magyar és húsz üveg francia pezs
gővel, félezer pohár whiskysei, konyakkal és

Az Első Magyar íft Részvény-Seri őzödé 

wicomis sör."
alábbi helyeken tart)ák állandóan frissen csapolva:
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VI.. Smnd; ulea R.

épen olyan jól 
rádiózni, mint 
áramú helyeken az 
44/u vagy 56/u tlpusu 
univerzális rádiókkal. Az 
Orion 11-es tipusu áram, 
átalakítóval pedig bár*  
mely Orion váltóáramú 
készülék működtethető 

\ egyenárammal is.

U^ORIONOJúr
Kapható minden Orion rádiókereskedónál.

koktéllel fogadták 1038-at ás legalább öl-hat- 
száx vendég fordult meg reggelig.

A Szilveszter kulisszatitkai
Az utcákon már éjfél után megjelentek a 

szokásos figurák: malacos emberek, valódi és 
ál-kéményseprők, luftballonosok, az Andrássy 
utón a szállongó hóesésben csacsifogat korzó
zott a papirsapkás, hólabdás, szerpentiné*  
publikum nagy mulatságára. Mindenki igyeke
zett jóhangulatban nekivágni az ujesztendőnek.

Szilveszter azonban nemcsak szórakozás, ha
nem tudomány is. A szórakozási egyetem rek
tora, Tarján Vilmos, érdekes kulisszatitkokat 
tud:

— Voltak zsúfolt helyek is, — mondja — 
de általánosságban bágyadtabb volt az idei 
Szilveszter, mint a tavalyi. Ezzel számolni is 
kellett. A kereskedők karácsonyi forgalma 
busz százalékka] maradt a tavalyi alatt. Körül
belül ez a differencia mutatkozott meg a szil
veszteri szórakozásnál is. Ennek különben a 
többi között egyik oka az, hogy nagyon divatba 
jött a háziszilveszlerezés. Az idén már nemcsak 
baráti alapon szórakoztak otthon a társaságok, 
hanem legalább száz helyen kápé-pikniket ren
deztek, a vendégek pénzben váltották meg a 
költséghozzájárulást és a házigazdák valóságos 
bárhangulattal szolgáltak, zene, ital és étel 
mellé még fmcH/ng-mókákat is produkáltak, 
papirsapkát, hólabdát, luftballont és álkcmény- 
sepről, malacról ncin is beszélve. Heggel ötig- 
halig folyt a mulatság ezekben a magánlaká
sokban, a vendégek azután nekivágtak a vá
rosnak. Számítottunk is erre. Ezért kértük a 
belügyminisztériumtól a nyolcórai zárórát, ami 
be is váll, mert hiába, az igazi szórakozást csak 
az igazi lokálban találhatja incg a publikum. 
Igaz, hogy sok volt a „kukucs"-vcndég, aki 
csak úgy benéz egy percre, hogy lásson és meg
mutassa magát, de nem fogyaszt. Heggel vé
gigmentem a városon. A L/póz-köruttól a Mus- 
so/íní-térig egyetlenegy bccsiccscntett emberrel 
találkoztam A taxisofförök és rendörposztok 
közül tizzcl is beszélgettem, ők látják legköze
lebbről a város éjszakai hangulatát: nem voltak 
mcgcligedve vele. Vidámabbat is látlak már.

Egy ló ötlet!
— lís ha már Szilveszternél tartunk, álljunk 

meg egy szóra. A hivatalos köröknek be kellene 
látni, hogy télre is idegenforgalmi centrumot 
kell csinálni Budapestből. Külföldi és vidéki 
propagandára volna szükség Ki kell adni a 
jelszót a nizzai karnevál mintájára: Budapesti 
Szilveszter! Csak a kezdeményezés bátorsága 
hiányzik. Egészen biztosan menne a dolog és 
megteremtené n téli idegenforgalmat. A buda 
pesti szórakoztatóipar tudja a leckét, de segít
senek a hivatalos szervek is!...

A kormány Szilvesztere
A kormány tagjai szolidan szilvesztereztek 

llóman Bálint a Nemzett Múzeum épületében 
lévő lakásán rendezett estélyt, amelyen meg 
jelent Darányi Kálmán miniszterelnök is a fe 
tőségével. Széli József belügyminiszter családi 
körben, egyszerű vacsorával ünnepelt. Bor
nemisza Gézáék pedig szükebbkörü családi es
télyen.

Ilöder Vilmos nem szilveszterezett, Fabinyi 
Tihamér sem mulatott. A pénzügyminiszter azt 
mondotta, pihenéssel akarja ünnepelni az uj 

évet, le is feküdt este fiz órakor.
A kabinet egyetlen agglegénye, Kánya Kál

mán külügyminiszter Balatonalmádin töltötte a 
Szilvesztert. Lázár Andor igazsfigügyminiszter 
ünnepe abból állt, hogy szanatóriumi szobájá
ban meglátogatta a családja. Lázár Andor ál
lapota különben javult. Újévkor már látogató
kat fogadott, minisztertársai: Röder Vilmos, 
Szili József és Bornemisza Géza kívántak 
neki boldog ujcsztendőt.

Uiévl gólya
Nem volna teljes az újévi beszámoló, ha 

nem jegyeznénk fel, hogy Budapest első 1938-as 
korosztályához tartozó polgára pontban éjféli 
tizenkettőkor született n Fr/gyexxy-klinikán. 
Az uj honpolgárnak a kercsztségben János név 
jut. ö volt az első, de a gólya 
szorgalmasan működött: azon a 
három fiút és három lányt szállított 
klinikára.

továbbra is 
napon még 
a Frigyesig-

U'ságirók uléve
A Magyar Újságírók Egyesületének ve

zetősége az újév alkalmából felkereste 
Márkus Miksa udvari tanácsost, az 
egyesület elnökét és a magyar ujságírórend 
nevében szeretetteljes jókívánságaikat fe
jezték ki. Márkus Miksa elnök meghatottan 
mondott köszönetét a meleg üdvözlésért és 
őszinte szcrcncsekfvánságalt küldte a ma
gyar újságíróknak.

Ma este
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A SZILVESZTERT hol töltötték a brldzer 
tök elsőrangú nagygedfuit Terméitetesen rliő 
•orban a közszeretetben álló ziőveliéyl elnököt, 
dotmundl Dormandy Géza njuy. tábornokot 
kérdettük meg: Magántársaságban voltam 
mondin —, ahol nem bridzseztem, hanem meg
táncoltattam a pikk ét kör dámákat. — Ujjék. 
íablnyíék, dr. Szomjaséit, dr. Szabó Nándor a: 
Országos Kaszinóban voltak reggelig. Dr. Szigeti 
Pál, a népszerű l’all bácsi így válaszolt: Már 
ífí előtt ágyban voltam, jól kialudtam magamat 
ét friss erővel logom az u/ évet végig 
brldzseznil l.eltner. dr. Falvi, Klór, Ladányi 
Jakab ét Kovád Laci különböző meghívó- 
•oknak tettek eleget ét reggel 6 órakor 
a Newuorkban talál kotlák össze. — Bokor ét 
Déitl Londonban köszöntötték az ufével angol 
bridzsbarálaik társaságában. I)r. Hajós Imrééi; 
'Midii! estélyen vettek részt dr. Niamessny Mik- 
loséknál. Péleru, a népszerű szövetségi kapi
tány Alpár Gittát hallgatta meg a színházban és 
utána szüleinél volt vacsorán. Itobicsekék ott 
hónukban látták vendégül barátaikat és csak a 
kora hajitnll órákban vonultak ki egyik dana 
parti kávéházba káposztalevesre. A „Fészek" 
csapatkapitánya, Cohrn llaffi, a fő kapitányhoz 
HL cn leletégével együtt a Készekben volt Róger 
Tiborné, dr. Kótzián, Pór, (ittlik és dr. Balta 
társaságában. Piatnik Rudolfék mugántársasáy 
bán töltötték a Szilvesztert és csak a hajnali 
órákban száguldottak végig versengkocsljukon 
a tarka-barka Szilveszter éjszakán. Nagy szil
veszteri mulatság volt rengeteg mókával és nagy 
persjözéssel az Unió L. T. Clubban. Itt köszön- 
főtték az újévet Bálázzék, Michelék, Szalaiék és 
nz elsőosziályit csapat tagjai Is. Alpáréknál ez 
már hagyomány, hogy — amint hívet becézik 
— a „Kis Patak" otthon macád szűk családi 
körben. (Egyesek szerint a nagy bajnokot reg
gel az Andrdssy utón látták!) Báderék Lillafü
redre mentek szilvesztrezid, Arai óék házi
estélyt rendeztek. Kelety Andor betegen, sta 
A diplomások sa/át clubjukban mulattak reg
gelig. Darvas Bábért kérdésünkre így vála
szolt: — „Egy évben SGZ szer éjszakázom, ez 
egyszer mindig lefekszem! A brldzsezOk rekor
derét. Ferenczl Györgyöt rengetegen hívtál, 
hlidák meg F.z érthető te, mert nemcsak 
bridzsbafnok és zongoraművész, de nagy móka' 
mester Is. Dr. fíermann a Lukácsban magán
társaságban volt. Dr. Plónék és Abeleszék a 
Tátrában, Setnerék, Tolnaiék, Bánóék és dr 
Glasner a Lipótvárost Kaszinóban mulattal; 
Háziestélg volt Dlósléknál és dr. Bartlidékná! 
Dr. Hudovernlgék, Bálázzék magántársaságban 
töltötték a Szilvesztert. Gróf Zichy Ede privát 
meghívásnak tett eleget, de mát 1 órakor oda
haza volt, Elek G. a Kékesen táncolta végig a 
Szil veszt rt, dr. Wtddsr klvételseiz nem bridzse 
zett. hanem kora reggeli Arákig baráti körben 
volt. Dr. Peisnerék n Dunapalotában, dr. Kálmán 
Mil.lósék házi bridzsversenyen köszöntötték a: 
Újévet. Dr. Molnár Harry színházban volt, utáne 
a Hungáriában, dr. Báron tanár és a bridzsezö 
orvosok nagyrésze az Gtvosl Kaszinóban vall 
agyütt. .Síéből*  Gyuláné LangSzlá/f igazgatóét 
nagy szilveszteri estélyen volt, ahol a brldzsézö- 
ket a DSC kapitánya, dr. Kiss Dezső közjegyző 
képviselte. Utána a társaság a részekbe ment 
át Rénul István a debreceni ttlságiró clubbal'. 
Rélhy Pistáék Grosz Gnuláékkal a Dunapalotá 
bán várták meg az újévet. Csathó Sándoréi 
családi estélyt rendeztek Dr. Gótay. Kivetik ér 
Konold vallomásuk szerint a Tarjánnál kezdtél 
•I, de maguk sem tudják, hogy hol végeztél 
he...

*

VÉGE A BAJNOKSÁGNAK, • csapatok por 
tyáznl Indultak. A D.S.C.I. kitűnő együttese 
la meghívást kapott. A mérkőtéaen a játékosok 
megpróbálták a maxhiiuniot kihozni a leosztá
sukból, mert n nieccspontok kivételesen csengő 
pengőket jelenteitek. Itt csalódott nz alábbi 
Játszma, n felvevő a kitűnő lechnikáji! Somogyi 
István volt.
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Dalit Dél Nyugat faiak Kelet
1 Ireíl pasai 1 kör panea
2 ssan 8 kör —
3 aaan — — kontra

¥

Kelet kontrája a U? nyitást kért. Nyugat 
kór nyolcassal indul, Kelet a» asztal klr Jyát 
bellii na ásszal és kis pAket hivs a fehevfi ki- 
t gödi, amit Nyugat belli a bubival. Miután 
nincs ttibj törje, a treff dámát lihja. felvevő 
beüti n treff áss.nl és kiró ImpaUS után míg 
két káról hív le. KzuMn a kézből n treff hatost 
hív. amit Nyugat üt a treff nyolcamat és kit 
trclfet hív vissza. Somogyi c.-t bellit n hétezrei, 
lehívja n plklt i'.stl, utána a dámát és így kény 
kzcriU újra Nyugatot, hogy a treff »Illába Jál*  
azon. Igen Ml? példája ■ kétszeres pltónak. 
(A másik n'ztalnúl ngyaneaak három szent jól 
Múllak, da kél bukással.) Draió Sumogyil

jBdfeJU
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BAKTKR: Uccu nini Lépesét szomszéd, 
tán csak nem Szilveszlorezlek odaföl Pes
ten?

ÖRZSI: De még hogy nagyon is.
RAKTÉR: llinnye a tátintójátl Oszt vígan 

ülték-e a pestiek as öregesztendő torát?
LEPCSES: IlaJnJ. Ittak a népek, akar a 

gödény. Magam láttam e’ részeg úriembert, 
aki rúborult az orcájával egy ollan járda
széli kanálisnak a ráccsára, oszt keservesen 
nyüszített, hogy aszongyai — „Szencséges 
Úristen, mit követhettem el, hogy magén 
becsuktak a dutyiba?1'

BAKTER: Asse lemonádét Ihatott, a hasn 
árgyélussátl

LEPCSES: Nem ám. A kávéhátak csurrlg 
teli vólak, oszt éjfélkor gyűltek a kémény
seprő-ruhába őlózött izrajlita egyének, 
boldog ujcsztendőt kívántak s bezsebelték 
a pengőket. Vót is ollan rikoltozás, hogy 
mégl A malacok vlsítoztak, a rádíjóha is 
aztat cselokették a protekciós énekesnék, — 
csak awót a különbség, hogy osztón a ma
lacoknak elvágták a nyakukat, nx énekes
nőknek meg nem

BAKTER: Szóval igazi ketyóros zenge- 
runga vót odaföl. — Hót azontúl mi újság 
Pesten, l.epcses szomszéd?

ÖRZSI: Igen gyönyörű újévi ajándékot 
knptnk a nestlok a Beszkártut

BAKTER: No csak. Ugyan mit?
ÖRZSI: Nyóc fillérre emelték a kis-tan- 

talusz árát.
BAKTER: A szenvedósit neki! S mér?
ÖRZSI: Aszon«vák muszajt, mer avval 

költött befódozni a köccségvetési hézagot.
LEPCSES. Errül eszembe jut, hogy eccer 

az a Holdrágó Ványoloa Antal béjárult a 
szomszédasszonyhoz s aszongya. — „Ugyan 
kedves komámasszony, ággyá köccsön ma 
estére a kisfijál!" — „Nini" — csodálko
zott a szomszédasszony, — „minek a’ ma
guknak?" — „Hát luggya" — monta Hold
rágó, — „estére vendégek gyünnek hoz
zánk, oszt oda szerelném ültetni a gyere
ket a díványra, ahun lyukas."

ÖRZSI: ó, hogy a kecske mekegje meg 
nz ollan rofonya népséget!

BAKTER: Hát a titkos választójog?
LEPCSES: Hájjá, ammá igazán furmá

nyos vót, ahogyan Darányi apánk cslnyálta. 
Mert luggya, sokan vannak n pártyába, 
akik ellenezték. No, odaáll elejbük a mi
niszterelnök a pártérlckczlelcn s aszongya: 
— „Aki nem akarja a titkos szavazást, ój- 
|on föl!" Persze nkntt ott néhány honatya, 
aki ollan erőszakkal tartotta vissza magát,-ZILVESZTEREST MURÁTI LILINÉLÉS EGY KIS ÚJÉVI TEREFERE

Muráti Lili „ralilókalandja” után 
Irányi uccai lakásából aürgŐsen elköl
tözött a Szemére uccába, közel a 
birósághoa és n Markóhoz, hogy a 
rabló uraknak no kelljen hosszú utat 
megtcnniök, míg Illetékes helyre jut
nak. Mos ebben a gyönyörű, tij kis 
fészekben éjfél után kétórai kezdettel 
lakásavatóval egybekötött szilvesz
tert rendezett. Körülbelül harmincán 
vettek részt a reggelig tartó „murin”, 
amely Erdélyi Mid szerint is „römök” 
volt. Ilyen jó hangulatban csak színé
szek között lehet. Mókák, „bemon
dások”, egyik vicc a másik után.

A jó hangulat elsősorban mindig a 
háziasszony hangulatától függ ós ez 
szenzációs volt, mert a meghívottak 
annyi ajándékot küldtek, hogy nem
csak ezt az egy lakást, hanem legalább 
még egyet berendezhetne belőlük. Ra
gadjunk ki egy párat: Rádayéktól 
gyönyörű kerámiát kapott. Pillér Verá
tól modern könyvállványt és virág
állványt, azután cgv komplett ezüst 
e> ő készletet, apróbb kerámiák"!, 

1938... DELLY FERENC
clí.i vendégazeri pléno

LENGYEL Erzsi — DARVAS Bobby 
hangulatos duettjének közreműködésével 

a SB R*  1 S ® í í © kávéháiztban

majd klrepett a nadrágja.
ÖRZSI: De a végén még éjjeneztek Is.
BAKTER: Úgy illik az. Elül megyen Da

rányi apánk, a többi útónná
LEPCSES: Nono. —- Emlék szék, műt 

évbe Pápóczon, annak a Bikarogyaszló 
Gurguj Máténak ieknpta a szél a kalapját, 
oszt vitte végig a főuccán. Persze ugyan
csak neki rugaszkodott s nyargalt titánná 
Mikor osztón megfogta, észrevette, hogy a 
kösségl bába, neveszerint Szapora Taszaftó 
Mihálné, neveti ütőt az orra alatt. — „Mit 
rötyög maga?" — mordult rá a kárvallott 
egyén. — „Hát áztat" — felelte a bába, — 
„hogy lóstatott a kalapja nyomába, oszt az 
Igen furcsa vót." — „Lássa, minő marha 
kegyed" — monta szép szóval Blka- 
rogvasztó, — „szerintem a’ lett vóna furcsa, 
ha a kalap azalatt vóna énutánnam."

ÖRZSI: Igaza Is vót
BAKTER: Hát abbul mi Igaz, hogy elvá

lasztott a bíróság e’ pesti fldvégyet a nejt- 
Ilii, oszt végin kisüt, hogy nem is vót há
zasember

ÖRZSI: Úgy vót bizony.
BAKTER: Vájjon mit gondút magában 

az illető törvénfacsaró?
LEPCSES: Áztat, amit az az öreg-legény 

Bolha Aszaló Kiss Gyula, mikor tanálkozott 
a komájával, avval a Sörcentö Balog Józsi
val. Aszongya a Józsi: — „Mit szól ahhoz 
komám, hogy elsüllett a hídvégi komp, oszt 
ecccre négy anyós merül a víz alá?" — 
„Rosseb egye a szerencsémet" — mérgelő
dött Bolha Aszaló, — „lássa illenkor meg
szakad a szivem, hogy nem vagyok házas
ember!"

ÖRZSI: A pók szŐJJe be az orrajukátl — 
Oszt gyerünk aptya.

BAKTER: Csak még egyet! Hallotta Lép
csős szomszéd, hogy a Románijába is meg- 
kóstujjók, millen az a diktatúra?

ÖRZSI: Kóstujiák? Mán kezdik la szo
rongatni n zsidóikat.

BAKTER: Oszt azok mit szólnak erre?
LEPCSES: Nézze tuggya, ecc*r  Lotyadék 

Csiba András hozott a Hegyajjárul e' ku
lacs aszú bort. A vonaton összegyűlt o’ jó
torkú dcbroczcni Illetővel, aki Igencsak ér
deklődött, hogy hát millen is az a tállyai 
hétputtonyos. — „Ehun-e" — monta Lo
tyadék — „kóstujja meg e’ kicsit" No, a 
dehrcczenl ember orra aló ragasztotta a 
kulacsot, megszílta istenesen, oszt vissza- 
ntta. Lotyadék belenézett a kotyogóba, 
látta, hogy több mint a fele bibádzik, meg
csóválta a fejlt s búsan monta: —• „Ikább 
Ivott vóna!" — Oszt Istennek ajállom.

varródobozt, rengeteg Gerbeaud-t, 
virágot, a világ minden tájáról „min
denjót” kívánó sürgönyt és végül 
berlini barátaitól egy remek ritmusú 
gramofonlemezt: „Zu Lili” cimmcl, 
melyben róla énekelnek és a végén 
kellemes karácsonyt kívánnak. Ezek- 
után melyik háziasszony nem fogadná 
vendégeit kitörő lelkesedéssel?...

A hölgyek mind fekete estélyi ruhá
ban voltak, kivételt csak Szombat
helyi Blanka képezett, aki barna taft 
ruhában jött el. Volt fekete muszlin
bársony, angolbársony, taft, csipke és 
posztó estélviruha. A férfiak pedig 
mind, cgytőí-cgyig szmókingban jelen
tek meg.’ Végül ízelítőt a menüből: 
Gundcl-vacsora, három hatalmas tál 
langust, pezsgő, Coctail, borok, jardi- 
nette stb.

Miután reggeli 9 órakor a vendégek 
jó szerepeket kívántak egymásnak 
az nj esztendőre, a pendlizéstől és a 
mulatságtól fáradtan széledtek széjjel.

i Sennyey Vera az egyik Alpár-elő-

Budapest, Jannir

adáson ■ Néma leventében viselt 
kék bársonyruliájában jelent meg, 
nyakában bársonyszalagon arany ke
resztet viselt. Ugyancsak Sennyey 
Vera keltett az egyik Mussolini-téri 
kávéházban feltűnést elegáns fémmel 
átszőtt délutáni ruhájában, amelyhez 
lovagló fazonú fekete nyulszőrkalapot 
viselt.

a
Az egyik jókedvű, elegáns társa

ságban történt az alábbi kedves eset. 
A meghívottak között volt a világhírű 
artista bűvész, Rodolfo, aki a társaság 
tagjaitól észrevétlenül mindent el
lopott. Óriási derültség és meghökke
nés az egész vonalon, mikor egy ur 
elkezdett összetett kezekkel rimán- 
kodni Rodolfonak : bűvész ur, az 
Istenre kérem, minden holmimat Ma
gánál hagyom, C6ak az Optifot-tól 
vásárolt szenzációs szemüvegemet adja 
vissza. (Teréz-körut 48.)

*
Cs. Szabó Lászlóné elegáns pezsa- 

niki bundában jelent meg a vasárnapi 
svábhegyi sikorzón. Barna puha nyúl
szőr kalapot viselt hozzá.

