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H szadista Erdélyi Béláról 
szenzációs, uj, intim részleteket 
mond el Pártos Klári színésznő

Szeretett vért látni — mondta Erdélyi és késsel belevágott a színésznő 
csupasz karfába — .,Nem érdekel Hnna és semmi közöm hozzá" —« 

Hz autó jelenet igaz története

Izgalmas uallomásiétel a Hétfői naplóban
Szeged, november 25.

A Hétfői "Napló tudósítójának sikerült meg
állapítania, hogy Erdélyi Béla Forgács Anná
val való ipegismerkodése kezdetén udvarolt egy 
óidé ki-színésznőnek, aki nem más, mint Pártos 
Klári, a Szegedi Színház tehetséges drámai 
Színésznője. Pártos Klári aránylag hosszabb 
időn keresztül állott Ismeretségben Erdélyi 
Bélával és ebben az időben megismerkedett s 
jóba lett Forgács Annával is.

Pártos Klári előadáséból a többi között két

X". fontos körülmény derült ki, amely 
perdöntő befolyása az Erdélyi-Ügy 

clblrálásánáL
Ez pedig a következő:

Erdélyi a gyilkossági váddal szemben a fő
tárgyaláson tulajdonképpen csak azzal tudott 
védekezni, hogy elképzelni sem lehet róla, fiuyy 
<5 Forgács Annát meggyilkolta volna, hiszen oly 
nagyon szerette. Elléphetetlen érzelmi szálak 
főzték őket egymáshoz, mondotta Erdélyi.

Erdélyi védekezésének második tengely
pontja az, amire ö állandóan céloz, ha az ő 
brutalitásai és Anna megveretései szóba kerül
nek, hogy „Annának kelletlek a verések", ami- 
vei ő azt akarja mondani, hogy Forgács Anna 
kedvében akart járni ezzel.

Erdélyi védekezésének ezt a két sarkalatos 
pontját teljesen megcáfolja Pártos Klári 
szavahihető vallomása