Megérkezett a dermesztő hideg és 
ezzel egyidejűleg megérkeztek a szalma 
és grosgrain kalapok is. Egyik elegáns 
divathölgyünk a dunaparti kávéházba 
meleg nyúlszőr kalapban érkezett, de 
még a ruhatárban gyorsan felcserélte 
a magával hozott selycmkalappal. Nem 
bírta volna ki, ha valaki megszólja, 
hogy 12 fokos hidegben még téli 
kalapban jár... Mert ő igazán tudja, 

mi a divat..,
(Dr. Dévainó Erdős Bőske.)

— A vlllamns főzőelŐadMokat léfogntóknnli az 
Elektromos Miivek honvédulcai bemutatójának 
rőzöc!őadóliö!gyei boldog újévet kívánnak, s 
egyben értesítik, hogy a jövő bélen szerdán dél
után félhat órakor, továbbá hétfőn és pénteken 
délelőtt féllis órui kezdettel tartanak bemutató, 
illetőleg gyakorlati főzőelőndAsoknt Torta, leve- 
tes-vsjas tészta, képvisrtö-fánk, hal és külőnfélo 
húsok készítése. Belépő- és ruhnlárdij nincs.

— Egy magyar szűcs karrierje. A legmagasabb 
körökhöz tartozó hölgyek tüntetik ki bizalmuk
kal Schmideg szűcs szőrmeszalonját (Párisi utca 
3). A napokban a magyar lársasélet egyik lég- 
fény.'sdib nevű hölgye nem első Ízben eszközölt 
nagyohtKrendelésl. De nemcsak nz előkelő és 
gazdag dámák, hanem a szerényebb anya”! esz
közökkel rendelkező polgári hölgyek, valamint 
külfö'di hölgyek Is szívesen vásárolnak Sclimi- 
degnél.

lemét nagy atrakcló a

V., Berlini-tér 5.

Tóth Eös*e  
jfytfnyrrfl r art szón okát 

íe magyar nótákat énekel 

LAKATOS VIHCE 
é« clfányzcneknra 

i IcLtzcbb magyar nótákat muzsikád
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Szörnyű vasúti katasztrófa 
Temesvárnál

Szivszélhüdés megölte
Pauncz Márk processzort 
a Kékes-szálló haltjában
Autón Budapestre hozták a holttestét

Újév napján mélységes részvétet keltő, 
döbbenetes katasztrófa történi: a Kékes
szállóban tragikus hirtelenséggel meghalt 
dr. Pauncz Márk orvosprofesszor, az Ap- 
ponyi Poliklinika és a Slefánia-Szövetség 67 
éves főorvosa.

A nagyhírű orr-, gége- és fülgyógyász ta
nár újév délelőttjén rándult ki a Kékesre 
felesége társaságában. A Pauncz-házaspár a 
déli órákban érkezett meg a hotelba, amely 
zsúfolva volt vendégekkel. Pauncz profcsz- 
szor ismerősöket talált fenn a szállodában. 
A hotel halijában beszélgetett velük. Az is
merősök közölt volt Laub László főorvos is. 
Pauncz papirost és ceruzát veit elő, 

üdvözlő táviratot akart írni Hültl
Hümérnek.

Alig kezdett bele az írásba, hirtelen elsá
padt, letette a ceruzát és Laub főorvoshoz 
fordult:

— Nagyon hideg van. Hány fok lehetf
— Laubnak már nem volt ideje válaszolni 

a k'rdésre, mert a tanár

London 
kávéház

sz.Andrássy-ut 5.
újonnan berendezve mognyitt I

Tulajdonos. Straaaor Béla

Rassay éles támadása 
a választój&gS 
javaslat ellen

Újév alkalmából az Országos _ Szabadelvű 
Klubban a párt képviselői, továbbá a közgaz
dasági és társadalmi élet előkelőségei üdvözöl
ték a Polgárt Szubadságpárt vezérét, Rassay 
Károlyt. Gratz Gusztáv ny külügyminiszter, or- 
szágygyülési képviselő beszédére válaszolva 
Rissny Károly kijelentette: ha most nyuga
tabb az atmoszféra, ennek az az oka hogy

a minlsztere'.nilk végre nyl'tnn szembe
száll! a keresztény jelszavakkal visszaélő, 

romboló elemek romboló munkájával 
Megemlékezett a pártnak egyrészt a szélsőségek 
ellen, másrészt a gazdasági szabadság érdeké
ben folytatott küzdelmeiről. Állást toglall az 
állami ’intervencionizmus és a közüzemek el- 
terpcszkedése ellen.

Ezután a választójog reformjával foglalko
zott Rassay Az uj javaslat — mondotta — nem 
vonla le a szükséges következményeket, hanem 
kimerült a választók számának irtásában, az 
erí.ölcstelen ajánlási rendszer fenlarlásában és 
egy

értelmetlen, gyáva pluralitás becsempészé
sében

Nem akart nehézségeket támasztani a minisz
terelnöknek. mégis kétségbeesel e i kelleti meg
állapítania. hogy ebből a javaslatból kísérletié 
sen a: a szellem tőr elő nméig már emui a 
kérdésnél annyi katasztrófái idj-rtt anemzetre. 
Sem a hazai, sem a külföldi jogfejlődésben

nincs példa arra a jogfosztásra, amit ez a 
javaslat tervei:

újabb egymillióval akarják csökkenteni « tro- 
vazók szómát. Igazságt tannak tartja a hal évi 
heívbenlakús követelményét is. A hal elemi kö
vetedének szerinte seirmi értelme nincsen. 
Kelhtf még egy újabb JogfosíMsI *’
igy kitalálták n ..családfcntartó minősítést.

Két égbe kell esni ai eszmék zűrzavarán

JANUÁR 1 én tro Dium siker musoR(>

M
BÉKEFFI LÁSZLÓ konferál

Kondor Violya.KIss Manyi 
Komlös Herczen sth. 

-szór unger—Anday stl>.

A DELILA-PARÖHIA
UTOLSÓ 1 o ei.6a ráma

Temesvár, január 2.
Szilveszter napján délelőtt borzalmas vas

ul! szerencsétlenség történt a Temesvár kli
séiében lévő Keresztes állomásnál.

A Keresztes felé jövő személyvonalba

belefutott a Buztásról jövő motoros
vonat.

A vasúti katasztrófának három halálos, tiz 
súlyos és mintegy huszonöt könnyebb sebe
sültté van.

krétafehér arccal lefordult a székről 
és élettelenül terült el a szőnyegen. Rémül
ten ugrott oda és élesztgetni próbálta az esz
méletlen embert.

Nagy riadalom támadt, a vendégek izga
tottan érdeklődtek, hogy mi történt. Pilla
natok alatt előkerült a szálló orvosa is. 
Pauncz Márkot felemelték és bevitték az 
egyik szobába, de hasztalanul kísérelték 
meg eszméletre téríteni, pár perc múlva, 

anélkül, hogy egy pillanatra Is magához 
tért volna, meghalt: szivszélhüdés ölte 

meg.
Mig a tragédia lezajlott, Pauncz tanár fe

lesége társaságával a Kékes-szálló előtt be
szélgetett.

A hotel személyzete közölte vele- hogy 
siessen be a hallba, mert férje rosszul 

lett.
Pauncz Márkné ijedten szaladt be a hotelbe, 
azonban már későn érkezett, inért férje tra
gédiája befejeződött: meghalt.

A professzor holttestét autón Gyöngyösre 
szállították. A tisztifőorvosi hivatal engedé
lyével azután Budapestre hozták. Temetése 
kedden délelőtt lesz.

Alig egy esztendő leforgása alatt 
ez már a második szerencsétlenség, 

ami a Pauncz-c-saládot érte.
Rövid idővel ezelőtt a professzor unokafi
vére, Pauncz Sándor ismert nőorvos is tra
gikus körülmények között halt meg. Furun- 
kulusok támadtak a hátán. Fölvágták, a 
seb infekciót kapott s alig egy hét leforgása 
alatt meghalt,

és a szegénységen, amellyel ezt a javaslatot 
megszerkesztették, egy cél: a választók irtása 
érdekében. Támadta a plurális szavazás gondo
latát. amit Bethlen vetett fel. A javaslat a vá
lasztók Szent Bertalan éjszakájának megren
dezésével akarja az izgató kérdést megoldani. 
Szembehelyezkedett az ajánlási rendszer reak
ciós voltával, majd kijelentette: ez nem becsü
letesség szellemének diadala, de vakmerő kí
sérlet, hegy a nyílt befolyásolással

a kormány Illegitim erőket szerezzen ma
gának már az Indulásnál.

Éles szavakkal bélyegezte meg a polgárok száz 
ezreinek jogaik élvezetéből vaió kizárását. 
Ezek a kirekesztett erők, szembe fognak ke
iül ni a parlamentárizm issal. A parlamenti nyu-

Öngyilkos lett a rendőrségen 
a csepeli revolveres merénylő

Revolveres merénylet játszódott le njév haj
nalán Csepelen, a Hajdufile vendéglőben. A 
Szent István ul 115. számú házban lévő ven
déglőben környékbeli iparosok és munkásem
berek szilvesztereztek cigányzene mellett. Jó 
hangulat volt, azonban dacára az elfogyasztott 
meglehetős nagymennyiségű italnak, egészen 
hajnali két óráig a legkisebb veszekedés sem 
fordult elő.

Két óra után teljesen ittas állapotban tért be 
Vasztl Béla 33 éves gyári munkás a vendéglő 
be. A vendéglős és a vendégek közül is többen

jól ismerték, mert híres verekedő, 
akiről jól tudják, ha ital van a fejében, nagyon 
házsártos és olyankor nem hallgat senkire. A 
vendéglős megtagadta a kiszolgálását és felszó
lította, hogy hagyja cl azonnal a helyiséget. A 
részeg ember erre káromkodni kezdett, majd

■ csapost öklével úgy orronvágta, hogy 
ájultau esett a földre.

Amikor a sönlésben ülő vendégek látták ezt a 
jelenetet, többen felugráltak, köztük Szabó An
tal fésüsmesler is, a vendéglős segítségére siet
tek és azzal együtt nagynehezen kituszkolták 
a dühöngő embert az utcára Vasztl Béla 
utcán elkezded torkaszakadtából kiáltozni:

— Na. ezért meglakollakf Ma itt vérfürdő 
lesz! Senki sem hagyja el élve a vendéglőt. 

galom kedvéért sem mehet el odáig, hogy el
hallgassa súlyos aggodalmait, mert mindent el 
kell követni, hogy a kormányt visszatartsák 
attól az attól, amelyre lépett.

A megjelentek lelkes tapssal és helyesléssel 
fogadták Rassay nagyhatású beszédét.

A következő pillanatban a részeg ember elő- 
rántotta a zsebéből Frommer pisztolyát és egy 
lövést adott le a levegőbe. Nagy riadalmat kel
lett a lövöldözés, mert először azt hitték, hogy 
a gyári munkás csak fenyegelődzik és nincs 
nála revolver. Amikor látták, hogy ismét az 
ajtó felé közeledik, egyszerre többen is odaug
rottak. bezárták az ajtót és asztalokkal, szé
kekkel eltorlaszolták a bejáratot. A részeg em
ber

egymásután kétszer belőtt az ablakon.
Az egyik lövés a kályha mellett a falba fúró

dott, a másik golyó azonban Szabó Antal fé- 
süsmestert találta. A jobb hóna alatt hatolt be 
a golyó a testébe és keresztül fúrva a bordá
kat, bálul akadt meg a testében A szerencsét
len ember eszméletlenül rogyod le a földre, a 
mentők életveszélyes állapotban vitték a Szent 
István-kórházba. Kevés remény van Szabó 
élelbenmaradásához,

A revolveres merénylő el akart menekülni, 
azonban az őrszemes rendőr üldözőbe vette és 
elfogta. Összekötözve a csepeli kapitányságra 
vitte, ahol vasárnap délelőtt letartóztatták.

Veszti vasárnap reggel
■ cellában egy óvatlan pillanatban fel" 

akasztotta magát
és mire levágták a kötélről, már halott volt.
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JULIÁN BARÁT LEVELE.
Moozkva, Szilveszter pápa ünnepén.

Szemben állok a J.enin-mauzoleummul 
és minden kövét megátkozom. Krisztusom, 
udj erőt a szavamnak, hogy Összedőljön, ha 
r áolvasok. A lelkemben ég a Te szavad... 
Misére készülök, a kegyelem birtokában va
gyok. Megállók, mert a fény elkápráztatta 
ti szemem. Autók suhannak az utón. A hó
láncuk csörög, mint a bilincsek ezrei Mosz
kvától—Bakuig és a tenger partjain. Gyű
lölet fog el. Érzem, hogy kimered a szemem, 
nunjjeszül a karom, — a torkom szétszakad! 
Pap vagyok! I‘ap! az Ur teste van veleml 
Elmondom Krisztus szavát, béke legyen a 
földön! Megáldom az emberek szivét, Uram, 
udj erői, hogy csodát tegyekI

- Szent Atyám, valami bajod esett? Olt 
vártalak a túloldalon. Menjünk innen, mert 
figyelnek az emberek.

Fedor megfogja a karom és húz maga 
vlán. Hatalmas testű orosz. Annyi idős, 
mint én: harminc éves lehet. Hátra fordul, 
a szemembe néz.

— Köszönjük, hogy Itt vagy velünk. 
Ilogy az ünnepekre elmondasz értünk egy 
mis.t.

— Más hiten vagyok. Katolikus vagyok.
— Nem baj, nem baj. — Az arca csupa 

mosoly. — Imádkozni, énekelni fogunk.
Fedor megy elöl. Mutatja az utat.
— Mindjárt olt leszünk. A Nemi partján 

a régi csatornában várnak a többiek a mi
sére. Most alacsony a víz színe, száraz láb
bal Is elérjük a bejáratot.

.4 hold előtört a felhők mögül. Ezüst lé
nyével megvilágít minden szegletet, a par
tot, a csatorna kőkockáit s lejebb, a folyó
szín, ben elmerül. .4 bejárat elé ériünk. A: 
alagút belseje egészen sötét. Valaki megfog
ja a kezem. Okait fordulunk. Itt már fák
lya ey. Rőt lángja végig kúszik a falon. Em
berfejek válnak ki a mélyből. 7 örzs nélküli 
csillogó szemek, magas szépivü homlokok, 
egy leány alakja, egy ifju arca, eltorzult 
vonásai...

— Köszörűjük benned Krisztust. Hálát 
adunk, hogy eljöttél ide közénk.

— Uram, adj erőt bűnös szolgádnak. 
Magaszlosits fel. s bocsásd meg minőén vét
kemet. Engedd, hogy a: alázatban meg
görnyedt lelkek felett ..
, llalk énekhangok szűrődnek ki a mély
ből. Elindulok a hányok felé a térdeplők 
közölt. Erősödik az ének. Itt mar több fák
lya ég. Csillogó kclyhct látok egy asztalon.

Felmutatom. .4 szivekbe Jojiolt indulat 
egyszerre elszabadul, ott süvölt, kering a 
kehely jelelt, mint nagy hegyek csúcsai kö
rött a vihar, — tépi, szaggatja az ének a 
kehely széleit. Megcsendeseúik, elhalkul, \ 
fájdalmasan panaszkodik tovább:

— Memento Domine Dávid cl omnts.
Széliéről az ének s arany színeivel befedi ' 

a csupasz falakat. Roldogságról beszél. Egy 
asszony hangja kiválik a többi közül. Meg
válni s ragyogásától elvesztem a látásomat. 
Biborf.'nyek gytilnak az asztalon és a hívők ■ 
felelt széttárom a kezem.

Félelem fog el. Miről beszéljek Itt? A tü- 
r»f;tn? .4 keresztényi szeretőit .. rázzák le , 
a bilincseket! Krisztus magasan van a fe- ( 
jiink fiiéit s a mennyország angyalainak 
nincs fegyverük! Gyógyítsam a sebeket? Bé- 1 
két hirdessek! — ezek nem viselnek hábo- > 
rut! :

Szent atyám! -• véylgsüvit a hang a ( 
fűlni; között Szentalydm.' Vcsdd rám a ( 
‘ Ebben a pokolban szült az »

mer/ imiiány vagyok. Váltsd meg az

A valutabiróság uj elnöke: 
dr. Lengyel Ernő
A Horválh-lanícs egyévi mérlege: 
340 elzárás és 210 ezer pengő vagyoni elégtétek

A
utolsó napjaik__ _ ___ __ .„.j, . _
törvényszék valutatanácsának tagjai napokig 
dolgoztak, hogy összeállítsák az elmúlt év va- 
lutabüncselekménycknek a statisztikáját. Megle
pően érdekes adatok és számok bontakoznak 
ki a valutabiróság és ügyészség egy esztendei 
munkásságából:

1038 január 1-ig közel ötszáz valntabünügyet 
tárgyalt a büntetőtörvényszék valutatanácsa. 
Különböző valutabüncselckményekért 340 Íté
letet hirdetett ki,

340 esetben szabott ki a bíróság kisebb*  
nagyobb fegyház-, börtön- és fogházbünte

tést.
Érdekes adatokat mulat a kiszabott pénz

büntetés. vagyoni elégtétel, stb. Tuvalevően 
súlyosabb valutabünügyek clitéltjcit pénzbün
tetésen kívül vagyoni elégtétel megfizetésére is 
kötelezi a blrós'g.

210.000 pengőt lesz ki uz az összeg, ame-

budapesti valutaügyészségen az óesztendö 
' in lázas munka folyt s a büntető-

lyet az elmúlt évben pénzbüntetés és va
gyoni elégtétel elmén szabott ki a törvény*  

szék.
és többszázezer pengőre rúgnak azok a külön
féle valuták, amelyeket a valutaügyészség és a 
bíróság az eljárás során elkobzott és a Ma
gyar Nemzeti Ban':hoz szolgáltatott be.

Itt kell beszámolnunk arról is, hogy az ttj esz
tendőben már uj elnököt kapott a büntetőter- 
vényszék valutatanácsa: Horváth Géza tör
vényszéki bírót, nki 1032-ben került a valuta- 
bíróság élére, táblablróvá nevezték ki és a bu
dapesti Ítélőtáblához osztották he,

utóda dr. lengyel Ernő tiirvénvszék! bíró 
lett. Januárban mór ö elnököl a valuta

tanácsban.
A valutaügyészség vezetője továbbra is dr 

Kötele Miklós ügyészségi alelnök marad, he
lyetteseként pedig dr. Schlndler Dezső királyi 
ügyész működik a valutaügyészségen.

alpolgármesterek tolmácsolták jókívánságaikat. 
Ezután a keresztény községi párt névében 
Cselényl József, a NÉP fővárosi szervezetene- 
vében pedig Zsitvay Tibor beszéd. A föpoIB.. 
mester válaszolt ezután uz üdvözlésekre. ,

Az Egyesült Kereszténypárt nz újév a.kalma*  
ból üdvözlő táviratot intézett elnökéhez,

gróf Zichy Jánoshoz,
aki ugyancsak táviratilag válaszolt az üdvőz*  
lésre.

Az Erzsébetvárosi Demokrata Körben ár. 
Lányi Géza üdvözölte Magyar Miklós cinekül, 
aki válaszúban n polgári rétegek összefegasat 
sürgette.

A Magánalkalmozottak Nemzeti Szövetségének 
elnöki tanácsa újévkor üdvözölte elnökéi, 
Szahlya Jánost, aki válaszában a magána'.kai- 
mazotli kamara megalkotásának fontosságáról 
beszélt.

A Magyar Nemzeti Szövetségben báró Perónul 
Zsigmond országos elnököt Steucr György ny. 
■államtitkár üdvözölte.

[•

A pénztári orvosok ma 
erélyeshangu memorandumot 
nyújtanak át a 33-as bizottság 

tagjainak
‘ Elkeseredett és éles harcot folytatnak a 
pénztári orvosok nz ellen a rendelettervezet 
ellen, amelyet csak Juhász Andor és több más 
tekintélyes törvényhozó közbenjárására veitek 
le ’igutóbh n *?•«»  bizottság ülésének napi
rendjéről. Szerepel azonban a rendelettervezet 
a hizotlsúg legköz-lcbbi ülésének napirendjén 
és ezért a pénztári orvosok, elsősorban nz OTI 
orvosok nevében a Központi Orvost Tanács

Budapesti Orvosi Tanács elnöksége 
memorandumot intézc'.t

W as biz< ttság valamennyi tagjához.
Az emlékirat kifejti, hogy 
as OTI-nál szégyenletesen ulacsonyak 

orvosi díjazások,

a

•1

>u. 
’kerc.-.zt jelét, 
an iám, i..., 
élelem.

A: nz Ifju, kit >; be járni mii már lát lant, 
előre tar <i térdeplők közölt. A földre veti 
mayát. Egy leány áll mögé.
’— Adj össze vele...
— Az utolsó kendet, már nem bírom 

9<> Ari.
, — Gyóntass, itt a többiek elölt mondom 
rl a vétkemet.

Egymásra zuhannak a szavak, mint a hő 
hörgő tenger hullámai. Téri, szaggatja a lel
kem n: áradat .4: oltár mögé kerülnek a 
megbékéllek. Előliem még mindig dagad, 
nő a folyam. .4 fáklyák már tövig églek. 
Fojtogatja füstjük a torkomat. Egy férfi fel- 
kúszik a: oltár mellé és a fülembe Miaja

— Ne misézz! annak már lejárt, beszélj 
Krisztusoddal. hogy legyen csodál.

.1: őrület, a téboly a mellemig ér. Uram, 
tegds, mert elmerülök.

Ila a: Isten fia az, akiről beszélsz ... 
rá, bogit tegyen csodát!

‘aki felnevetett. .4 dermedt csendben 
cny öreg asszony sipitá hangon imádkozik 
VI ..i-ri.'ordit'lam a: elbír elé. magasra 
emelem a kenyeret. Valaki csengetett. Húr 
m l e>ymcsután I résén konglak a hangol: 
a h< Hoz,.1 alatt, Nem felelt rá senki sem 
Érzem, mind lobban összesznrul, megkemé
nyedik a uruicin. Vakon. süketen mondom <i 
mise többi részeit. lassan fájdalom tölt cl 
Hiába ostromoltam at ember szivét! Nem 
fogadta magába Istenét'.'

dr. Lelten László

P B. a. é. h.

BLOCKNER J.
központi irodú.a

»V^ Vniosház-utca 10
Telelőn: 1S8-UH

f. k. I I
BLOCXNER J. R 

ttókírnrIA'a (
V!., Andrássy-ut 4 w

KaSHMBÁiaÍíll9Ü£BítaBR0^

f. h.
BLOCXNER J.

tlóklrodáia
VI.. Vdmos csáczár>ut 33

;felhívja a figyelmet arra, hogy az OTI orvosok 
munkaügyi szerződése csak választottblrósf-gi 
eljárás utján fegyelmi okbál, vagy végleges 
munkaképtelenség esetén szüntethető meg és 
hangoztatja, hogy munkaképes orvosok idő- 
előtti' elbocsátása

felborítaná az nmugy Is válságos helyzet
ben lévő Orvosi Nyugdíjintézetet, 

amelyet az orvosok súlyos anyagi áldozatok 
árán tartanak fenn. Ezért kér.k. hogy mielölt 
letárgyalnák a rendelettervezetet, folytassanak 
megbeszéléseket az illetékesek az orvosi érdek- 
képviselet vezetőivel. Ragaszkodnak a 12 havi 
felmondási időhöz, n végkielégítés megállapítá
sához és megfelelő nyugdíj biztosításához.

I

és

az
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Halálba akart szánkázni 
a Dunán egy kislánnyal 
az elhagyott szerelmes

Tegnap délután Németh Gyula nnpszómos, 
aki a Margithid pesti oldalún az alsórakparton 
haladt, orra lett figyelmes, hogy egy férfi egy 
szánkóval együtt, amelyiken raj.a kívül egy 
klsgvermek ül, n Duna felé közeledik. Kuk.nős
nek 'találta a dolgot, mert minden jel arra val
lott, hogy

a férfi as alsórakpartról a Dunába akart 
azdnkóznl a gyermekkel egy ütt.

Németh megakadályozta ezt u lervet, mlro a 
szánkón ülő férfi valósággal köryCn-gvc fór 
dúlt hozzá: _

— Miért akadályozta meg az ongyilkossagum 
kai. hiszen úgy sincs már semmi kedvein az 
Cl Rendőr is érkezeit, aki nz életunt férfit a 
klsgvcrmekkc! együtt a főkapitányságra kísérte 
A rendőrségen azután minden kiderült. .So*  
S.’ndor autószerelő volt az ételunt férfi, aki a 
Vízeorddíutca 21. srfmu házban közös háztar
tásban lakcll Bellák Katalin héztartósi nlkal- 
mnzoltul. Eellák Katalin újév napján elhagyta 
Sást, ismeretlen helyre távozott,

ni'la hagyta azonban egyéves Mária nevű 
kisleány ál, hogy vigyázzon ró.

Az autószerelő, nki maga is rossz viszonyok 
közölt él, annyira elkeseredett, hogy a gyér-

XSSZtiRti
Igán tissteK üzletfeleit az (ijesztendő alkalmával

EHBíiS JáZSE?í,’Ktt’-
VI . Tci/’j.-krt. .'15. Tejei..11:

•nekkel együtt öngyilkosságot akart elkövetni.
Az vr.lt a terve, hogy szánkóval kihúzza u 
kialeúnykát u Duna partjára, ott u szán
kóval együtt a gyereket bclelökl a vízbe is 

azután ő is utána ugrik.
Sóst a rendőrség saját érdekében őrizetbe vette, 
miután nem akar hmonr’anl öngyilkossági 
szándékáról. A kisgyermeket pedig menhelyen 
•elyezték el.

A főváros 
és a politika újéve

Újév napján Szemig Károly polgármesternél 
tisztelegtek a főváros tisztviselői, majd a ke
resztény községi párt küldöttsége, amelynek' 
élén Ceilléry András mondott beszédet A NÉP 
küldü lscgénck nevében l.’setty Róla beszelt. A 
polgármester valamennyi üdvözlésre meleg
hangú beszédben válaszúit.

Karafláth Jenő főpolgármestert 
üdvözöllek újévkor hivatalának tisztviselői, 
majd Szendy polgármester, I.amotte és Schulcr
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Darányi kegyelmes ur ujesztendőre meg
prezentált bennünket a titkossal. Az igen 
tisztelt vúlasztópolgárnök nevében megkér
jük őexcellenciáját, hogy toldja meg az 
ajándékot, csak egy icipici paragrafust vál
toztasson meg: rendelje cl, hogy a válasz
tók névsorát ne függesszék ki a lakóházak 
kapualjába. Mi, férflnemen lévő választók 
és adózók mégcsak beletörődnénk abba, 
hogy évenként kétoldalas adókérdőiveket 
kell kiállítani és átadni a házmesternek. 
Kérdőivet, amelyen legbelsőbb dolgainkról 
adunk. felvilágosítást' miből élünk, mennyit 
keresünk, kik és mik vagyunk. Minden be- 
csiilésünk a házfelügyelőknek, de nem ra
jongunk azért, hogy írásban tálaljuk mások 
• lé olyan dolgainkat, amelyekről még legbi
zalmasabb baráti körünket sem szoktuk tá
jékoztatni. Ezen ugyan könnyű volna segí
teni. Nem kellene más, csak elrendelni, 
hagy az adóvallomást zárt borítékba adjuk 
át a házmesternek, aki azután érintetlenül 
továbbítaná az adóhivatalhoz. Kevés jóaka
rattal és megértéssel elintéződne ez a kér
dés, de mi, szerény polgárok, nem vagyunk 
olyan mohók, egyszerre sok a jóból is meg
árt. Egyelőre csak a választóhölgyek részé
re kérünk amnesztiát! A titkos választójog 
mellé egy titkos adatot is: legalább az év
szám maradjon ki a kapualatti lajstromból. 
Az igen tisztelt polgárok nem szeretik, ha 
az egész ház tudja, hogy miből élnek — a 
hölgyek még inkább nem szerelik, ha az 
egész ház tudja mióta élnek.

II.
Közgazdasági életünknek kettős ünnepe 

volt a Szilveszter. Szilvesztert is ünnepelték 
és Weisz Fülöpöt is, hetvennyolcadik szüle
tésnapja alkalmából.

Hl.
Ifj. Horthy Miklós újév reggelén hosszú útra 

Indult, autón végigszalad a francia és olasz 
Riviérán, öt nap alatt abszolvál ia az utat. 
Ötödikén reggel már Génuában lesz. Addigra 
of,a'rke'ik vonaton arát Kúrálni Gyuláné, 
Horthy Paulttlc. A kikötőben találkoznak és 
együtt hajóznak át Egyiptomba. Behajózzák 
az autót is. Alexandriában kötnek ki, onnan 
autón mennek Kairóba. Ifi- Horthy Miklós 
egy hónapig marad Egyiptomban, a kor
mányzó leánya pedig ott tölti a tél hátralévő 
részét.

ELEGÁNS BUDAPEST
ősszel is sugaras. 
Télen is virágos, 
Nincsen a világon 
Még egy ilyen város.

Úgy véli, ki látja, 
Az élet itt könnyebb, 
Nenynutatjuk a bút,
A könnyünk is könnyebb.

Ilyen kedves urak. 
Ily gyönyörű dámák — 
Csodás kép! Pest adja 
Hozzája a rámát.

Úgy véli, ki látja, 
A kedvünk a régi.
Úgy élünk mi, ahogy 
Csak szeretnénk élni.

Akármennyi baj van, 
Akármennyi gond itt. 
Itt van a legjobb frakk 
Es a legszebb szmoking.

Nem hagyjuk magunkat, 
A bánat a vesztünk! 
Ezért ragyog, csillog 
A mi Budapestünk.

Itt legdivatosabb 
A hölgy reggel-este, 
Itt legszebb a prém, ha 
Nincs is kifizetve.

Ősszel is sugaras, 
Télen is virágos, 
Nincsen a világon 
Még egy ilyen város!

FARKAS IMRE

yósok eddig csak viccekben és szín
padon szerepeltek, most azonban fontos 
jogi kérdéssé avanzsált az anyósprobléma. 
Jogi vitává, amelyből az anyósok kerültek 
ki győztesként, a törvény melléjük állt. 
Egy budapcseti kereskedő felesége váló pórt 
indított. Elpanaszolta a férj sok hibáját, 
súlyos bontóoknak azonban csak egyet 
hangoztatott: „férjem rabbiátus természetű, 
annyira elragadtatta magát, hogy vitaköz
ben édesanyámra támadt és megverte, már 
pedig én nem vagyok köteles együtt élni 
olyan emberrel, aki megveri az anyámat”, 
A válópör megjárta a bírói fórumokat és 
végső fokon a Kúria a férj hibájából fel
bontotta a házasságot. Kimondotta a Kúria, 
hogy az anyósverés a házastársi kötelesség 
szándékos és súlyos megsértésének minő
sül. Jó lesz tehát csínján bánni az anyó
sokkal ..,

hős Ereith leszármazottja, aki a minap 
Kossutli-ereklyékért félmilliót kapott, felesé’ 
gül vette Sárossy Gizit.

VI.
Budapest autóspublikuma napok óta só- 

várgó szemmel nézett egy ragyogó, tizenhét
hengeres, fekete Rolls-Royceot, amely na
ponta kétszer is megtette az utat az uj, mo
dern Budavár-garázs és a Duna palota kö
zött. Az álomkocsi llatvany Veráé és Ho- 
mól ka Oszkáré. Az ni házaspár a Várban, a 
Fortuna-utcában szállt meg, soffőrfüket pé
pedig előkelő módon a Dunapalotában szál
lásolták el. A második emeleten nyitottak 
szobát Mr. Bicg számára. A garázsból reg- 
gelenkint soffőr vezette a kocsit a Duna- 
palota elé. Mr. Bicg ott átvette a parancs
nokságot a volán felett és [elhajtatott a Vár
ba gazdáiért. A napi program után haza
vitte őket, azután a szállodához hajtott, te
lefonon értesítette a garázst, ahonnan soffőr 
jött, elvitte az autót, Mr. Rieg pedig átválto
zott magánemberré és ebbéli minőségében 
Dunanalota-lakóvá. Ez már igen! Hatvány 
Verdék különben vasárnap startollak Génua 
felé. Hollywoodba hajókáznnk.

IV.
fíozsnay Sándor, az elegáns éjszaka va

rázslója, idegenforgalmunk diplomatája, me
gint remek ötlettel lepte meg Budapestet: 
úszó mulatót akar építtetni n Dunára. A pesti 
Lánchídfőnél lenne a kikötő és a korzó men
tén cirkálna a vízi-bár A sokoldalú Ro;
nyay, aki egyformán kitűnő zeneszerző, va
rieté-igazgató és néhány érdekes szabadalma 
is van maga tervezte az egészet Már a fő
város illetékes ügyosztályán fekszik a bead
ványa, amelyben engedélyt kér a káprázta
tóan érdekes terv végrehajtására.

:s-

4 budapesti társaság házasság-szenzációja; 
gróf Kreith József földbirtokos, a szí.!.

VII.
A dizőz-front szenzációja: a Parisette férfi- 

„dizőzt” szerződtetett. I)elly Ferincet. Esté
lyiruhás hölgy helyett minden este a szív- 
veszejtően elegáns és daliás bonviuán énekel. 
Ezzel az újítással versenyen kívül mindenkit 
ver a Parisette.

enzációia: sitinek ex
izabadság-1 medvét is

Vili.

.4 Kisnapló megírta a minap, hogy ná
lunk járt a svájci vadászklub elnöke, aki 
arról érdeklődött, lehct.-e Magyarországon 
medvére vadászni, mert ha lehet, a svájci 
vadászok Magyarországot is belekapcsolnák 
kiránduló területükbe. A svájci vadászok 
alighanem rövidesen eljöhetnek hozzánk 
medvevadászatra. Abauitorna megyében gr 
Zichy Aladár színi erdőbirtokán — ahol 
most is él mutatónak néhány szelíd mackó 
— drótsövénnyel elkerített rezerváció! léte 

vadukat tenyésztenek, köztük

IX.
A Kékes-szálló) páros bridgeversenyén, ame

lyen 20 pár vett részt. Az első igen értékes 
dijat Szenes László és neje, a másodikat pe
dig a dr. Wcinfeld—Tihanyi-pár nyerte.

X.
A kerületi kapitányságon a rendőrbirók 

sok furcsa cselédpórt tárgyúinak, de olyan 
még nem volt, mint amilyenben most gyors 
kiegyezés történt — egy perccel az Ítélet 
kihirdetése előtt. Szobalány volt u panaszos, 
nagyságája, illetve méltóságúja pedig az 
alperes. Öméltósága a grófné ugyanis fel
mondás nélkül kitette a szobalány szűrét. 
.4 szobacica nem hagyta az igazát, kétheti 
fizetését kérte. A grófné helyett bizalmas 
társalkodónője jelent meg a tárgyaláson.

— Kérem szépen — mondotta —, Ömél
tósága nagy súlyt helyez . a személyzet er
kölcseire. Mikor a szobalányt felvette, meg
kérdezte tőle, erkölcsös életet él-c. ö pi
ruló arccal felelte, hogy kétség sem fér az 
erkölcseihez, sohasem volt fér/lismerőse. 
Viszont egy héttel azután, hogy szolgálatba 
lépett, Öméltósága art a bizalmas informá
ciót kapta, hogy a szobalánynak törvényte
len gyermeke van, vidéken nevelik. Mikor 
kérdőre vonta, állhatatosan tagadott. Ömél
tósága erre azt óhajtotta, hogy menjen el 
a család háziorvosához, aki majd megfelelő 
vizsgálattal állapítja meg, hogy igaz-e, amit 
mond. A lány erre nem volt hajlandó, mire 
Öméltósága eltávolította azon az alapon, 
hogy megtagadta az engedelmességet.

Most felpattant a szobalány:
—. Rendben van! Elmegyek az orvoshoz, 

de akkor a grófné küldje cl vizsgálatra <i 
személyzet többi tagját is, például magát, 
kedves kisasszony.

Erre meg a társalkodónő ugrott fel:
— Kérem, tessék a tárgyalást felfüggesz

teni, amig telefonon beszélek Öméltóságá
val, hogy további utasítást kérjek tőle — 
mondotta és elviharzott, mint a szélvész.

öt pere múlva visszatért és még mielőtt 
a bíró ítéletet hirdetett volna, a grófné ne
vében bejelentette, hogy eláll a további pe
reskedéstől és azonnyomban a bíró aszta
lára tette az összeget, amit a szobalány kö
vetelt. így volt ... eddig volt...

Urak — mit kívánnak 
a nők 1938-ban?...
(érdekes: lm Bulin Eluia operettet. Fejes 

Teri tragédiát játszik, Eckhardt Tibor ver
set, Babits Mihály pedig pártprogramot 
szerkeszt, érdekes: ha 
férfiak öltözködéséről 
mazsola!)

a nők öltöztetője ■ 
ir. Tessék! Itt a

A pesti dáma, nki egész 
öltözködéséről, — urak, vegyék ezt tudomásul 
— elégedetlen önökkel. A nők unják este a 
nagyestélyi mellett a rosszul szabott érettségi- 
szinókingokat, a rövid, szűk nadrágokkal- 
Unják a premiereken a szürke ruhát, a gyű
rött inget, a reggel borotvált arcot. Unják, 
hogy a Tosconíní-estén a földszint első sorai
ban egy pír jólszmboft frakk és szmóking mel
lett 27 szürke és barna zakó virított. Unják a 
hölgyek nagyon, hogy önök n reggeli borotvál
kozásnál arcukra kent borbélykölnin kívül 
semmi más illatszert nem használnak és ha 
még marad is n vigszinházi premierre valami 
a reggeli borbélykölniből, az nem használ, ha
nem árt, mert a Molineaur fl.-tal keveredve 
(amelyet őnagysága használ), csak valami le
hetetlen illatot ad. Unják nagyon, hogy a tíz
éves városi bunda szilgallérjn már vörös, inég 
akkor is unják, ha őnagysága szimpátiától 
vörösrókabundába öltözött. Szóval. uraim. 
unják a slcndriánságot, direkt sértésnek tart
ják, ha önök semmibe sem veszik, hogy ők 
elegánsak és gondozottak, önök pedig tüntet
nek a kopott zakóval, a még kopotlnhb frak
kal és szmókinggal. Nem szerelik, unják az 
önök nikolinos ujjait is, mert ez, szerintük, 
ez sem életszükséglet. Uraim, törődjenek ma
gukkal egy kicsit! A nők nem túlöltözött, 
ngyonparfőmőzött férfiakat óhajtanak 1238-ban. 
hanem figyelmes, gondozott, jókülsejü urakat, 
akik nem rontják, hanem emelik n nagyestélyit, 
a kisestélyit, a nagy- és kisdélutánit és dél
előttit. Higyjék el ezt nekem, uraim, nekem, 
akinek hivatalból kell ismernem a nőket, ne
kem, aki férfiszolidarilásból fájó szívvel mesé
lem cl ezeket, nekem — nki imádja a szürke 
ruhát a premiércn és aki imádja a régi szmó- 
kingjnt.

Európában híres az

Bcrkovits Andor

Az elegáns Budapest
tapsol esténként a

JÚLIA
ABRAHAM f»AL rendkívül nagysikerű operettje 
Szövegét Irta Földes Imre Verseket Harmatit Imre

Honthv Hanna a legkiválóbb magyar primadonna egyedülálló, felejthetetlen 
alakítása. Dénes Oszkár könnyökig kacagtató mulatságos figurája, Deliy 
Ferenc, Kertész Dezső, Somogyi ' ágé WKry, Soltby György,
Hármnv Intvén ragyogó alakítása ón a nagyszerű együttes megannyi tényezőt 
unnak a példátlan sikernek, amelyet n „J U L I A“ bemutatóján aratott.
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Erdilvt Mid, Ráday, 
Kabos, Csortos, 
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FRovat 
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Pcndli-akadályverseny

avagy
mindent legyőz a szerelem...

Keleti Lászlóról a színigazgatók és a közön
ség azt tartja, hogy komikus. Pedig, akik köze
lebbről ismerik, tudják, hogy hősszcrelmcs a 
javából. Ezt igazolja ez a szilveszteri történet 
is. Keletinek tizennégy „pcndllje" volt. Ez any- 
nyit jeleni, hogy tirenégy helyen kellett fel
lepnie és saját állilása szerint, ha száz pengőt 
fizettek volna is, még egy fellépésért, nem vál
lalhatta volna, mert egy perre sem volt a ti
zenötödik fc!L’i»ésre. Hogy megtörtént a lehe
tetlen ég Keleti mégis tizenhét pendlit csinált 
•— étből hármat magánügyben -— annak a sze
relem az oka. Éjjel tizenkettőkor eszébe jutott, 
hogy menyasszonya talán a megbeszéltek elle
nére nincs otthon s a hideg verejték ütközött 
ki Keleti homlokán a kutyamaszk alatt. Mert 
KeleU

kutyadresszben és buldog# fejje! 
játszotta végig a Szilvesztert. Alig hitte Vértes 
Tiborral együtt, hogy vége legyen a számának, 
rohant n hölgy lakására. A házmester lesújtó 
információi adott: M. nagyságos nsszony — 
mondotta — egy

táviratot kapott kilenc órakor és elrohant 
hazulról.

Keleti ott állt, buldogfejjel, villámsujlotlan n 
portásfülke elölt, majd Vértes unszolására cl 
rohanlak a következő moziba, leadták a szá
mol, utána Keleti

őnugysúga felkutatására Indult.
így tartott nt éjjel fél háromig. Keleti egy se
reg idegen házba csöngetett be, ahol őnagysá- 
gát sejtette. A házmesterek ma sem tudják, 
hogy ki nz a bulodggfejü örült, aki elölt elő
ször ijedten becsapták a kaput. Szegény Keleti 
közben salában n Bujazro tragédiáját élte ét: 
emberek ezrei neveltek mókáin, s öt belül vé
resre marta n féltékenység kínja. Félhárom
kor vígra kiderült a valóság: őnngvságiit meg
találta a papájánál. A sürgönv rejtélye is meg 
oldódott. Miután a házban két hasonló nevű 
híiljy lakik, a házmester összetévesztette őket 
Keletinek mindenesetre izgalmasan kezdődött 
az uj íve.

3. IJL Él- K.

» f évszázados 
GERÖ ÉS VAJDA 
fórflesabócég
Budapest, V., Dorottya-utca 14.
1388—1938

Négy pesti sz£árjelöl£
a Rej£elmes Jövő előszobájában

•l

Karácsony és újév között tömegével jelen
nek meg a következő esztendőre vonatkozó 
horoszkópiumok, jövendőmondások, füt-fát 
ígérő jóslatok. Az olvasók bizonyára várják 
ezeket a cikkeket, ha a mai méregdrága pa
pírárak mellett több hasábot szentelnek erre 
az újságok.

Hogyan dolgozik egy ilyen modern harus- 
pcx? — ez itt a kérdés. És

mit Ígér a jövő azoknak, akik a legin
kább kiváncsiak rá: azok a fiatal színész
nők, akik az elmúlt evűtn aratták első 

komoly sikereiket?

A meglehetősen nagy jósdakonkurrenciá- 
ban kiválnnaottunk találomra egyet. Azt, aki
nek az egyik lap a „Bora, a boszorkány" cí
met és jelleget adományozta. Négy ifjú sztár
jelölttel állítunk be az Apponyi-téri elegáns 
palotába Silblger Boriikéhoz.

A jóshölgy, kövérkés jelenség, gyanús 
szürke slafrokban, fején svájci sapkával. 
Tipikus albérleti szobába vezeti a tár
saságot. Enyhén bohéinos rendetlenség, a 
sarokban két megvetett ágy. Délután öt óra
kor. A szobában töpörödött ősz nénike to
tyog.

— A mutterom! — közli a tudós hölgy.
A fiatal sztárjelöltek, 

akik a jövőjüket pilla
natokon belül tálcán 
kapják,

leplezett Izgalom
mal ülik körül az 

asztalt
A jósnő hangosan olvassa a neveket: Simor 

Erzsébet, Szende Mária, Dónálli Ágnes, Szepes 
Lia, Haffay Blanka. Az anyóka érdeklődve ül 
az asztalhoz, többször megkérdi, kik 
ezek?" A fülébe kell hars<"nl, hogy színész
nők. A ..mutter'*  rosszul bal). A lánya pedig 
hamar elmondja, hogy a mamája imádja a 
színészeket. Aztán elkezdődik a szeánsz:

— Maguk közül a legnagyobb sikert a... a. 
b, c, (ábécémormolás következik, el kell is
merni, hibátlanul)... nem az e, nem az /, 
hanem az a vagy b fogja elérni. Ági, 
Blanka,. Blanka ... nem mégis az Ági. Magá
nak van egy nőtestvéra.

— Igen — szepegi Donáth.
— Fiatalabb magánál.
— Nem, három évvel idősebb
—- Úgy van — nyilatkoztatja ki Bora asz 

szony — flu is van!
— Nincs.
— Fiú nincs. A szülők közül az egyik ke 

resztneve 7-vel vagy J-vel kezdődik
— Igen, az édesanyámé.
— Az édesanyja J.

Mégis maga csinálja u legnagyobb jövőt. 
.(Szóról-szóra Így mondja. Aztán jön a hókusz 
pókusz. Ujjaival dobol az asztalon, harminc 
öttől folyékonyan számol negyvenötig, köz 
ben. ugv látszik, megszállta a világosság, mert 
kinyilatkoztat): 1039 ragyogó, de a most kö
vetkező tavasz is nagy sikert hoz. Január, 
február, március, április, március. Márciusban 
nagy siker. Két lehetőség.

Az Itthoni Jobb, mint a külföldi.

Harmincöt, harminchat, harminchét fepészen 
negyvenötig)... úgy látszik, negyventől negy
venötig van a zenit. Negyvenhat, negyvenhét, 
negyvennyolc — negyvennyolcban — esetleg 
házasság. Addig semmi szín alatt...

Most 
kerül

Donáth boldog. Mesz- 
sze van kicsit a zenit, 
de mégis van. 
Simor Erzsébet
sorra, öjósriősége ala
posan kifaggatja. Illetve 
nem is faggat, hanem 
— mit csináljak, nincs 
nincs más kifejezés — 

kinyilatkoztat. De sehogy sem stimmel a 
dolog. Betűket, számokat mond be, irgalmat
lan pechhel. Simor mindenre a fejét rázza. 
Még lány — nem.

Két éve asszony — nem, hét.
Kisbaba van — nincs. Mi kezdődött 1935-ben? 
— semmi. A fivéreit így és Így hívják — 
nem ... A papát sem találja el. Ettől óvato
sabb lesz és a mamát már megkérdezi. Aztán 
gyorsan számolni kezd:

— 39—40-ben privátéletében változás. A 
művészetében is változást látok. Megmarad a 
művészi pályán, de áttér valami más ágára.

A szárazföldi színházat elhagyja.

(Ezt a „szárazföldi szlnház"-at ötvenezer el
mondja, ördög tudja, mit akar vele.) A leg
fontosabb féri! az életében rövidesen eljön. 
Nevének egyik kezdőbetűje közvetlen a férje 
kezdőbetűje mellett van.

— Nem fogok elválni? — kérdi a szőke 
színésznő. A válasz határozott, félreismerhe
tetlen :

— Nem tudom. Jól tette, hogy művészi 
lyára lépett. A házassága harmonikus.
— Még nincs férjnél? 
fíaffay Blankára ke

rül a sor. Az Írásra néz 
és felkiált:

pá-

Már Itt a házassága.

Küldheti a 
meghívót, 
hoz. Ugy e? (Haffag lesüti 
vetkező

rojtosszélü
A most következő év házasságot 

xzemít.) A kö-

1939 lapos lesz, mint mindenkinek 
Európában, mert akkor kitör a világ

háború.

(Lapos lesz az év, mert kitör a világháború!! 
és mindezt a „g" betűből tudja Bora, ami az 
augusztus hónapban van.) 1948-tól 52-ig min
den pompásan sikerül. A tavasz is remek lesz, 
uj ismeretséget hoz, de nem a férjet, azt már 
ismeri. (Haffay megint lesüti a szemét.) A 
házassága nagyon boldog lesz, annyira, hogy 
egy évig nemigen fog törődni a színpadi sike
rekkel. De 1940-ben az is eljön.
Végül Szepes Lia kapja meg a maga adagját:

— 1942-ben már nem 
lesz színpadon. Nem 
letörés, hanem

privát körülmény 
miatt.

\ *■  Jön egy férfi, nevének
egyik kezdőbetűje H. E, vagy F. Ez fogja el
tántorítani a színpadtól.

— És addig? — kérdi Szepes begyulladva.
— A hátralevő négy év rengcicg sikert 

hoz, túlnyomórészt külföldön. 38 nyarán 
nagyszerű élmény, 39 tavasza depresszió (hja, 
a háborít). 1940 a legragyogóbb lesz. A kö
zeljövőben nagy külföldi sikert látok. És egy 
katonát.

Szende Mária is hivatalos volt. Nem jött cl 
Félt. Neki volt Igaza.

Szász Miklós.

Márkus Alfréd remek operett'e, 
fülbemászó zenéje minden este

Szik Íny Szeréna, RaHay Erz®], 
Kertész Gábor, tatubár Árpád, 
László Lola. Keleti Lászlú, 
Felek y Kamill és a nagyszerű együttes 
Ragytgó kiállítás, hallatlanul kacagtató 

szöveg
Helyárak SO fillértől 5 pengőig.

ROVAL SZÍNHÁZ
„Készült

a Hunnia filmgyárban..."
Egy év óta éjjel-nappal ..füstöl a kémény- 

a Hunnin-filmgyúrban. ahol Szilveszter nap án 
a századik hangosfilmet forgatták. Ez az im
ponáló nagy szám a magyar tilmgyúrlás igen 
nagy eredménye és azt jelenti, hogy a magyar 
film utján néhány év alatt sokmillió pengő 
jutott a magyar gazdasági élethez és számot
tevő tömegeknek adott munkát, kenyeret. A 
magyar film előretörésében kétségtelenül döntő 
szerepe van a Hunnia-filmgyárnak, amelynek 
igazgatója, dr. Bingertli János szinte fanatikus 
szeretettel egyengeti a magyar film gyártóinak, 
művészeinek munkásainak útját. „Készült a 
Hunnia filmgyárban" — ez márkát jelent a lcg- 
szélesebbkörü publikum elölt, ez annyit jelent, 
hogy technikailag tökéletes és művészi szem
pontból nívót tartó filmet kapunk. A Hunnia- 
filmgyár ma már Európa egyik legkitűnőbben 
felszerelt műterme, amelynek márkájút szerte 
a világon jól ismerik A magyar filmek egy
másután kerülnek bemutatásra külföldön és 
szinte minden filmjük eljut Amerikába Is, a 
film hazájába, ahol már tisztelettel és elisme
réssel emlegetik azt az áldozatos munkát és 
eredményt, amely kétségtelenül a Hunnia-film- 
gyár kitűnően prosperáló és egészen ‘ nagy
vonalú gyártási rendszerével van összefüggés
ben. A száz magyar hangosfilm előtt (ha vol
tak is közöltük sekélyesebbek cs rosszabbul 
sikerültek) le kell venni a kalapot: a magyar 
szót, a magyar művészetet és a magyar élni- 
akarúst hirdeti ez a százas szám.

Színházi hét
A KORMÁNYZÓ vasárnap este családjával 

együtt megtekintette a Városi Színházban a 
Júlia című operettet és elragadtatásának adott 
kifejezést. — SÜT A NAP reprizét hozta Szil
veszter éjszakáján a Nemzeti Színház. Zilahy 
Lajos darabját nagyon szép előadásban láttuk.. 
Szörényi Éva Bajor Gizi szerepében meghatóan 
kedves volt. — A PÓDIUM, amely októbertói 
kezdve játssza, műsorát, végre elhatározta be
mutatóját: február 12-én lesz az uj műsor pre
mierje. — LAKNÉK BÁCSI GYERMEKSZIN- 
HÁZA az újév első gyerinekelöadúsát január 
C-án, csütörtökön ünnepnap délután tartja a 
Vígszínházban. Szinrekerül az öcsike, gyer
mekoperett. — ALPÁR GITTA ruháiról irtunk 
az elmúlt bélen. A tündöklőén szép ruhákat 
Szűcs Endre tervezte. — A BELVÁROSI SZÍN
HÁZ február 12-én a Vigadóban rendezi meg 
bálját. Az előkészítésen 180 színész dolgozik.

vígszínház I
Jegyrendelés: 115-344*)
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PESTI SZÍNHÁZ
A Vígszínház Kamaraszínháza

(VI, Révay-ttca ÍE) #
Jegyrendelés: 122-144, 115-438 *
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Eldolom a régi naptárt
UJ NAPTÁR került íróasztalomra. Uj 

főpróbák, premierek, színházi és mozi ese
mények dátumait jegyzem fel majd rá. To
vábbmegyünk anélkül, hogy visszanéznénk. 
Pedig érdemes végiglapozni még egyszer 
Tanulságosabb, érdekesebb ez, mint a leg
izgalmasabb riport. Januárban megbeszé
lésem volt valakivel, a dologból nem lett 
semmi, itt egy áthuzgált tclcfonszám, ki 
tudja kiét... Újabb dátum. Jól emlék
szem, milyen izgalommal készültem erre a 
napra. Elmúlt! Itt egy színházi affér nyo
md, ott egy főpróba-bejegyzés: délelőtt 
féltizenegy Nemzeti Színház. Milyen hideg 
januári reggel volt. (Brr!) A Nemzetiben 
azonban pontosnak kell lenni, mert má
sodpercnyi késedelem nélkül kezdenek. A 
napokra és az órákra beosztott előjegyzési 
naptár krix-krax rengetegéből mégis csak 
kibontakozik a kép. Az a kép, amely az el
múlt évvel nem miűt el.

Négy Írói sikerl KIDERÜLT, IIOGf 
AZ 1S37. ÉVBEN ÍK 

Írók voltak a színház igazi sztárjai. Négy 
nagy iról siker dominálta az elmúlt eszten
dőt: Zilaliy Lajos „A szűz és a gödö
lye" cimü darabja a Magyar Színházban. 
Ezzel a darabbal kapcsolatban irtani le 
először ezt a jelzőt: Az előadás ma- 

. gyarszlnházi! Márka lett a magyar- 
színházi előadás! Seribe „Egy pohár 
viz" cimü vígjátékét a Művész Színház 
müsortöltclékének dobta be a klasszikus 
sorozatba. A premier plakátján együtt hir
dették egy magyar szerző vigjátékával. Az 
öreg Seribe megette a fiatal magyar szer
zőt Lázár Mária és G ót h Sándor óriási 
sikere az az előadás. Az uj szezon is két 
nagy irósikerrel indult. Molnár Ferenc
cel nyit a Pesti Színház. Bocsánat, hogy 
újságíró beleszól — irtom akkor s Így foly
tattam: „Mi, akik feltétlen tisztelettel ha
jolunk meg a világon talán páratlanul egye
dülálló magyar drámairó zsenialitása előtt, 
nem fojthatjuk magunkba azt a kissé szo
rongó érzést, amelyet éppen az uj Molnár
darab kirobbanó közönségsikere 
támasztott bennünk". A negyedik siker is 
mél rcpriz s ebben a pillanatbun is műsor
darabja a Nemzeti Színház kamaraszínhá
zának. Herczeg Ferenc „Kék róká"-ja 
ez, amelyről írva a francia kritika Így ki
áltott fel annak idején: Végre egy igazi 
francia vígjáték!

Érdekes a kísérlet — folytassuk:

Január: A TERMÉKENY ja-
Az eltanácsolt nuár, amely Zilahyt és 
pxíjpo Seribet adta, nem szu-
r0,3e8 kölködött egyéb esemé

nyekben sem. Földes Imre „Kellemetlen 
ember" cimü darabját zsűri tanácsolta el 
a Nemzeti Színházból és ekörül izgalmas 
nyilatkozatháború tört ki Hóman Bálint 
kultuszminiszter, Németh Antal, a Nem
zeti Színház igazgatója és az eltanácsolt 
Földes Imre körül. De kitör a háború az 
Amerikába távozó Bús Fekete László 
és Korcsmáról Nándor között a 
„Rántottcsirke" cimü darab miatt. Korcs
maros plágiummal vádolja Bús Feketét es 
a per a mrlt héten ért véget. Bús Feketét 
felmentették. Odri/ Árpádot vonató- 
riumba szállitják „Szülök lázadása cimüriumba szállítják 
darab próbáiról.

Február:
Fedák 
az Operában 

amikor átruccant 
szid színházából,

VÖRÖS RÓZSACSO
KOR várta Fedákot a: 
Operaház kiskapujában, 

a szomszéd utca szom- 
8„u ........... . a Pesti Színháztól, hogy
elmondja prológusát az uj Szibill előtt 
Wallcr Rózsi fogadta rózsacsokorral a régi, 
fele thetctlen Szibillt. - A Néma levente 
Bécsbcn Is szinrekerült és egy budai pa
lota- és versenuistállólulajdonosnő: báró 
Hatvány Valéria játszotta ‘/.'Ha szerepét. 
Önagysága cqy héttel ezelőtt itt volt nász- 
ulon uj férjével: Houwlka bécsi színésszel. 
— Egy távirat jelentette Párisból, hogy 
Perez el Zita férjhezment. Azóta már 
többszőr járt Pesten férj nélkül. Ebben a 
pillanatban ismét Párisban van s várjuk a 
táviratot. — Kiss Ferenc nagy művészi 
sikere a Beethovenben és az örökifjú 
Tündérlaki lányok bemutatója az And- 
ráss’j-uti Színházban
Március: -1 RIPORT SZÉNZá-
Bulla 0 Vigbe ÉlÓ: Bulla Elma el- 

érződik szerződtetése a Belvárosi
ezerzoaiK Színházból a Vigsznház-

hoz. Ezért M uráliJávoznUikjr^j^Vigbö^

Ma Is ott van! — Bemutatták az Amerikai 
Elektrát a Nemzetiben. Az előadás szenzá
ciója Makay Margit volt, szemben Bajor 
Gizivel. — Móricz Zsigmond válik a fe
leségétől és harmadik házasságáról beszél
nek. — Mélyen gyászolja a színházi világ 
Bokor Máriát, a Magyar Színház fiatal 
művésznőjét, aki tragikus körülmények 
között meghal. — Németh Mária ope
rettben lép fel a Városi Színházban, ahol 
később ugyanebben a szerepben H a j • 
más sy Ilona kiugrott.
Áorllis: 

Meghalt 
ódry Árpád

A Nemzeti Színház 
nagy művésze, ódry 
Árpád meghalt. Hagya
téka körül viharok tá

madnak. — Németh Antal ügyében In
terpelláció hangzik el a parlamentben, mire 
Hóman meglepetésre kijelenti, hogy to
vábbi két évre m eg hosszabb i- 
tották az igazgató szerződését. — Pas
ternak óriási sikert aratott a „Három kis 
ördög" cimü filmjével. A Liliomot 
jók Day ka Margittal. Először i 
Bulla a Vígszínházban és ez a 
Bulla—Makay-párbajjá nemesül.

Május: Páger is a . ......
A Roboz-Bárdos-házhoz szerződött. Ezért 
affér atf^r tört hi Bárdos és

Roboz között. Bárdos 
lemond a Színigazgatók Szövetségénél 
viselt alelnöki tisztségéről. — Gerő István 
huszonöt évre kibérli azt a házat, 
ben a Fórum filmszínház van. 
indult per még most is folyik. — 
esik a Margitszigeten rendezendő 
Heléna szabadtéri előadásteroe.
Junius: Az Andrássy-uti Szín-

Költözik ház bérlete lejárt, a
az Andrássy-uti szinház a Paulay Ede- 
Színház utcai Kamaraszínház

épületébe költözik. — 
Uj János vitéz született Babay József 
Csodatükör cimü daljátékával. a má
sik kánikulai szenzáció: R iv el s é k ven
dégszereplése a cirkuszban. — De lecsap 
egy kánikulai bomba is: A színigazgatók 
a bérlethirdetés körül hajbakapnak és n y i- 
latkozt háború tör ki a Színigazga
tók Szövetsége és Bárdos Arlur között.
Julius:
Stefániái- 
botrány

Stefániái Imre, a Ze
neakadémia professzora 
ellen feljelentést tesz
nek, hogy egy leánynö- 

vendékévet szemben nem úgy viselkedett,
mintha csak a tanára lenne. Stefániái 
Imrét később elmozdították állásá
ból. — Csákvári Csibi meghal és egy 
hét után férje uj partnerrel lép fel a lo
kálban.
Augusztus: 
Bajor első

Bajor Gizi, aki eddig 
__ (_. Idegenkedett a filmtől, 
fllmszerzödése ^érződött „a két fo

goly" cimü magyar film 
főszerepé főszerepére. — Föld Aurél kibé
relte a Royll-szinházat. A hollywoodi 
pletyka Gaál Franciska első nehézségei
ről, majd Pasternakék válásáról suttog.
Szeotember:
Színházjegy- ponti színház jegyirodát, 
egykéz amelyek egykézbe tömö

rítik az olcsóbb szín
házjegy-eladást. — .4 főpróba eltörlésé- 

.............................................................................. A 
Máig Gerő nagy sikerét

r ő l tanácskoznak a színigazgatók. 
Molnár-premier 
hozza.
0 tóber: 
A 100 éves 
Nsmzetl

A Nemzett * Színház 
százéves jubileumát ün
nepli, majd bemutatja 
N y i r ő József csodá

latosan szép darabját, „A jézusfaragó em
bert." — Ráday Imre bevonul katonának 
és a laktanyából jár esténként színházi elő
adásra. — A Művész Színház uj színésznőt 
fedez fel Szende Máriában és S i m o- 
n u i Mária visszatér a színpadra. A kék- 
róka-reprize.
November: 
A 40 éves 
MBgyarSzinház/«w™>"f«T "

Nagy ünnepségek kö
zepette üli negyvenéves 

z Magyar 
Színház. Törzs Jenő 

III. Richárdja óriási sikert arat. — zl llirsch 
és Tsuk fllmvállalat összeomlik egy 
sikertelen filmje után. Pasternak másodszor 
hódítja meg Budapestet: Bemutatják a 
Fórumban Dcanna Durbin uj filmjét, 
amelyet még ma is játszanak.
reember:
Rózíahrgyi 
jelentkezik

r*"  lamenti vihar 
alkalmával Hómon kul
tuszminiszter kijelenti, 

hogy Rózsahegyit nagy 
művésznek tartja, mire Rózsahegyi audien
cián jelntkezik a minis-térnél, hogy r e ak
tiválását kérje a Nemzetiben, 4 mai 
napig nem kapott értesítést. — Opcrett- 
dömplng — Darvas örököl...

A régi naptár a papírkosárba került...

//f.fc.)

z-endk ívül 
olcnftn t
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Marik*
Szilvcszler éjszakáján n floya/ Apolló 

közönség*  egy olyan magyar film előadását 
élvczhehe végig, amely után nyugodtan 
megállapíthatta: véglegesen nagykorú lett 
a magyar Ilim! Azok, akik eddig több-kc- 
veyl.b joggal idegenkedtek a magyar fii- 
mcktől, most nyugodtan bemebetnek a 
moziba, egy olyan filmet kapnak, amely 
franciás*  tónusával, amerikai stilusu foto
gráfiájával végre elérte a legigényesebb 
nívót is. Gcrtler Viktor a film rendezője 
valósággal csodákat művelt a szereplőkkel 
IS. /’erc.-c/ Zitát például reaktiválta a film 
számára. Kiderült, hogy eddig rossz irány
ban foglalkoztatták ezt az asszonyos szép
ségű szőke filmsztárt, aki jó kézben, jó ren
dezésben és jó fotográfiákkal (Kiben Ist
ván) a legkitűnőbb filmsrinésznők egyike. 
Szepex l.ia is rendkívül sokat fejlődött a 
rendező érezhető irányításában. Jávor Pál 
alakítása erősen emlékeztet Rudolf Fór- 
slerre (lefelé hajló kis bajuszkújával eíső 
pillanatban szinte meg sem ismertük). Az 
biztos, hogy egészen uj figura és egészen 
más az eddigi jávorpálos alakításaitól. A 
filmet zugó tapsok avatták sikerré. Mél
tatására annak idején, amikor n film a 
nagyközönség elé kerül, ismét visszatérünk.

Noizly flu aiata Tóth Marival

Mikszáth Kálmánnak, a halhatatlan em
lékű Írófejedelemnek egyik legszebb írása 
honlakozik ki a film vásznán. A Koszig flu 
ex Tóth Mari édes történetét a mai filmíró- 
dalom melegágyába gyeqgéd tapintattal ül
tette át llarsányi Zsolt finom müvészkeze. 
Ez a film minden kockáján látszik! Koszty 
Terit Jávor Pál, Tóth Marit pedig Szörényi 
Éva alakit ja. Jávornak ez a férfias, kemény- 
■‘őlésü, de uriasan finom Koszty Perijéhez . 
•'(Hl simul hozzá Szörényi Éva szende,' de 
forr, szitui Tóth Marija, ahogy ezt Mikszáth 
mcgi'.lmodliatla. Amit ők keltésben annyi 
elet hűséggel végigélnek, az nemcsak a régi 
boldogabb világban volt igy — és a közön
ség könnyes, nevető mosolya tanúsítja, — 
ma sem, de holnap sem lesz máskép. A ru
hák v illozr.ak talán, de alattuk a Koszig 
Terik és Tóth Marik szive mindig agy fog 
dobogni. A magyar filmgyártás e legfrissebb 
büszkeségének részletes ismertetésére még a 
bemutató után rátérünk.

Ai ember néha téved
Daráczy József a Irgagiltsabb és legszor- 

rulnioxnbb filmgyártól egyike. HUvid egy 
ia i.i. ..a > li..r. ni Ilimé. gy:'rt<lt. Ab a 
keltő, amely n nagykUzönség elé kerül, siker
rel bizonyította Ihiróezy rátermettségét. A 
Pc. 1 Mr c ex a llotel Kikelet után most fe
jezték be a Hunnia filmgyárban .,Az ember 
iitiia téved" című Hajdu-tilm felvételeit. A 
velilóKzobdbcn felig nyersen néztük meg a 
képet, de amit láttunk belőle, a legjobbakat 
ra -rül íc.ic.ni I gv l.ia rádó.bt.ltlnui kezdő
dik a iiie.se. Az üz’et rosszul megy és az öreg 
kér sí;cdö fiatul leánya elhatározza, hogy 
keiébe te;| npji dolgát, halasztást kér a 
ráüli. gyárostól. Innen Indul el u mese, amely 
rendi, i vili érdekes bűnügyi bonyodamak 
ni. n jut n linp;iy-cndi:ez. Egy drága bross 
eltűnéséről vuii .szó. A brosst a leánytól lop- 
j. k el í v r.*o  l*>nn.  fh.ijd a tolvaj babájá
hoz lierlll, aki viszont a rádlógy/.ros lakásán 
ve . :i cl. A leány vőlrgényélől egy ügyvédhez 
kc.GI u bross, akt menyasstonyái gyanúsítja 
nz.nl, hogy n gyáros lakásán járt. A leány 
ki rbúeesal itluir elégtételt venni a gyároson, 
akl| nem Ismer. \ film az lzf*al.nns  dráma és 
p<r,ó vígjáték rendkívül szerencsés kévére- 
<1 :*.  .* erep. izIÚM pedig e-'észen elsőrrn.-n. 
Tők".s Anna. Tnray Ida, Csortos (iyula, Mály 
(ír ő, l.ózAidiegyl, Makiért és Itiliesi játszók 
a főszerepeket. Nem kétséges, hogy Daróezy- 
rnk ez a hormrdlk Hímje is megtalálja az 
utat a p stl közönséghez.

Belvárosi Színház
Minden este

S-á-ssT kér lt Síinr« a SZAKÍTS HELYETTEM
és valószínűleg a PÁRIZSI NŐK sem adja 
alAbb.“

ESTI ÚJSÁG.

Denís Amiéi megjött és beszél 
színházról, irodalomról

Csaknem kétórás késéssel futott be szom
bat este nz Arlberg-expressz, amellyel Be
tűs Amiéi, a híres francia szindarabiró fe
leségével együtt Budapestre érkezett az 
Élettársak cimü darabjának a Magyar 
Színházban szerdán történő bemutatójára.

Magas, sovány ur, vastag csonlkeretes 
szemüveget visel, gomblyukában a becsü
letrend tiszti rozettája. A hnrmincórás ut 
után a Gcllért-szálló halijában készséggel 
és frissen felel kérdésünkre. Harmadszor 
van Budapesten. — régi ismerős.

Denis Amiéi fanatikusan hisz nz irodalom 
elhivatottságában.

— Huszonkét évvel ezelőtt a Voyagcur 
(Utas) cimü darabom előszavában irtain, 
hogy mit kell tenni az írónak*  „Úgy kell a 
szöveg fölé hajolni, mint egy akvárium 
fölé, amelynek átlátszó vizében meg kell 
látni az alul úszkáló érzelmeinket, amelyek 
süllyednek, feljönnek, ismét előbuknak és 
időről-időre a felszínen is megjelennek." 
Ezt a formulát azóta is vallom egyetlen szó 
változás nélkül.

— Mi a modern szinpadirás titka?
— Megéreztetni a nézővel, hogy
a színpadon mást mondanak az embe

rek és mást éreznek.
minden generációnak a maga uj mondani
valóját kell mondani: „az én poharam nem

i—g»

AZ ÚJÉV ELSŐ MOZ1SZENZÁCIÓJA :

A Magyar Filmiroda mozi
engedélyt kér, hogy filmjeit 
bemutathassa

A magyar filmgyártás az elmúlt évben 
kulminált. Nem kevesebb, mint 42 ma
gyar filmet gyártottak és ha tekintetbe 
vesszük azt, hogy a mellettünk levő 
Ausztria, amelynek jóval nagyobb a 
német nyelvterülete, csak nvolc filmet 
készített el, minden elismerésünk nzoké, 
akik n még mindig nagyon k'tsé-’cs si
kerű magyar filmgyártásba fektetik va
gyonukat. Nem kell beszélni a magyar 
filmgyártás nemzeti jelentőségéről, elég 
csak annyi, hogy a külföldi filmek fíO 
százalékát szorították ki a magyar fil
mek a mozikból A Magyar Filmiroda 
ebben a nagy filmgyártásban alaposan 
kivette n részét és Ifi filmet gyártott nz 
elmúlt évben A filmek kihelyezése kö
rül azonban a Magyar Filmiroda vezetői 
szerint

bajok vannak.

Ezt a filmgyúrtókra nagyon bizony 
tnlan helyzetet akarja megváltoztatni a 
Magyar Filmiroda, amelynek elnöke 
Kozma Miklós volt belügyminiszter. A 
Filmiroda nu>st a belügyminiszterhez, 
fordult abból a célból, hogy számúra

clsőhetes mozlenycdélyt adjanak a 
fővárosban, 

kimondottan abból a célból, hogy itt, a 
Magyar Filmirodában gyártott filmeket 
minden külső kéz megkerülésével bemu
tathassák és azt megfelelően plassziroz- 
hassák. A rendkívül érdekes terv felett 
a napokban dönt a belügyminiszter.

Amennyiben a belügyminiszter kiadja 
ezt a moziengedélyt, ennek nz lesz a 
kiszámítható következménye, hogy a 
magyar filmgyártók nagyobb számmal 
fogják felkeresni a Magyar Filmiroda 
műtermét, mert igy clsőhetes bemutatás 

nagy, de az enyém". Szerintem a jó szín
darab három szóban elmondható. Racine 
Bercnicejére gondoljon: mi a tartalma? A 
nő szeretett, a férfi nem. Igaz? Ebben a 
formulában az író a legmesszebbmenő mó
don kifejtheti saját egyéniségét. így lehet 
jellemezni az én darabjaimat is. Az Élcttár- 
sakban nekem elég, két főszereplő.

Nem u három felvonás a fontos, ha
nem a felvonásközük, az ami a jelene
teket megelőzi és ml köréjük ékelődik:

a szereplők egész életregénye,1 amit a néző
vel meg kell éreztetni. Hogy tudják, hogy 
ami a színpadon történik, az ezeknek az 
életeknek csak egy töredéke, epizódja.

Különös, érdekes ember Denis Amiéi. 
Egyéniség és nem alkuszik. A Paramount- 
nok négy évig volt művészeti igazgatója Pá
riában, de filmet még nem irt! Maga rendezi 
a darabjait — pszichológiailag. Szenvedélye, 
hogy felfedezze a szinészlehetségeket. Char
les Bogért, Alice Coceat és sok más híres
séget, akikre aztán azonnal rátette a kezét 
— Bcrnslcin.

Bucsuzáskor a portás felszór hozzá:
— Levele érkezett, Amié! ur.
Boldog. A leánya irta, aki 21 éves. Még 

mielőtt elutaztak volna, már feladta levelét, 
hogy apját ezzel fogadják Budapesten . . .

szinte biztosítottnak látszik.
Az ügy nagy hullámokat ver

a filmszakmában s a beavatottak a lcg- 
különböz.őkcppen kommentálják a Film
iroda akcióját.

Öreg siker a fiatalokkal
(A Vigszinház szilveszteri bemutatója.)
MILYEN EZ AZ ÉDES OTTHON? A papa 

. Gárdonyi Lajos) papucs alatt hervadó, 
aranyszívű idősebb nyárspolgár, a mama 
Ladomerszky Margit) őrmeslerhajlandóságu 

.nárlirlündér, a legidősebb fiú (Perényi 
László) nagyképii, stupid cserkészoktató, 
iki — a család beválása szerint —1 kiskorá
ban a „fejére ese|t“, n kisebbik fiú (Egrg 
.slvún) könnyelmű, müvészhajlandóságu 
■gyén, a lányuk pedig (Szombathelyi Blan
ka) mai flapper n javából. E kissé hóbortos 
dákokkal benépesített édes otthonba vén
lég jön egy normális ember (llásthy Lajos) 
iki zeneszerző és aki hosszas habozás után 
(laposan beleszeret a flapperbe. Miután an- 
;ol darabról van szó, természetes, hogy a 
.egidősebb fiú a mama nagy megbotránko
zására, de egyébként a család teljes megelé- 
;edésére, a távozó szobalányt (Móricz Lili) 
.eszi feleségül, aki cgv éjszaka, fájó szívvel 
■ár, de ajtót mutatott a fiatal urnák. Ezután 
telóp a színre az előadás szenzációja: az uj 
szobalány (Pártos Erzsi). Egyetlen hangot 
cm szói, csak jön, rettenetes trampliságá- 

val és a közönség tombolva, harsogva ne
vet. Pártos Erzsi tudniillik poén: a mama 
vette a házhoz ezt az ijesztő figurát, nehoffv 
a kisebbik fiúnak is eszébe jusson... Tu
lajdonképpen csak annyi az egész darab, 
ahol reggeliznek, ebédelnek, vendéget vár
nak, bndzseznek, de a közönség mégis bol
dog örömmel tölt három órát ebben az éde« 

otthonban. Szinészileg Ladomerszky Mártó’ 
•íz, aki az előadás élére ugrott, csodálatosa*'  

nőm komikaszcrcpével. Minden pesti Iá- 
íyos mama a saját karrikaturáját láthatia 
icnne. Egy vállré.ndit'ásu, egy mozdulata 
öbbel ér, mint az összes komika-rekvizitu- 
nők együtt. Perényi László első ízben tel
izett igazán. Kitűnő figurát adott. A villogó
fogú, mokány Egry István aranyos és sokat 
'gérő votl első főszerepében. Szombathelyi 

lanka szekfüillatu • fiatalságával győzött. 
lárdonyi Lajos minden szaván nevettek. Ir
ak le Tarján György fiatal rendező nevét, 
iki a Vigszinház fiataljaival „öreg" vigstin- 
:ázi sikert ért el. (s.)

SZERELMI PÁRB«J
las fürge es kihasználja 
i spanyol hóhoru lehe
tőségeit h. Gyorsan lefor
gatlak egy filmet, amely
nek hátterében gépfegy

verek ropognák, spanyol’ tábornok-banditák 
hajszolnak milliós nyakéket. Értjük, amint a 
spanyol feikekihajó megállít é> álkutai egy an
gol gőzöst a ryilt tengeren. Mindeméit ualitás 
mellett n csodálatosan szép Loretta Yoitng és 
Bon Amcche furcsa szerelmi keltőiében is szó
rakozhatunk. Az első egy lolvnjnől, a másik 
nz üldöző szerelmes detektívet játsza. A közön
ség jól szórakozik a Rndiusban és nem kutatja 
a mese kissé ellentmondó bonyodalmait.

A rilmfelíraé akkor jó, 
ha észre se lehet venni

Az idegen nyelven beszélő mozilátogató kö
zönség körében gyakran hangoztatott panasz 
az, hogy a külföldi filmeket magyarázó ma
gvar szöveg néha nem teljesen hűen adja 
vissza az idegen nyelven elhangzott szavakat. 
Függetlenül attól, hogy e*.  a panasz a legtöbb 
esetben egyáltalában nem jogosult, a film- 
feliratokat készítő dramaturg mentségére az 
a közismert mondás hozható fel, hogy a for
dítás .olyan, mint az asszony: ha szép, akkor 
nem hit, ha pedig hű, akkor nem szép.

Az a Temps-t és Manchester Guardian-t ol
vasó ur, aki idegesen fel-fclszisszen, amikor 
kényelmes zsöllyéjébŐl nézve a filmet, felfe
dez egy-egy mondatot, amelynek szószerinti 
fordítását „ilyen sérelem éri"... nem is sejti, 
mennyi fáradságos munka és milyen technikai 
felkészültség kell ahhoz, hpgy a dramaturg 
a feliratoknál adódó számtalan szempontot 
figyelembe véve, feladatát sikerrel oldja meg.

A filmfelirat nem azok részére készül, akik, 
az eredeti párbeszédeket is megértik! Azok 
viszont, akik kénytelenek olvasni a párbeszé
deket, még látni is akarják a szereplők játé
kát. A fllmfcliratirónnk tehát összehasonlítha
tatlanul több nehézséggel kell megküzdenie, 
mint a színpadi dialógusok fordítóinak, akik
nek az átkőltéshen teljesen szabad kezük 
van. mert egyrészt ott nincs állandóan jelen 
az ellenőrizhető idegen szöveg, másrészt hely
ben és időben nincsenek olyan erősen korlá
tozva, mint a filmfeliratiró.

„A hely": az a röpke pillanat, amely alatt 
pl. az amerikai vagy párisi Fejes Teri tiz 
pletykát ad le és ehhez összesen egy méter 
filmszalag áll rendelkezésre, — ,.az időt" pe
dig úgy értsük, hogy egy méter filmszalag 
lefutása alatt az emberi szem legfeljebb 8 szó
tagot tud kényelmesen elolvasni.

Mármost mit kezdjünk a pletykákkal? A’ 
lefordításhoz nincs hely: ha nem fordítjuk le, 
a szöveget nem értő publikum irigyli a jó
ízűen nevető szereplőket. A feladat tehát az, 
hogy 8 szótagban sűrítve próháljuk elmon
dani azt. ami a mi kéryesizlésü közönségün
ket is nevetésre fakasztja.

A dramaturg feladata ilyenformán nem me
rülhet ki a szószerinti fordításban. Filmsza
lagot mér, szótagot számol és a rendelkezésre 
álló rövid időre és korlátozott helyre sűríti a 
lényeget! Tekintetbe kell vennie azt, hogy a 
filmet igen sokrétű közönség nézi és a kül
földi forgatókönyvben lévő költői vagy humo
ros mondatokat olykor-olvkor kénytelen hát
térbe szorítani, hogy az adott keretek közölt 
a film folyamatos cselekményét megmagya
rázta. Ha szószerint akarná leforditani a pár- 
l>eszédeket. nz egész vetítőfelület fehér belük
kel lenne fele és nem lévén elég idő az e'ol- 
va sáshoz, élvezhetetlenné tenné az egész fil
met.

A nagyközönség nem lúd számot adni ma
gának arról, hogy egy filmben hány feliratot 
olvasott el. Sokszáz ismerősömet kérdeztem 
meg, mit gondol, hány felirat van egy film
ben? A válaszok (10 és 150 között mozogtak 
és amikor valaki bátran 200-at mondott, ak
kor azt hitté, hogy a valóságot háromszorosan 
eltúlozta. Pedig az igazság az, hogy cgy-egv 
filmben 500—1000 felirat van.

A feliratnak tehát simulékonynak kell len
nie, idomulnia kell nemcsak nz egyes jelene
tekhez. hanem a film egész hangulatához is. 
észrevétlenül kell „olvasódnia", hogy a kö
zönség ne is érezze hiányát annak, hogy az 
idegen nyelven elhangzott szavakat nem érti. 
A felirat tehát akkor igazán jó, ha észre sem 
lehet venni, hogy van ...

Serényi Erzsébet,

Júl kezdőink 
az oiev I
Ha sokat és Igazán szívből akar nevetni, derül 
nt a vérbeli francia kabaré viccein, élvezni

Békeffl Lászlé
olméa konieranszalt a klizgaxdasíg, politika 
színház, mflváazel éa n mindennapi élet 
oze-nyl égető problémájáról, nézze tűén az 
újosztendőben la a

PÓDIUM 
előadásait, amelyek felejthetetlene!: mindazok- 
i ak, akik csak egyszer la látták é» hallgatták
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Szilveszterkor JÓ volt 

utána még jobb 
j^Met£ogole“ban 
4 télikertben az étieshangu 

BODNÁR PIRI énekel

Tovább tart a hideg
^Meteorológiai ,nlizel Jelenti vaa^rnaP

“fánkban az utolsó 24 órában a hőmér- 
aoklet általában mínusz 3—mínusz 5 Cel- 
. emelke<lc,‘. óJjel a talajmenti ré
tegben általában mínusz 6—mínusz 10 Cel
sius fokig szállt le. Budapesten délben a hő
mérséklet mínusz 5 fok, a tengerszínére ál- 
azcmitotl légnyomás 763 milliméter, gyen
gén emelkedő.

Várható időjárás a következő 24 órára : 
Északi szél. Több helyen kisebb hava

zás. A hideg tovább tart.

ródlíf
otoiöbbu vehe

Izabella 
lér ö.

Magyar S.lnhAr.nMi

— A KORMÁNYZÓ ADOMÁNYA A KOR- 
MÁNYZÓNÉ NYOMORENYHITÖ AKC1Ó- 
J'hA. A kormányzóné nyoniorenyhilő ak
ciójára beérkezett legújabb adományokat 
vasárnap tették közzé. Az adakozók névso
rán szerepel Horthy Miklós kormányzó, aki 
600 pengőt adományozott az akció számára.

— AZ ANGOL KIRÁLY FRANCIAOR
SZÁGBA UTAZIK. VI. György angol király 
a nyár folyamán Franciaországba jön. Az 
Excelsior értesülése szerint az angol ural
kodó megérkezésekor Boulogneban résztvesz 
az ottani kikötőben felállított Britannia- 
emlékmű leleplezésén Az emlékmű a kikö
tőnek azon a pontján épül, ahol 1914 őszén 
az első angol csapatok partraszálltak.

—- Eltűnt egy Budapesten üdülő olasz url- 
Mszony brilliúos melitii.je. Terenzio Fer- 
nando torinói olasz vadászfőhadnagy, aki 
feleségével pár napra Budapestre jött láto
gatóba és a Mctropoí-szállóban laknak, 
megjelent a főkapitányságon és bejelentette, 
hogy feleségének 3C0Ö pengő értékű bril- 
liáns melltüje eltűnt. A rendőrség megindí
totta a nyomozási az eltűnt ékszer ügyében.

— BORZALMAS SIKATASZTRÓFA A 
SCHNEEBERGEN. Vasárnap délelőtt az 
osztrák Schnceberyen példátlan arányú la
vinaomlás eltemetett eyy nyolc főből álló 
bécsi társaságot. A bécsiek síelni mentek a 
Sclmeebergrc. Hatalmas mentőexpediciól 
indítottak felkutatásukra, de eddig nem ta
lálták meg őket.

— Igen sok betörés volt aa ünnepek alatt. 
A kettős ünnepen igen sok betörés történt. A 
Kerepesl-ut 144. sz. alatt lévő dohán) tőzsdéből 
ezer pengő értékű úrul vittek cl a betörök. Lé- 
derer Árpád belügyminisztériumi igazgató Re 
fcá-utca 5. sz. alatti lakásáról 4C0 pengő kész
pénzt és ruhaneműéből vittek el, dr. Rozgonyi 
Pál ügyvéd, Újpest, Vird»-ulca 48. sz. alatt 
lévő lakásáról ezer pengő készpénzt és ruha- 
íieinücket zsákmányoltak. •— Lackinger Lajos 
lakatosmester, Rákospalota, Tompn-utcn 7. sz 
házából 950 pengő készpénzt vittek cl. Szilágyi 
János vendéglős. I’estszentcrzsébet. Rákóczl-ul 
28. sz. alatt lévő lakáséról egv értékes vadász- 
fegy*<rt,  azonkívül több ruhaneműt vittek el. 
— SzifM Rozália háztartásbeli. Újpest. Attila- 
utca 126. alatti lakásáról az összes ruhaneműt 
és fehérneműi elvitték o betörők. A JóAw-téren 
egv fcdrúszvzletbe, n Hunyadi téren pedig egy 
féniárukereskcdésbe is betörtek.

— Európától—Az I Jg. Ez a elme Bénám?) 
Sándor nagyszerű könyvének. Egyéni, »ij«*eru.  
kbiln-sdőcn érdekes Írás ez. Komoly írói te
hetség munkája. Európa és Ázsia millióinak 
lelki problémán szinte plasztikusan vetíti elénk.

— Pető.1 emlékünnep Kiskunfélegyházán. A 
klsk-nfélegyházni Petőfi Daloskör Pénteken 
Petőfi Sándor születésének í 15. évfordulója al
kalmából emlékünnepélyt rendezett, amelyen 
Borda La'oS elnök ünnepi beszéde után Ormos 
Ilona tanítónő verseket szavalt. A dnloskör meg
köszöni zta Petőfinek Segesvárról Pélegyházára 
kerüli szobrát.

— Végre elérkezett a rágyújtás pillannta s 
müven "jól esik ez a munka szüneteiben, de 

után Is. S gyorsén előkerül n zsebből a jóízű, 
Illatos Niholcx-Etfni, napjainknak legnépsze
rűbb finom cigarettája.

— A krral öregedésnek igen gyakran a fi
gyelembe i:cm vett bélrenyheség az oka. Szabá
lyozza emésztését Dr.rmollal mely tetszés sze
rint adagolható és testét megkönnyíti és meg
fiatalítja anélkül, hogy dtasztikusrn hatn. 
yagy a használata megszokássá válnék.

Megoldották a Czigány-dráma 
titkát: pillanatnyi elmezavar...

Cztgáng Dezső festőművész borzalmas 
családirtása és öngyilkossága ügyében a 
rendőrség vasárnap befejezte a nyomozást 
Megállapították, hogy a szerencsétlen mű
vészen az utóbbi időben idegbaj tünetei mu
tatkoztak és minden valószínűség szerint 

pillanatnyi elmezavarában követte fe 
végzetes tettét

A rendőrség nem tartja szükségesnek a 
holttestek felboncolását

-JM I

Kegyetlen raniogyiikossag
szMesteatrvirM

Székesfehérvár, január 1.
Csapodfí Sándor újságíró vasárnap beje

lentette, hogy negyvenhéléves nővére, aki 
egyedül lakik Kígyó-utcai lakásában, napok 
óla nem ad élctjelt magáról, lakása be van 
zárva és a ház lakói nem tudnak róla sem
mit. A lakást kinyitották és az utcaJ szoba 
padlóján arccal lefelé feküdve,

holtan találták Csapódj Erzsébetet.
Nyakán volt az a cukorspárga, amellyel 

a gyilkos megfojtotta.
A tettes felforgatta az egész lakást, mert 

pénz után kutatott. A gyanú azonnal Arany 
Gyula állásnélküli kereskedősegédre Irá
nyult, aki többlzben meglátogatta Csopody 
Erzsébetet. ,

A detektívek megállapították, hogy Aranyi

•3

— LÉGRÁDY OTTÓ ESKÜVŐJE. Dr. 
Légrády Olló, a Pesti Hírlap főszerkesztője 
vasárnap, reggel tartotta esküvőjét Budapes
ten Wossala Judithtal, Wossala székesfő
városi tanácsnok leányával. Az egyházi es
küvő délután volt Máriaremetén.

— Bcndőrgázolásért egyévi fogház. Buko- 
uics Gyula sofTőr, aki ittas állapotban halál- 
ragázolta autójával Kristóf Ferenc győri 
rendőrt, a győri törvényszék egyévi fogházra 
Ítélte. Az ítélet nem jogerős.

— Állásvesztésre ítélték a karcagi anya
könyvi nyilvántartót. A karcagi városházán 
ifj. Péntek József anyakönyvi nyilvántartót 
hivatali sikkasztással vádolták. Fegyelmi és 
bűnvádi eljárást indítottak ellene. A fiatal 
tisztviselőt büntetőügyében jogerősen fel
mentették. A fegyelmi ügyben Alexander 
Imre alispán azonban állásvesztésre Ítélte 
azzal, hogy olyan köztiszviselő nem érdemli 
meg állását, aki a közpénzeket hanyagul 
kezeli.

— Hitler szilvesztere. Hitler veiét és 
kancellár a Szilveszter estét ebben az év
ben is Obersalzbergen töllötte. A herchtes- 
gadeni karácsonyi lövészek az Idén is a 
hagyományos mozsárdurrogás kíséretében 
adták ál Hitler kancellárnak újévi jókíván
ságaikat. Éjfél után sorlüzzel és nemzeti 
dalok éneklésével köszöntötték Hitler kan
cellárt, aki szívélyes szavakkal mondott 
koszi netel at üdvözlésért.

— Rendőrt gázolt ai autó a Baross-uteó- 
bán. Vasárnap délután a Fiumei-ut és Ba- 
ross-utca kereszteződésénél az AB. 309. 
rendszámú autó elütötte Bíró Lajos 21 éves 
próbaidős rendőrt, akit könnyebb termé
szetű sérülésekkel a Vili, számú közrendé
szeti kórházba szállítottak. A gázoló sofTőr 
ellen megindították az eljárást.

— Sajtóbemutató a Szabndklkölőben. A me
gvár fősáros világhírű kikötőjét, a Budapesti 
Nemzeti is Szabadkikötőt vitéz Bornemisza Fé
lix igazgató mutatta be a sajtó képviselőinek A 
sajtóbemutató résztvevőinek kisázsial tanul- 
mányutjáról visszatért igazgató elmondotta, 
hogy a nagyszerű Intézmény jelentőségében Is
mét emelkedett és a kikötő nagy forgalma újabb 
bővítéseket és építkezéseket tesz Időszerűvé. Az 
eddigi eredmények arra engednek következtet
ni. hogy Közéneurópa áruellátásában a csepeli 
szabadkikötőn keresztül Keletet közvetlenül be
kapcsolhatjuk.

_  Nagy siker az Iparművészek kiállításán. 
Az Országos Magyar Iparművészeti társulat 
rendezésiben az Iparművészeti Muzeumbsn 
megnyílt karácsonyi vásáron a magyar iparmű- 
vészeli gárda minden eddig.! felülmúló nagy 
sikert ért el. A társulat kiállítása a nagy érdek 
lődCsre való tekintettel január 6-ig nyitva ma
rad.

Kózsadombl

aSWMOHB
BátKsv lülírtha

a legkiválóbb dizöz
Kálmán Miklós — Báláén Ondó 

jazz*  triója
Vasár- és ürtnopnap délután ia

ée ■■ ügyészség mi megadja a temetési 
engedélyt.

A temetésről Sziláig Jenő dr. főorvos, a 
tragikus halált halt Czlgány Dezsőné fivére 
gondoskodik.

Inguas Istvánt, Czlgány vejét mára vár*  
ják Páriából.

ő is részt akar venni a temetésen, amelyen 
feleségét, kislányát, apósát és anyósát egy
szerre helyezik örök nyugalomra.

Gyula csütörtökön Budapestre utazott, majd 
uj ruhában tért vissza és Szilveszter éjjelén, 
amikor Csopody Sándorral volt együtt az 
egyik éttennben, több pénzt Is láttuk nála.

A detektívek szombat délután letartóztat
ták az utcán Aranyt, aki először tagadta a 
gyilkosságot, de később

megtört és bevallotta, hogy csütörtökön 
délelőtt 9 és 11 órn közölt hosszas küz
delem után megfojtotta Csopody Er

zsébetet
és 270 pengőt elrabolt tőle. Tudta, hogy az 
áldozatnak nagyobb összegű pénze van la
kásán, de ezt nem találta meg .A rendőrség 
ma az egyik fehérneműn szekrényben csak
ugyan talált egy kis ládát, amelyben 5212 
pengő volt. Aranyt holnap átadják az 
ügyészségnek.

I

— NEM HOSSZABBÍTJÁK MEG Á PÁ- 
BISI VILÁGKIÁLLÍTÁST. A francia szená
tus Szilveszter éjszaka leszavazta a párisi 
világkiállítás meghosszabitásáról szóló tör
vényjavaslatot. Ezek szerint a párisi világ- 
kiállítást 1938-ban nem nyitják meg újból. 
— Rozgonylnél 3 kabineti-kép 8 P, Kálvln-tér 5.

— Február 28-án lesz az Újságíróbál. 
Budapest ujsúgirótársadalma az elkövetkező 
farsangban is megrendezi az Újságíróbált, 
amely seregszemléje a magyar szellemiség
nek és egyszersmind találkozója az előkelő 
és finom társaságnak. Mindezen felül pedig 
kellemes, változatos és Ízléses szórakozásul 
szolgál. Az Újságíróbált 1938 február 2S-án, 
hétfőn rendezik a fővárosi Vigadóban, nagy
szabású keretekben.

Járdára
futo^ az autó: 
2 sebesült

Varga Ferenc sofőr autójával Budapestről 
Kispest felé Igyekezett. Amikor az Ullől-ut 
111. számú ház elé ért, észrevette, hogy két 
férfi közvetlenül az autó előtt egy robogó 
villamosról leugrik. Hogy elkerülje a gázo
lást,

hirtelen fékezett, miközben az autó 
felrohant a járdára

és az ott tartózkodó Sebők Erzsébet ház 
tnrlásbeli leányt és Bakos József magán
tisztviselőt elütötte. Mindketten súlyos sé
rülésekkel kerüllek a Szent /studn-körházba. 
A kettős gázolás ügyében at eljárás meg- 
Indult.

szaiÉttltteiffi 

él műszaki vállalat, tulajdonná: Bticalnaakr Tivadar. 
Budapest, tV„ Királyt Pál-utca in. Telefon: ÍSO—27H. 
Szabadalmak értékesítésénél, terjesztésénél és elhelye
zésénél s feltalálók rendelkezésére All. Hivatalos érék 

18—18 óra között.

— Lakásfosztngnláséri letartóztatták az 
elzllllllt rokont. Urányi Pál Ertsébet-körut 
15. számú házban lévő földszinti lakásán 
szombaton este betörés történt. A betörő 
egyik ablakon keresztül mászott be a lakás
ba és onnan ezer pengő értékű yádiókészü- 
léket és más holmikat vitt el. A rendőrség 
megindította a nyomozást és csakhamar 
megállapította, hogy o betörő lírányi egyik 
elzüllött rokona: Báró László Napóleon 23 
éves rovoltmullu lakatossegéd volt. A Baj
nok-utca 27. számú házban lévő lakásán 
fogiák el, ahol elrejtve megtalálták a lopott 
holmikat is.

Kálmán m.klós Boros Laci
jazz-zongora duó

Jazz kedvelőknek csemege

Hitler 
Rómába utazik

Róma, január 2. 1
Hitler Adolf vezérkancellár május első 

napjaiban viszonozza a Duce németországi 
látogatását.

A német államfő agy bélig marad aa ' 
oluss fővárosban,

a hivatalos látogatás azonban caak májul 
6-tól 0-ig tart. Az olasz főváros eddig még 
nem látott nagyarányú és lelkes fogadta
tásra készül. Az előkészületek a közeljövő
ben megindulnak. —..

A pályaudvaron a Duce a üo'szta vezér
karral az élén fogadja a vendégjei, aki ró
mai tartózkodásán k ideje alntt

abban a palotában fog lakni, ahol an
nakidején II. Vilmos császár tatot*.

Az Örök Várost a látogatás egész ideje alatt 
minden este tündérl fénybe burkolják. A lá
togatás progrommjában katonai diszfelvo- 
nulások és flottaszemlék szerepelnek.

esfor 
húsleves-kocka 

darabja ££ fillér.
Mindenütt kapható. ’LB

— A hét hőse. Budapest a „Hét Hőse" 
ordót ezúttal egy rendőrtiszt zubbonyára 
tűzi, S z r u b i á n Dezső főtanácsoséra, 
elsősorban neki köszönhető, hogy elfogták 
az óbudai gyilkost. A sérülési csoport főnöke, 
aki egy esztendőben 365 napon gyilkosok
kal, kézelőkkel, zsarolókkal, orv-mérgezők
kel, holttestekkel, banditákkal, utonállákkal, 
csupa vérrel, bűnnel, hátborzongató rémség
gel foglalkozik — halkszavu, csendes kul- 
lurember. Nem Edgár Wallace-figura, a kri- 
mlnalisták és jogászok azonban ismerik ké
pességeit, amelyről rendőri munkája mellett 
nagyértékü szemináriumi előadással, szak
cikkei tanúskodnak és éppen most láttuk a 
nevét a Jogállam egyik érdekes cikke 
fölött. A civiléletben különben művész. 
Festőművész: sokan gyönyörködnek finom- 
tőnusu pasztelljeiben. író: napilapokban, 
folyóiratokban olvassuk izesstavu novelláit. 
Mint rendőr: fanatikusa és mestere a hiva
tásának. Az óbudai nyomozás három hete 
alatt, amikor szálas-vállas detektívek dőltek 
ki, ő reggeltől késő éjszakáig dolgozott, sö
tét lebujokat, zord sikátorokat járt, szemlé
ket tartott, szembesítéseket végzett, tudo
mányos módszerrel szflrte-roslálta száz gya
nús ember, száz tanú és ellent ami zűrzava
ros keverékét (még Szentestén se maludt ki 
a lámpa szobájában), amíg végűi győzött: 
lakat alá kerüli a tettes. Büszke lehet í 
munkájára, •— de rá Is büszke lehet a buda
pesti rendőrség! (t.)

— BARCELONÁT BOMBÁZTÁK: 49 HA
LOTT. Mint a köztársasági hadügyminisz
térium közli, Barcelona bombázásának 49 
halálos és 60 sebesült áldozata van. A nem
zeti repülőgépek, amelyek Palma de Ma
iorca felől élkertek, igen nagv magasságból 
bombázták a várost. A repülőgépek olyan 
magasan szálltak, hogy motorukat is alig 
leheléit hullani.

— Agyvérzés megölte Guary sárvári fő
szolgabírót. Cunry Leó dr. nyugalmazott 
sárvári főszolgabíró Szombathelyen az ut
cán hirtelen összeesett és kórházba szállí
tás közben meghalt. Az orvosok megállapí
tása szerint agyvérzés ölte meg.

— Az. újév öngyilkosai. Fegyvernek! Ini- 
rfnó ápolónő a Szent Líisr/ő-kórhözbnn is
meretlen méreggel megmérette mügét. -- 
Veres János próbaszolgálatos rendőr szol
gálati mulasztása miatt ópiumot vett be. — 
Kovács Sándor napszámos a Népszr'.llóbnn 
aszpirinnel mérgezte meg magát. A mentők 
az életuntakat a Rókus kórházba vitték.

— Bált éjszakák. Felkay Ferenc fhnftcsnok 
és ősz Béla tanügyi főtanácsos védnöksége alatt 
január 15 én a budai Vigadóban rendezik a 
Tanító-bált. — Január 8-án a pesti Vigadóban 
a Jogászbálon kezdődik a farsang. — Az ország 
katolikus társadalmának részvételével rendezik 
február 9 én a Vigadóban n Katolikus Társaság 
bálját. — A Magyar Cipökercskcdök Orsz. gos 
'ígyesűletérck hngycmár.yos , apusból" jnn. 
8-ún lesz, a Dunapalotn uj szárnyában. — As 
Emcricann február t-én rendezi hagyományos 
hálj t n Gc!!ért-szi Itóbnn. — A Patvnrtsla bált 
február 5-fn n 1'-vvé<*í  Kamera dísztermé’ en 
rendezi az. ügyvédjelöltek Országos Szövetsége. 
- A Vív', és Atlétikai Club január 15-lkl viga
dói nagybálja a szezon egyik leglUeniclkedőoli 
társadalmi eseményének ígérkezik,



Ez az év is jól kezdődik...

A Hungária boldog újévet 
szerzett a portugáloknak

SPORTING LISSABON—HUNGÁRIA FC 
3:1 (0:0)

Lisszabon, január 1.
(A Hétfői Napló tudósítójának távirati je

lentése.) Újév napján a túrázó Hungária 
legerősebb ellenfelével, n bajnoki mezőny 
ólén álló Sporting csapatával került össze. 
A mérkőzésre a Hungúrl legerősebb turacsa- 
Slilával állott fel. Szabó — Biró, Kiss — 

ebes, Túrát, Dudás — Sas, Müller, Kalmár, 
Kardos, Titkos alkotta a magyar csapatot. 
A magyar bajnokcsapat játékóra 10.000 
néző vonult fel és a Hungária csapata a kc- 
ménylalajti, szokatlan pólyán a játékidő első 
felében határozott fölényben játszott. A 
Hungária csatárai ebben a félidőben meg
nyerhetlek volna a mérkőzést, de

a legtisztább gólhelyzetek tömege ma
radt ki.

Már az ötödik percben Titkos remek beadá
sáról Kalmár lekésik. Majd Sas rohan le, 
holtbiztos gólhelyzetben lövés helyett cenle- 
rez. Állandóan a Hungária támad és Müller 
a 19. percben ordító gólhelyzetben kapu 
fölé lő. Ebben a félidőben harmincöt per
cig támadott a Hungária eredménytelenül. 
Szünet után vérszemet kapnak a portugá
lok, látva a Hungária-csnlársor rorozatos 
meddő játékát és a közönség éktelen biz

tatása mellett támadásba kezdenek. A Hun
gária védelme kapkodva játszik a hatalmas 
nyomás alatt, mit alaposan kihasznál a por
tugál csatársor. A kitünően lövő és rendkí
vül gyors portugál csatárok három gólt ér
nek el, amelyre a Hungária Kardos révén, 
csak eggyel tud felelni. A Hungária a má
sodik félidőben teljesen visszaesett és játé
kával nagy csalódást keltett.

.. .a Kispest Is
kitett magiért...

ÉSZAK-MAROKKÓI VÁLOGATOTT—KISPEST 
2:1 (0:1)

Cassablanen, január 1.
é.4 Hét 161 Napió tudósítójának telefonjelen- 

’ése.) A Kispest FC eddig kitűnően szerepelt 
tiirarsapaln n.iév napién Casablancában az 
északmarokkói válogatott csapattal mérkőzött. A 
ingvar csapat elbizakodottan indult a küzde
lembe és ez az elbizakodottság alaposan meg
bosszulta magát. A marokkói csapatban

több kitűnő francia Játékos szerepelt
és nz exolikus csapat megérdemelt győzelmet 
aratott a Kispest fölött, amely csak' később 
eszmélt rá arra, hogy az ellenfél meglepően 
erős. A kispesti csapat egyetlen gólját Nemes 
lőtte.

Az Újpest idegenforgalmi propagandája
félmilliót jövedelmezett 
a fővárosnak és deficitet 
a lilafehéreknek

A karácsonyi ünnepek nlatt Budapest 
hosszú idő után ismét futballmérkőzést ka
pott: a bukaresti Vcnus-t látta vendégül az 
Újpest. A mérkőzés kedvéért Bukarestből 
népes különvonatot indítottak a magyar 
fővárosba és

2100 személy érkezett
a sporteseménnyel kapcsolatban ide. A bu
karestiek tulnyomórésze kint volt a pályán, 
magyar közönség azonban alig volt. Be kell 
vallanunk, hogy ez a rendezés nem sikerüli 
és ismét bebizonyosodott a régi tétel: a mi 
telünk és a mi népünk nem alkalmas téli 
sportesemények megrendezésére. Egyre 
azonban jó volt. Éspedig arra, amit eddig 
érthetetlen okokból gondosan eltitkoltak, 
hogy fölhívja a figyelmet

a futball hallatlan értékére — idegen
forgalmi szempontból.

Ha ugyanis ennek a különvonatnak, ame

lyet kizáróan a sport eleven ereje szervezett 
meg, az anyagi mérlegét nézzük, akkor 

meglepő adatokra
bukkanunk. Az a 2100 ember, aki tíz napot 
töltött Budapesten, szállodáért és ellátásért 
fejenként 15 pengőt, szórakozásra fejenként 
5 pengőt és minimális bevásárlásokra isméi 
csak 6 pengőt hagyott Budapcstene napon
ta, összesen tehát a tiz nap alatt fejenként 
250 pengőt költöttek és így

több mint félmilliót forgalmazott Buda
pestnek ez a sport által megszervezett 

utazás.
Hogy pikantéria is legyen az ügyben, meg
állapíthatjuk, hogy a sport ezért a jelentős 
forgalomért semmiféle megtérítésben nem 
részesült, ugyanakkor azonban

az Újpest jelentős összeget ráfizetett 
a mérkőzés megrendezésére.

Tanulságos számok..,

ROkk visszamegy a Budaiba
Bedeaux-rendszerrel gyártja 

a gólokat a Fradi
FERENCVÁROS—ARMY 9:2 (3:1)

La Valetto, 1938 jatt. 1.
M Hétfői Napló tudósítójának távirati 

jelentése.) A Malin szigetén túrázó Fercnc- 
i'drös csapata újév napján az ott állomásozó 
angol helyőrség válogatott csapatával mér
kőzött. Remek fiitballidőbcn 0000 főnyi kö
zönség előtt hatalmas gólaránnyal győzött a 
KK-győztcs magyar csapat annak ellenére 
hogy nz angol helyőrségi csapatban több 
jónevü nngol játékos is szerepelt. Az első 
félidőben Iskolajálékot mutat he a hálás kö
zönségnek a Fradi.

KUllin élmény a Ferencváros nagyszerű 
csatórjátékáhnn Toldi gól rátörő játéka.csatórjálékában Toldi gólratilrő játéka. szesiti 

Félidő végéig két Toldi- és egy Sáros/-bomba | patot.

terheli az angol csapat hálóját. Már ebben 
a félidőben a védelem hibájából megszerzi 
az Army tiszteletgólját.

Szünet után megindul a gólözön.
A ferencvárosi csatársor mindent elsöprő 
lendülettel rohamoz és a csatárlánc bal
oldala tetszése szerint töri át a visszaeső 
angol védelmet.

Toldi egymásután négy újabb gólt lő 
nz angol hálóba, majd Sárost és Kemény 
góljai beállítják n végeredményt. A vendég
látó csapat ebben a félidőben a centercsatár 
révén újabb gólt ért el. A mérkőzés végén 
a szakértő közönség meleg ünneplésben ró

tt kitünően játszó ferencvárosi csa-

A Phöbus az őszi bajnoki helyezést egyálta
lában nem méltatja figyelemre és változatlanul 
készül kitűzött célja, a KK-ban való szereplés 
elérésére.

A csapat reorganizációs tervei is elkészültek 
már s ezekben jelentős szerepe lesz Túrái II.- 
nek, aki — most már biztos — itthon marad. 
A franciák visszavonták tízezer pengős ajánla
tukat, a Phöbus viszont egy rézfillért sem en
ged. A kis Suttő tehát marad és tavasszal uj 
poszton, centerhalfként mutatkozik be.

Csaknem százszázalékosan bizonyos hogy 
RUkk távozik és visszatér a Budaiba.

A kéksárgák csatársora ezek után a kővetkező
képpen alakul:

Béki, Szikár, Solti, Tőrös II. és X.
Az X. szélsőcsatár helyére Vermest, a Budai

ban dajkált szélsöcsatárt kombinálják. Koránt- 
| sem mondottak azonban le a kitűnő amatőrről, 
■ Fekecsről, aki tavasszal szintén szerepet kap- 
I hat Újpesten.

Hogyan lett Kalmár
ismét válogatott center?

Nincs vád
Homonnai ellen - tanúként szere

pel a nyilas-póló ügyében
Kalmár

Hosszú idők után is
mét magára ölti Kalmár 
Jenő, a Hungária egy
kori világhiressége a cí
meres magyar trikót és 
válogatott centerként ját
szik a portugálok ellen. 
Ki hitte volna ezt még 
egy évvel ezelőtt? A fut- 
ballistasors legsötétebb 
drámája játszódott le az 
emlékezetes Hungária— 
Ferencváros derbin, ami
kor Kalmár nyújtott lá
tóba Amsei vállal dobta

bele magút és... a tribünökig hallatszó vészes 
rcccsenés pontot tett a magyar futball egyik 
legnagyobb alakjának karrierjére. Évekig tarló

Hétfőn kezdődik meg nz uszószövetségben n 
por, amit az MTK—MAC kupadöntőn kirobbant 
nyilasbotrány miatt kénytelen megindítani a 
„mintaszövetség". Hírek terjedtek cl, hogy llo- 
inonnait is vád alá helyezik, ezek azonban in
kább jámbor óhajoknak bizonyultak, mint va
lóságnak.

Homonnai ugyanis „csak* 4 tanaként 
szerepel

a különös ügyben, ami sajnálatos verekedést 
provokált világnézeti alapon ott, ahol eddig 
ismeretlen fogalom volt a politika

Németh és Halassy más ügyben kirótt súlyos 
büntetése arra enged következtetni, hogy a 
MUSz nem tekint sem jobbra, sóin balra, hanem 
elrettentő példát statuálva Ítél a bűnösök fe
lett. Legfeljebb az kelthet derültséget, ha min
den jószándék ellenére sem találnának bűnö
sökre ...

huzavona és a franciaországi szereplés után 
ismét hazajött a szőke Jenő s az ősz utóján 
magára öltötte a kékfehér dresszt. Akadtak ta
mások, akik ebben inkább kegyelctcs akciót vél

lek felfedezni, de ezek között nem volt Schaf- 
fér, a bajnokcsapat trénere, aki tudta, hogy

Kalmár még korántsem tartozik a „kiéget
tek*  közé.

Tréningbefogta, elvitte a téli túrára és a követ
kezmények igazolták a merészséget. Kalmár 
komoly tényezője újra a bajnokcsapatnak és a 
válogatottnak is.

A németországi és a portugál meccsek során 
legjobb embere volt

eddig is a csapatának. Szédítő labdatechnikája 
teljes fényében csillog, taktikai érzéke csak 
gyarapodott az idők folyamán s a kondíciójá
val sincs baj. Egyedüli kifogás ellene még ma 
is határtalan lelkesedése, ami lefékezi a szük
séges elővigyázatot. Ezt akarja és fogja kine
velni SchaíTer a Inra alatt Kalmárból, azután 
nyugodtan dobja a legnehezebb harcokba is.

A turajelentések áradozva szólnak Kalmárról, 
aki még fiatal, mindössze 28 éves s igy még 
sokáig hasznára lehet a magyar futballnak.

Vissza kell adni a fedett-uszodát 
a sportnak!

A Duna SC puccsa miatt a VÁC kiválik 
az asztalitennisz sportjából

Ezzel a problémával egyidőben kell felvet
nünk azt a lehetetlen helyzetet is, nini egy idő 
óta a fedett uszodát

éjjeli sportlicllyé
degradálta. A versenyeket a késő esti órákban 
kezdik meg s igy a sportolók (legnagyobb ré
szük egészen fiatal), de a közönség is csak 
kn’v.nárás után érhet haza.

Valószínű. hogy a késő esti versenyeket 
azért kell elszenvedni, mert

a fedett uszodát az üzleti vállalkozás 
szempontjai

arra kényszerítik, hogy délután n közönség 
fiirdőző igényeit elégítse ki. Ha ez igy van. 
akkor sürgősen revideálni kell nz üzleti szem
pontokat, mert nem as üzlet, hanem kizáróan 
a sport érdeke miatt hoztak áldozatot annak 
idején, amikor a jedett uszodát létesítették. A 
sport az első és nem az üzlet. Tartsák délután

GYERMEKZSURRA 
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a versenyeket, amikor is nincs kitéve a ver
senyzőgárda és a közönség sötétben bujkáló 
elemek inzultusainak.

Ez az. esti sportolás inkább az artistáknak, 
mint a fialni amatőr sportolóknak való.

Magyar sikertől hangos 
Zakopane jégvilága

Újév napján hatalmas közönség elölt nem
zetközi műkorcsolyiizó-vcrsenyt rendeztek 
Zakopanéban. A nagy nemzetközi verseny
ben jclenlői magyar sikerekről adhatunk 
hirt. A páros mükorcsnlyúzóversenybcn 
Basch Erika-Kart lur Roller magyar pár 
gyűrött a lengyel bajnoki pár ellen. A főis
kolai világbajnok becsi Faulhabcr— Eiyl- 
pár ■ negyedik helyen vég,-olt. A nemzetközi 
férfi gv<>rsknrc..<>i'á. éi-vcrscnvhcn 8 induló 
közül i,'ost;,:.i:s::.y István m.. .->••• » helye.: 
végzett a bécsi Hadit mögött.

Az Angliában sorrakcrülő asztnltcnnlsz világ
bajnokság magyar részről nem várt, nagyarányú 
viharokat robbantott ki. A válogatás körül né
zeteltérés állott be a vezetőségi tagok között 
és ezt az okozta, hogy a válogatóversenyeknek 
nem a pontszámát vették alapul, hanem

Benkőt II. mellőzésével
a nála két hellyel hátrább álló Földi II.-t jc 
lölték a londoni magyar csapatba. A puccs
szerűen végrehajtott és nem teljesen észszerű 
válogatás miatt Dittrich Aladár dr., Willner 
Ferenc dr. és Klucsik Jenő otthagyta a viharos 
ülést és lemondott a szövetségben viselt min
den ■fisztégéről.

Ezt a káros szakítás! folyamatot nem cse
kély megdöbbenéssel fogadta a sporltúrsada- 
lom. A Hétfői Napló 'munkatársa megkérdezte 
az ügyben szereplő Willner Ferenc dr. I, nki 
egyben a VÁC elnöke is, hogy a viharos ülés 
után mi a véleménye:

— Most már nem hagyjuk magunkat. — 
mondotta Willner dr. — éppen eleget túrlünkl 
Benkö II. mellőzése ryilt sérelem, mert hiszen 
i legutóbbi vé,'‘ra'óver'enycken reálisan verle 
meg nemcsak Földi II.-t. nz előnyben részest- 
tolt versenyről, hanem Házit és Bell kei is. Ha 
a szövetség nem a pontverseny szerint váloga
tott Londonra, akkor önként felvetődik n kér
dés, hogy

miért ciinál.a a kcmédlát
ís miért vette igénybe fölöslegesen a játékosok

idegét.
Mi az esetből a legszélsőségesebb konzek

venciát vonjuk le.
Ez az utóbbi súlyos mondat a többi között 

■zt jelentheti, hogy Grossmann, Sclimicdl. Gór- 
dós II. és Peregi Dóra a magyar asztalP.cn -.isz. 
gárdájából kiválik. Ila ez volt a puccsot végre
hajtó Dma SC célja, akkor a tervei tökélete
sen sikerültek.

A CSEHSZLOVÁK FUTBALL EGY ÉVI 
KÖZÖNSÉG-FORGALMA 410 EZER

A csehszlovák labdarugó szövetség kimuta
tásából látjuk, hogy nz elmúlt esztendő bajnoki 
mérkőzéseit fiszcsen 410.000 főnyi fizető közön
ség látogatta, hétszázzal több, luint tavaly.

ISMÉT A GRÁCIÁKÉ A TURAREKORD 
PÁLMÁJA

A Grazer SK jóképessvgü csapata, nmely két 
évvel ezelőtt volt nagy túrán Hollnnd-lndi •>;:n, 
megint meghívót kapott a hollandusoktól. A 
gráciák január végén indulnak és Holland- 
índiábé*)  Ausztráliába is (IIAlog.-.lnak. A Inra 
1 hónapig fog tartani.

asztalP.cn
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Jág'zenzéciójána! 
hiteles története

Mull héten cikket közöltünk a magas 
Mluvonalu magyar jégéletröl 1 ennek kere
tében interjút Erdős Kláritól, « kiváló fia
tal jégmüvésznölöl. A közlemény legjobb 
szándékunk ellenére jelentős viharokat ka
vart egy kitétel miatt, ami félreértés foly
tán került a rlblz i-jt Klári

mö- 
többi

tán került a cikk anyagába. Erdős 
interjújában intrikáról és kulisszák 
fötti tevékenységről lelt említést a 
közölt két meg nem nevezett bíróval kap
csolatban. Az ifjú jégma vésznővel telefo
non beszéltünk s ez okozta n félreértést, 
amennyiben Erdős Klári nem bírókról, 
hanem Írókról beszélt! A jég bírálnak mű
ködése ellen pártatlanságuk, tárgyilagossá- 
guk és hozzáértésük miatt soha panasz nem 
volt, de nem is lehetett, mert

a BKE vezetősége a legmesszebbmenő 
gonddal őrködött a versenyek reali

tásán.
A tavalyi bajnokság alkalmával is a nagy
számú bírói gárdából, amelynek tagjai is
mert és hozzáférhetetlen közéleti férfiak, 
sorshúzás utján jelölték ki nzt 117. öt biról, 
aki döntött a pontozásban. Ez a feles óva
tosság is csak nzt igazolja, hogy

sem protekció, sem Intrika nem érvé
nyesülhet a versenyeken.

Mindezek a cáfolhatatlan lények annyira 
közismertek, hogy Erdős Klári mégcsak nem 
is gondolhatott nyilatkozata alkalmával n 
bírókra, 
egyetlen 
csupán.

akiknek megjelölése az interjúban 
betű félreértése miatt szerepelt

Cseh
ítőfiitballistc

Hirt adtunk Cseh Ma 
tyiról, a Hungária és a 
válogatott balsorssujlotta 
remek csatáráról, aki 
most a Mátrában kezel 
teli tüdöbaját. Mcgir'.uk. 
hogy a bajnoki startnál 
még semmiesetre sem 
számíthat a bajnokcsa
pat Csehre. Most mérték
adó helyről szerzeil in
formációink szerint azt 
még azzal erősíthetjük 
meg. hogy Cseh február 
15-éig feltétlenül jelen

legi gyógykezeltetése helyén marad. A közér 
zela és testi állapota jelenleg kiváló. Jellemző 
* nagy csatár vérbeli futballista temperamen
tumára, hogy

előirt sétált futballozva végzi.
Kerek követ hord a zselében s mihelyt sétára 
indul, ezt vezetgeti, passzolja maga előtt. Or 
vosai ugyan ennek nem nagygon őrülnek, de 
viszont nem is aggódnak. Jóslásokba persze 
nem lehet bocsátkozni, a gyógyulás azonban 
bizonyos s igy Cseh vagy tavasszal, vagy lég 
későbben ősszel ismét elfoglalhatja helyét a 
csapatban. ______

Újpesti életelixirt kap 
a Budai tavaszra

A veszélyes kiesési zónában tartózkodó 
Budai „11", korántsem akar belenyugodni 
a végletébe és ezért tavasszal nagyarányú 
csapaterősitési terveket hajt végre. Befeje
zett tény, hogy

Szuhai és Blikk 
ismét visszatér a fekete-fehérk csatársorába, 
ezenfelül pedig n halfsorukat az újpesti Se
res, védelmüket pedig ugyancsak az ujpesti 
lilák egyik hátvédje fogja megerősíteni. En 
nek tudatában nem kell különösebb elszánt
ság ahhoz, hogy a Budai tavaszi szereplése 
elé nagy várakozással tekintsen a sporlku- 
zönság ama nagy tábora, amely eddig is ke
gyeiben tartotta a szicíliai védekezéséről és 
bravúros hadileUciröl ismert budai csapabravúros hadileUciröl ismert budai 
tót.

Exallkus 
vl ágklasszlsokaí 
hozat Budapestre husvétkor 
a dnagária és a Ferencváros

Csoda történik a magyar futball husvéljában: 
végre turomentesen hatalmas sportprogrammal 
kedveskednek a nagycsapatok « hasai bűzön- 
légnek. Eddig minden cselben célszerűbbnek 
mutatkozott az, hogy külföldön játszanak <s 
megmeneküljenek a hazai rendezést lénysze
rűén terhelő testnevelési járul, klói amely a 
tulajdonképpeni Jövedelmet vitte el a ft'iMlI 
vérereiből. Az Idén a Hungária 50 .'vc» jubileu
mát ünneplő vezetősége feláldozta a ca**™-  
ség' és anvrgl szempontokat és a jubileumi 
évre való ickinletlel, bambaprogrnnmial ked
veskedik nagyszámú híveinek. Megegyezlek már 
a Ferencvárossal is, úgyhogy a zöld-fehérek is 
itthon maradnak és a kél nagycsapat

két exolikua, tudásban sllágkla«szlst Jelentő 
külföldi ellenfelet hoz Budapestre. Olyan pro- 
grammot akarnak a féUzózados jubileummal 
kapcsclatban lebonyolítani, hogy annak izo fo- 
lejlhetellcn maradjen az újabb ölven eszten- 
dőre is.

Tízezrek a „Monté Sváb“-on
Pompás eredmények a siversenyeken

A magyar Scmmeringcn, a „Monté Sváb"-on 
rendezte a MAFC kétnapos siversenyét, a lég 
teljesebb siker jegyében. A siversenyen a iipi- 
kedvelők a világot jelentő deszkák helyett si- 
deszkókon léptek fel, mint ez a si-szabadtéri 
előadásoknál szokásos. A siclő közönség

tízezrei lepték el a svábhegyi lejtőt.
A kétnapos versenyre nz ifjúsági és a hölgy- 
versenyzőkkel együtt kilencvenöt nevezés ér
kezett. A népes mezőny silécckkel felszerelve 
érkezett a starthoz, csak egy jóhumoru és még 
mindig szilveszteri hangulatban levő rezesorru 
bácsi szerelte fel magát horosflaskával az ob- 
ligát silécck helyett. Ügyi:’iszik, a grrolóvcr- 
lényben akart résztvenni. A felu'r hangulatban 
egy kis idill is akadt. A már említett bécsi egy 
fa alatt csókolózó párhoz vonult és báltenni 
modorban szakította főibe az idillt:

— Pardon, szabad lekérni9
A válasz nem lehetett valami hízelgő, mert 

s bácsi révoleg léptekkel clódalgotL,. .
A kélnopos verseny különben sportszempont

ból »6 eredményeket hozott:
Részletes eredmények: 15 km-es síkfutás 1. 

Belloni MAC 1 óra 03:01, 2. dr. Dezső MAC. 
3. Wcinhardt BBTE. Csapatversenyben: 1. MAC

Reorganizációs vihar
a kézilabda-szövetségben

Elsőnek adott hirt a Hétfőt Napló arról, 
hogy a kézilabdaszövetség januári közgyűlése 
az ujeszlendő egyik legviharosabb közgyűlése 
lesz. Tudomásunk szerint

az egész elnökség gyökerében megváltozik, 
mert egyetlen poszton sem marad meg régi 
ember. Ezt a nagyarányú és a magyar sport 
történelmében csaknem páratlanul álló átszer
vezést a jelenlegi elnök lemondása váltja ki, 
vele együtt távozik az egész vezető gárda Az 
ni elnöki szerepre a jelenlegi ügyvezetőt, és 
IVlítner Ferenc dr. t kombinálják és kettőjük 
közül kerül ki a győztes. Egyelőre

Uj £réner

Érthető okokból gondosan titkolták az 
MTK berkeiben azokat a válsághíreket, ame
lyek az atlétikai szakosztály létét fenyeget
ték. A titkolódzás u sportban sohasem hasz
nál és igy éppen a nagymultu. remek egye
sület érdekeire való tekintettel tartjuk kivá 
natosnnk, hogy a válság részleteivel a széle
sebb nyilvánosságot Is megismertessük. Te
hát minden cáfolat ellenére Pálü és Pra- 
hászka távozik a kék-fehérektől és ez egy
úttal komoly veszéllyel fenyegeti az egész 
szakosztály létét. Ez a magyarázata annak, 
hogy az elnökség gyökeres rcorgunizációs 
terveket készíteti és

Kínos feszültség az MLSz 
és az NB között

Vácatlannl viharos bonyodalmak támadtak a I is affért akarnak kováciolni. Az NB szakéin- 
portugál mérkőzéssel kapcsolatban az MLSz és berek testületi és ennek a testületnek nem ér
ái NB tagjai között. Dictz kanilány lemondott I deke, hogy az MLSz elnökségével feszült vi

szonyba kerüljön. Feltételezem, hogy az elnök
ségben sem gondolkoznak másként és a kikül
detések mérlegelésinél semmilyen más szem
pont, mint a rátermettség — nem játszik sze
repet.

Az MLSz Erdély Ernőt jelölte ki. Herczog 
nyilatkozata szerint tehát nyilván Erdély az. 
aki rátermett ilyen szerepre. Viszont, ha ez 
fennáll, akkor nem értjük Langfelder mellő
zését. 35 esztendős futhallmull és ezzel együtt 
néhányszóg túra lebonyolítása a legpéldaszc- 
riihbcn, nem lenne elengendö a rátermettség 
igazolására?.,. Úgy látszik,

Langfeldcrnek a Marsba keli előbb tnrát 
szervezni

ahhoz, hogy elhigyjék a szakértelmét, 
eddig még senki sem mert kétségbevonni.

— egyelőre csak a csapat kíséretéről — s Igy 
mást kellett kijelölni erre a szerepre. Az MLSz 
reprezentációs ügynek tekintette a kísérő kije
lölését és Erdély Ernőre esett a választása Az 
NB viszont szakkérdésnek minősítette az egé
szet és Langfelder Ferenc kiküldetése mellett 
határozott. Végül is Langfelder maradt, Erdély 
megy.

Nagy hadakozás tört ki, a gúnyos kirohaná
sok egymást érték s közben mindkét oldal se
beket szenvedett. A menedzsereket nem a lég- 
hízelgőbben emlegették, holott ök igazán a jó
zan sportérdekek pártján állottak Éppen ezért 
kérdést intéztünk Herczog Edvlnhez, aki a kö
vetkezőkben vágta el a vita fonalát:

— A magyar futballnak — mondotta Her
czog — sokkal komolyabb kérdései vannak és 
csodálkozom, hogy akadhatnak olyan kicsinyes 
gondolkozók, akik ilyen jelentéktelen ügyből

A gazdag bécsi futball 
szegényebb, mint a budapest
Érdekes adatok az osztrák futball 
pénztárkönyve nek rejtelmeiből

Béc.s, január 1.
(A Hétfőt Napló tudósítójának telefon- 

jelentése.) Köztudomású, hogy a bécsi mér
kőzések látogatottsága jóval nagyobb, mint 
a budapestieké, a bécsi pályák aránylag 
jobban gondozottak, mint a magyar fövi*  
rosban, ennek ellenére azonban téves lenne 
nzt gondolni, mintha azt osztrák prnfifulbnll 
anyagiakban toronymagassághan állana u 
magyar felelt. Egy must megjeleni kimuta
tásból látjuk, hogy sem az osztrák egyesale-

teltnek, sem az osztrák fátékosokríak nem 
megy jobban, mint magyar barátaiknak

Az első liga tíz egyesülete mindössze tői 
profijdtékost foglalkoztat s ebből

mindössze 24 futballista kap maximá
lis gázsit, 300 slllln-et, 

a többiek fizetése 100- 200 siliing közölt 
váltakozik, de nem ritka a C0—K0 silllngcs 
gázsi scin. .1 legtöbb szlárgázsival kit Unt eleit 
látckosa az Auslriának van éspedig nyolc,, 
második helyen at Admira áll hét emberrel. |

10.Ő  pont. 2 BBTE. 3. Postás 8 km es síkfutás- 
Ifjúságiak. 1. Kovács, Postás. 2. Kovács MAFC.
3. Fehér UTE. Főiskolások. 1. Újlaki BEAC 2. 
Kiss képzőművész. Lesiklóverseny. Nők. 1. 
Piszer Magda MAFC 2 p. 34.6. 2- Scilerné 
BBTE 3 Sz;gethy Marion MAC.. Férfiak: 1. Ja- 
kopovich BEAC l p 51 8. 2. Hambnlkó 
BSzKRt. 3. Gescr MAFC. A nap legjobb idejét 
az olimpiai csanat tagja, Köváry BSzKRt érte el 
I p 49.6 mp.-el, de későn indulás miatt a ver
senyből kizárták. Hambalkó a rossz nyelvek 
szerint azért nem lett első, mert három öreg 
néniké kívánt neki szerencsét. 4 vándordíj vég- 
eredm'nye: 1. MAC 74.5 pont, 2. BBTE, 3. UTE,
4. GSE.

Ugróverseny. 
Radvány BBTE. 
Mihály, 5 Makk TTE. A legnagyobb ugrás 24 
méter volt.

Ifjúságiak- 1. Weisx UTE 161.3 pont, legna
gyobb ugrása 22 méter. 2. Boór UTE. 3. Bics
kei MAC.

A pompásan sikerült verseny Tatár István 
ügyvezető alelnölc. Hensch Aladár, u külügyi bi
zottság elnöke, Tóth Ferenc titkár és Habár 
Aladár kitűnő munkáját dicséri.

t. Vány a UTE 217 pont, 2.
3. Makkay BEAC. 4. Rész

Pál Imréé ■ többségi párt.
Az ügyvezetői tisztséget az egész kézilabda tár
sadalmának egyöntetű kívánságára a jelenlegi 
főtitkárra, Kovács Ernőre bízzák, mig nz. ő 
posztját Dobler Antal pénztáros töltené be. Ko 
lozs Ferenc, a mostani titkár viszont a pénztá
rosi tisztségre a legposszlbilisebb jelölt. Érde
kes változás lesz az is, hogy a szövetégi titkár
ságot egy fiataL, uj emberrel töltik be, akinek 
működésétől sokat várnak. A reorganizáció rö
viden nzt jelenti, 1-opy nz egyébként is egvre 
népszerűbbé vló kézilabdasport az iijesztcndö- 
be.n hatalmas léptekkel halad majd u fejlődés 

ez a válság megoldása az 
MTK atlétikai szakosztályában

n szakosztály vezetőségében Jelentős át
csoportosítást és változtatási hajt végre.
Úgy hírlik, hogy a jelenlegi trénert, az 

MTK egy régi nagy futója, Ferihegyi Fri
gyes válijpa fel és öl évi szünet után ismét 
intézőt állítanak az atlétikai szakosztály 
élére. Ezt a szerepet egy volt kék-fehér hivő 
tölti be, aki jelenleg a KAOE vezetésében 
aratott osztatlan sikert. Úgy vélik, hogy a 
két uj vezető a jubileumi esztendőben ismét 
friss életre kelti a kék-fehérek atlétikáját és 
újból jelentős tényezőjévé avatja n magyar 
atlétikának a törekvő és sok dicsőséget meg
ért klubját.

BUDAPESTI

mWi

a

E’.z természetesen csak alapfizetés, amelyhez 
még jálékonkint Hl siliing aktív pótlék és 
20 siliing győzelmi prémium járul. Ez utói*  
bit azonban csak akkor fizetik ki az egye
sületek, hn módjuk van rá. Tehát..,

Ííspest uj sporttelepet 
avatott vasárnap 

Kitünően sikerüli ünnepély keretében avatta 
fel vasárnap délután a KA(. tenniszszakosztálya 
hatalmas méretű és kitűnő jégpályáját. Ez a. 
jégpálya a nüij.'g után az ország legnagyobb 
jégpályájának nevezhető. A pályán ötszáz néző 
fért cí ís zsúfolásig meglelt a nézőtér. A ren
dezőség lezárta a kapukat s a szomszédos ut
cákon, háztetőkön és létrán oltva, mintegy két
ezer főnyi ingyenközönség is tanúja volt a 
megnyitó ünnepségnek. Kertész János, a Kor- 
csolya szövet ség elnöke üdvözölte a közönséget 
és a megjelent városi előkelőségeket. Mericzay 
Aladár dr h. polgármester köszöntő meg a len- 
nhxszakosztálynnk buzgalmát és áldoralkészsé- 
gét, majd Rémietek Jmro, a KAC elnüko en
gedélyt kért a jelenlévő dr. Molnár iőzset pol
gármestertől a jégpálya ótndására. A jólsike- 
riilt jégiinnepéy első számaként Saári Marika, 
a nyolcéves jégfencmén mutatóit be nagy tet
széssel kisért gyakorlatot. Majd Király Edus 
és Zoltán, Bolond Évi és Györgyi Káliig Kris
tóf és Saári Éva aratlak plasztikus gyakorla
taikkal jól megérdemelt za’os topseknt. A ren
dezőség csemegének hagvta utolsó számként 
Erdős Klárit, a legnagyobb magyar íjjükorcso- 
lyázó tehetséget. Brmututolt gyakorlatait viha
ros tombolás és taps kísérte és számait többs 
szőr mcgisméellctte a szakértő közönség.

Horváth és Miklósi 
megvételét tervezi 
a bajnokságra törő Uipest 

„Ha megnyerjük a ferencvárosi meccset, ak
kor komolyan gondolhatunk ismét a bajnok
ságra!" — ez a mottó most az újpestiek felleg
várában. A drukkerek és a csapathoz közelálló 
vezetők szorgalmasan készülnek n korán kéz 
dödő tavaszi szezonra és ugyanakkor a szükebb 
vezérkar további erőgyarapodásról gondoskodik.

Balszélső és hátvéd
után néznek most a magyar futholi painpákon 
és mindkettőre van komoly jelöltjük. Szélső
ként a Nemzetiek Horpálhját szeretnék meg
venni, a hátvéd poszt jóra pedig a Szürketaxi 
Miklósija a legkomolyabb jelölt. Hogy sikcrül-c 
a kellős vétel, nz e pillanatban még vitás, mert 
a Nemzetiek portáján hallani sem akarnak Hor
váth itadásdról, még akkor sem, ha a váltság
díj jelentős összegre emelkedne. Miklósival 
kapcsolatban mór egyszerűbb az ügv, mert az 
átadást nem utasítjuk cl kereken a taxisok, a 
megváltási összeg azonban xoknullús, a futball 
világában csaknem csillagászati számot képvi
sel. Ismerve az újpestiek áldozatkészségét, 
nincs leheletlensíg abban, hogy u nagy összeg 
ellenére is az egyik vagy esetleg mindkét jóié- 

lila-fehér istálló erejét növeli tavasszal.
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Szenzációk 
a boxcsapat-bajnokság 
első fordulójában 

énekest, az olimpiai bajnokot legyőzték

Lélegzetállitő izgalmak
és elképesztő eredmények a bécsi 
téli kupa kéthatatmi versenyén

Vasárnap kezdődlek meg az ökölvívó csn- 
juifbnjnokságok nagy izgalommal várt mér
kőzései a Beszkárt tornatermében. Ez a csa
patbajnokság izgalmasabbnak Ígérkezett, 
minden eddigi csapatbajnoki mérkőzésnél 
<•5 a esupatok nagy felkészültséggel állottak 
küzdelembe. Már az első fordulóban erős 
csapatok kerültek egymással szembe s az 
előrelátható izgalmak zsúfolásig megtöltötték 
nz aránylag kis befogadóképességű torna
termet Részletes eredmények:

B. VASUTAS—MAC 10:0
Podány B. Vasutas győz L'rangel MAC el

len. Már az első menetben löldrekerül Po
dány hatalmas ütésétől a MAC boxoló. A 
harmadik menetben a nagy erőfölény foly
tán l’rangell leléptél! a bíró. 2:0.

Énekes II. B. Vasutas győz Mondányi 
MAC ellen. Az Európabitjnok már az első 
menetben földreküldi nz ellenfelét, a máso
dik és harmadik menetben több szabályta
lan ütést mér Énekes ellenfelére és a kö
zönség zajos pfujolással kiséri a szabályta
lan ütéseket. A harmadik menetben Enclces 
Hllkapocsütésse! knokaulolja ellenfelét. 4:0.

Maráczi MAC győz Énekes I. B. Vasutas 
ellen. Maráczi fölényesen győz nagy meg 
lepeléire nz olimpiai bajnok ellen, aki a 
harmadik menetben hiába küzd, mert nem 
tud annyi jó pontot összeszedni, bőgj- a 
mérkőzést a javára fordítsa. 4:2.

Bondy B. Vasutas győz Módin MAC ellen. 
Bondy remekül boxol és a MAC boxoló alig 
tudja megütni. 0:2.

Sallay B. Vasutas győz Parczell MAC el
len. Pere.zell hatalmas üléseket mér az első 
menetben a rendkívül szívós Sallayra, aki 
bámulatosan bírja az üléseket. Az utolsó 
menetben, bár erősen vérzik, Sallay támad 
állandóan és pontozással győz. 8:2.

Szalag MAC győz Bráih B. Vasutas ellene. 
Fölényes, biztos győzelem. 8:4.

Ctassy MAC győz Nolipa B. Vasutas el
len. Hatalmas meglepetést kelt l’tassy győ
zelme. L’tassy kétszer földrekerül, de nem 
adja meg magát és lelkesen küzdve mini
mális különbséggel győz. 8:0.

Nagy B. Vasutas győz Sárközy MAC el
len. A bajnoki mérkőzéseken Sárközy tud
valévőén győzött Nagy ellene s így minden
ki Sárközy győzelmét várja. Nagy azonban 
remek formában van és szinte játszik ellen
felével. Ugv viszi be nz ütéseket, ahogy 
akarja és Sárközy a harmadik menetben 
feladja a reménytelen küzdelmet. 10:0.

Még alig ültek el a B. Vasutas—MAC- 
niérkőzés izgalmai, máris ringbe lép

A BKE NYERTE A JÉGKORONGTORNAT 
GARMISCIIBAN.

A jégkorongtorna utolsó mérkőzésében nz 
EV. FIlMen csapata 3:1 arányban győzött nz 
SC lllc.scr.scc ellen. Ei a mérkőzés már nem 
befolyásolta n végső eredmény klulukulását. 
mert n BKE pozícióját nem veszélyeztette. A 
torna végeredménye a kihétkező: 1. BKE 3 
mérkőzés, 2 győzelem, 1 döntetlen, 9-9 gól
arány, 2. EV. Fllsscn, 3. Wiener EV., 4. SC Rle- 
sersse. A dicsőségleljcs tornn után n BKE 
Jégkorongesnpatn pénteken: Tölt csapatát 8:3 
arányban győzte le, majd újév napján N'Urn- 
bergben 0:3 arár.ylinn győzött iiz ottani jég- 
koroi:g?snpal (illőit.

ANGOL LABDARUGÓ EREDMÉNYEK:
Szombat: I. Ilg<r Arscnal--Everton 2:1. Bir

mingham—Sloke City 1:1, Bhckpool - lluddcrs- 
lieát Town 4:0, Brctford —Boltion Wandercrs
1 I. Derby County - l.ci. cster City 0.1. Grlms- 
l»y Town—Prcston N'orlh Emi I I, Lectls Uni 
led—Charlton Allilellc 2 2 Liverpool - Chelsen 
2:2 Manchester City—Wclverliamplon W 2:4. 
Mlr'dlc-hrough—San<icrlnntl 2:1, Wcst Orom 
wich Albion—Portsmotilh 1:2

Skótligv Avr Uniled —Qtiecn <>f the South 
1:0, C.eltlc— II ii’gers 3:0. Dundcc—Aberdeen 
0:1, Fnlkiik—Morton 0:1, llibernian—Heails
2 2 Mothrrwcll—llnmilton Acndemlcn's 0:1, 
Pnrliek Thislle—f.lydc elmaradt. St Johnstonc

Arbronth 2:2, SI. Mirren — Kilmarnock 0.2. 
Thlrd Lanark—Qucens Park I •
70 ÉS FÉL MÉTERT UGROTT EGY OSZTRÁK 

IFJÚSÁGI SÍUGRÓ
Innsbruckban, az Iselhegvl sáncon Bradl 

osztrák junior versenyző 76 5 méteres ugrásé 
vnl sánerekordot állított fel. A versenyt 700' 
főnvi közönség nétlo vígig.

FRANCIA LABDARUGÓ EREDMÉNYEK
Raclng Paris-FC Sete 0 2. FC Botién 

Racing lloiibaix 2:0, Excclsior Houbnix—Heti
NYUMA1U1T A GLÓBUS NYOMDAI MClNI ÉZEI R. T. KÖRFOHGÓGÉPEIN, BUDAPEST. VI, ARADI UTCA 6. - NYOMDAIGAZGATÓ: ANGERMAYER KAROLY.

mérkőzés első párja
az FTC—Lapterjeszlők-

/ rbnn I-’TC—Báron II. Laptérjesztők el
döntetlen. L'rbán hosszú, vékony fiú, Báron 
alacsony, tömzsi boxoló. A kis tömzsi 
bozoló mindhárom menetben sokkal szeb
ben és sokkal ügyesebben támad és néhány 
ütése tisztán ül. A pontozóbbak a végén 
hosszú tanácskozás után eldöntetlen ered
ményt hoznak ki, amivel a közönség nin
csen megelégedve és hosszasan tüntet a 
pontozóbirák ellen. Í.7.

Z»eni Lapterjesztők győz Cservenszki 
FTC ellen. Izgalmas mérkőzést vívott a két 
technikás boxoló. Mindhárom menetben 
gyilkos bclharcot folytatnak a kötelek kö
rül és eben a belharcban Zseni bizonyult 
állóképesebbnek. Zseni pontozásos győzelme 
teljesen reális és megérdemelt.

Most egymásután alakulnak a szenzá
ciók.

A közönség az izgalom hatása alatt extázis
bán tombol. Lakat I-'TC öyőz Ebergényi el
len és ezzel nz. FTC csapata kiegyenlíti n 
pontelőnyt. 3:3, Most már mindenki az FTC 
előretörését várja, de az események másként 
alakulnak.

Papp Lapterjesztő győz Berkesig FTC el
len és ezzel a Lapterjesztők uiabl*  pont
előnyre tesznek szert A mérkőzés állása 3:5 
a Lapterjesztők javára.

Most következik az est legizgalmasabb 
és legerősebb mérkőzése.

Mándg FTC gvőz Boron I. ellen és ismét ki
egyenlít nz FTC 5:5.

Báron kitünően bokszolt és a nagyágyú 
ellen mesés ellenállást tanúsított. Amikor a 
bírák Mándy győzelmét kihirdetik, a kö
zönség elégedetlen és

hatalmas tüntetéssel felel n bírói Ítéletre.
Nagy zajban és izgalomban Szigeti FTC 

győz Bednárovics ellen. Ezzel az FTC ismét 
k'tnontos vezetésre tesz szert. 7:5. Tovább 
folytatódnak a pokoli izgalmak! Tővégi Lap
terjesztő váratlan és meglepetésszcrü győzel
met arat Németh FTC ellen és ismét döntet
lenné válik a mérkőzés. 7:7.

Az utolsó pár mérkőzése dönti cl a csa
patbajnok! küzdelmet.

A közönség visszafojtott lélegzettel figyeli 
az utolsó pár küzdelmét. Bolond FTC győz 
Kincses ellen és ezzel minimális pontkülönb' 
séggel megnyeri a rendkívül fontos mérkő
zést. Lapunk zártakor 9:7 arányban vezet 
az FTC s így a Lapterjesztők már semmi
esetre sem nyerhetik meg a mérkőzést.

Star Paris 3:1, Olvmpiquc Marseille—Racing
I.ens  2:2. Racing Strassburg—AS Cannes 1:0, 
Olympitpit! Lilin—FC Melz 3:1, FC Sochaux 
—US Valenciennes 6:1, FC Antibcs—FC. Fives 
1:1.

OI.ASZ LABDARUGÓ EREDMÉNYEK:
FC. Lucia—Genova 04. Torino—Atalantn 2:1, 

FC Elverne—Tricslina 0:1, Fiorcnlina—Lazio 
1:1, Sampierdniena—.luvcnlus 1:3, FC Milán— 
FC. Bologna 0:0 félbeszakítva, FC Bari—FC 
Napolt 3:1, AS Roma—Ambrosiana 1:1.

A győri .sporttársadnlom nagy izgalomban 
várja az ETO január 0-én tartandó közgyűlé
sét, inéit Csifárl Mátyás elnök, aki több mint 
Imsz éven keresztül állt az egyesület élén, le
mondott tisztségéről. A közgyűlés előrelátható
lag n Vagongvár egyik mérnökét. Szőgyi mér
nököt fogja elnökké megválasztani.

Eltemették Borovszky vlvóbajnoknt. A ma
gyar vivósport halottjának, Borovszky Jenő 
százados, párbnjtőrbnjnoknnk holttestét szom
baton délelőtt szentelték he a helyőrségi kórház 
ravatalozó termében A gyászszertartáson nagy
számban Jelenlek meg a HTVK tagjai Nagy
szombatiig Miksa altábornagy elnök vezetésével 
A tragikus hirtelenséggel elhalt vivóhnjnok 
holllc'tt t' bcsrentclés után Szegedre szállították 
és vasárnap délelőtt a szegedi sporttársadnlom 
nagy részvétele melleit helyezték örök nyuga
lomra. A temetésen vitéz Shvoy Kálmán altá
bornagy, a VI -ószövetség koszorúját elhelyezte 
az elhunyt vivóhnjnok sírjára.

A Győri ETO pályagondnnkát. Torma Jánost, 
aki a Vagóngv; r spóregvlclélöl 5000 pengői I 
sikkasztott, nyolc hasi börtönbüntetésre Bél
iek \z llélel Jogerős és n megtévedt „sportéin

i" i •• is I czt'le annak letöltését. I

Bécs, január 2.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) A Bécs—Prága városok közötti 
körmérkőzés bécsi fordulóját szombaton és 
vasárnap játszották le Becsben a AVacker- 
pályán. Bécs részéről az Austria és n IVa- 
cker, Prága részéről a 5 pár la és a Slapia 
veitek részt a tornán A mérkőzéseket a hi
deg idő ellenére mindkét napon nagyszámú 
közönség nézte végig. Részletes eredmények 
az alábbiak:

Slavla—Wncker 3:2 (2:0).
A Slavia góljait Sivoboda (2) és Simunek 

lőtték. A Wackcr góljait Zelnik (11-csböl) 
és Walzhofcr révén érte cl.

Spnrla—Austria 6:1 (3:1).
Nagy meglepetést kellett az Austria nagy

arányú veresége. A Spnrla csapata a remek 
játék után megérdemelten győzte le a bécsi 
kupacsapalot. Góllövők: Nejedig (2), Se- 
nccky, Radó, Riha és Zemann. Az Austria 
egyetlen gólját Ncumer lőtte.

Wacker—Sparta 3:2 (0:2)
A második félidő 9. percében még n 

Sparta vezetett, de a Wackcr mindent elsöp
rő finissel legázolta u világhírű prágai csa
iiiiiiiiii!!jniiii)i!iiiiiiiii)ii!)n)iiiiiiiiiiiiiiiiii)i))iiiiiiiiiihi(iiiiiiiiniiitiniiiii(iiiiiifiii(iiui(iiitiiinii)iii))iiiiiiii)))uiiniiiiiiiiiiiiiiiii)iiiniiiiiiiiiii

Favoíit-gyözelmehhe! KezdSiBüt az újév
Az uj esztendő első versenynapja sorozatos 

favorit-győzelmeket eredményezett. A nap fő
versenyét a Nemzetközi hantlicapet szép küzde
lem után Győző nyerte.

Részletes eredményei; ■
I. Jégvlrág-dij. 1. Bob (5:10) Jónás. 2. Ncs- 

lor (3) Maszár F. 3. Biztos (2) Steinitz. F. m.: 
Kati (6) Tomann, Céda (10) Feiser, Opera (8) 
Hauser, Margit (10) Marék. Küzdelem. 10:14, 
10, 10. II. Befutó: 10:35, Idő: 32 6.

II. Kcttc.sfogatu urkocslvcrseny. 1 Alnuda— 
Brokát (l’/í) Kossuth. 2. Csipkerózsa—Pasa 
(pari) Bogyay P. 3. Müdy leánya—Vakarcs (8) 
Grundt. F. m.: Dinóra—Urnö (8) Baik. Erős 
küzdelem. 10:20. Befutó: 10:57. Idő: 41.5.

III. Mechanikus handlcap. 1. LUnlette (l'/x) 
Zwillingcr. 2. Timidé II. (2X) Benkö. 3. Lali 
(10) Marék. F. m.: Bessy L (20) Jónás J., 
Gel-on ipari) Feiser. Könnyen. 10.20, 10. 10. 
Befutó: 10:41. Idő: 33.9.

IV. Avanll II. díj. 1. O-ha (pari) Zwillingcr.
2. Danilo (3) Maszár F. 3. Hékás (16) Jónás. 
F. m.: Sophic (2) Vorst, Johny J F. (4) Fei
ser, Groo Peggy (5) Marék, Giné (10) Wiesner. 
Könnyen. 10:22, 15, 14, 31. Befutó: 10.51. Idő: 
30.1.

V. Nemzetközi hnntlicap. 1. Győző (pari)
Benkö. 2. Szeszélyes (10) Maszár J. 3. Bosiljka 
(2Eá) Maszár F. F. m.: Glória (8) Fityó, Oda 
(5) Feiser. Csákány (2) Síró, Ont! (16) Baik, 
Csalán (10) Kovács I, Magvas (10) Jónás J. 
Muscicapa (4) Steinitz. Küzdelem 10:29, 16,
20. 17. Befutók: 10:269. 51. Idő: 28 7

VI. Nápolyi díj. I. Tóni (5:10) Feiser. 2 
Beata L. (2^í) Jónás. 3. Zsazsa 18) Dózsa. F. 
m.: Oculi (10) Maszár I. Pcter Pilot (2) Ma
szár F. Könnyen. 10:11 10, 12. Befutó: 10:43. 
Idő: 31.1.

VII. Jnnuárl liandicap. 1 Egcrla (21 Raymer.
2. Minor (8) Simkó. 3 Bek! (2J4) Kovács 11. 
F. in.: Leói (2E») Maszár 1 Nemes (4) Benkö, 
Arvalegény (8) Maszár F, Gyarmati 18) Vorst, 
Varázsló (12) Tomann. Estike (12) Baik, 
Simba (12) Feiser, Od.ibb (16) Steinitz, Daisy 
n(iiiiiiniiiiiiiiiiii,'iiiiiniii))i;iiiiii)i!iiiiiiiiiii))iiniiiiii)iii(iiiiiiiiiii i,j)iiin)i)iiiJiiiiiiiiiiiiiiiii)Wiiiii!iiii)iiiiiiiiii))i)i)iii!iiiiiiiiiii)ii)iiiiiiii)iiii

IÖRJ
VÍZSZINTES:

1. A test egy része. 10. 
Esetleg. 12. Levélváltás. 14. 
Élő. 15. Nemzelközi szervi
zet a béke és megértés elő
mozdítására (i=y). 16. Ele
delben van 17. Vissza: nem 
biztos. 18. Temetés után van 
19. Mókus. 20. Világit. 21. 
Város. 22. A toronyban 12 
órakor harangoznak . ...23, 
Hosszú, tle felfelé. 25. A 
„Gyöngyüsbokrélú'-ban szere 
pelnek. 28. Súly névelővel. 
30. A fenyő termése (ék. 
hiba). 31. Serleg. 32. Ujjal 
vannak 33. Opcráénekcsnő 
(Lola). 34. K-val lánc, P-vei 
játék. 35. Ragadozó mada 
rád. 36. Vett sala 37. Nem 
most, hanem .. . (ék. hiba’. 
38. Kutatja. 39. Nagyon »i- 
rókát. 40. Férfinév. 41. Gá
borkát.

FÜGGŐLEGES:
1. Felejt. 2. Étel. 8. Vissza: 

ül. 4. 365 napos. 5. Az utol
sót szokták emlegetni. 6. 
Leánynév. 7. Mutntószó. 8. 
Létezés. 9. Réii. rozzant. 11. 
Szín. 12. Kellcmcsszagu vi
rág. 18. Az állatvilógból vett szinárnyalnt. 15. nyc. 26. A gazda a földet......... 27. Nndír el-
Elgontlolkoilái. 17. Kis Teréz. 18. Egy állatra lcnté-lc. 29. Van ilyen gyerlvnlnrló is. 80. Na
mondják. 20. Ital 21. Vissza libát elet. 24. gyón sir. 32. Iilőhntározó. 33. Súly 35. 
Csaknem rokon (névelővel). 25. Hő.sköltcmé- K. (). M. 36. Fogoly.

patot Iludecz két gólja után Zischek, Hónig 
és Walzhoffer góljaival győz az osztrák 
csapat.

Austria—Slavla 3:2 (2:1)
Az Austria előző napi súlyos vereségéért a 

Slavián vett revánsot. Az Austria góljait Sin- 
(lelar (2) és Stroh rúgták. A Slavia Simunek 
és Kopcczky révén érte cl góljai'

BÉCSI CSAPATOK TURAEREDMÉNYEI
Az Adirxra csapata szombaton Baselben 2:1 

(1:1) arányban győzőit az FC Basel ellen. Va
sárnap Zürichben játszott az Admira és a 
Grashoppers csapatát 2:0 (0:0) arányban győz
te le.

Athénben a bécsi Rapid szombaton 4:1 arány
ban győzött a Rörög válogatott ellen.

A BKE vasárnap meglehetősen kisszámú kö
zönség előtt gyorskorcsolyaversenyt rendezett a 
városiigeli pályáján Részletes eredmények: 
1500 m. ifjúsági gyorskorcsolyázás: 1. Tertál: 
György 2 p. 51 4 mp., 2. Kiindis 2 p. 52.5 mp., 
3. Kiss 2 p 56 mp. 500 m. ifjúsági gyorskor
csolyázás: 1. Torták 50.8 inp., 2. Kiss 51.2 mp., 
3. Kündnis 53.8 mp.

(25) Marék, Biztosan 10:32, 15, 35, 19. Befu
tók: 10:692. 106. Idő: 29.9.

VIII. Eladóverseny. 1. Orgona (pari) Kovács 
J. 2. Ursula Jónás. 3. Lúgos (5) Jónás J. 
F. m.: Bandika (5) Földi, Főur (\%) Simkó, 
Imréd II. (16) Benkö, Paris (12) Marschall R., 
Drégely (6) Maszúr F„ Séma (10) Feiser, Ha- 
mupipö (10) Marschall, Bicskás (101 Tomann. 
Biztosan. 10:30, 15, 17, 19. Befutó: 10:56 és 
134. Idő: 29.4,

Január 4, 6, és 9-ón d. u. i*3-kor.

iigetöversenyek
IX. Pótverseny. 1. Margit S. (l'-í) Marschall. 

2. Sincder. (pari) Tomann. 3. Hanna the Grcat 
(6) Fityó) F. in.: Princessin (5), Vorst, Marina 
(8). Jónás J. Küzdelem. 10:31, 12, 11. Befutó: 
10:57. Idő; 31.9.

X. Alvinci dij. 1. JónAs (pari) Dózsa. 2. 
Utalvány (2) Kovács I. 3. Lilly (4) Zwillinger I. 
F. in.: Zászlós (10) Zwillinger, Csurgó (8) Mar
schall R., Dajka (2Jí) Siró, Bufclcjtő (14) Stei
nitz, Nikin (4) Benkö, Sirocco (5) Kovács J„ 
Csalárd (10) Németh. Knnven. 10:19, 12, 15, 24. 
Befutó: 10:37 ós 98. Idő: 34 7.

HÉTFŰI NAPLÓ
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Dr. ELEK HUGÓ és MANN HUGÓ
Felelőx xierkesztA í» kiadó: Dr. ELEK HUGÓ

Szerkesttóség í» kiidöhivital: E.-zsíbet-kBrul *8.  
Telelőn bélkömap is vas déli 12-ig: I SOS-SI. Vas d. t>. 
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F.LÖFtZf-Té.Sl AR: Egv ívre 5 renitó - EGYES S7.AM 
éra: MagyaroHtlR 10 fillér. Ausztria 20 Groschen. Fran
ciaország 1.50 frank, Jugoszlávia 2.50 dinár, Németország 
15 1*1.,  Olaszország 1 líra, Itománia 5 lei. Csehszlovákia 

1 ék.




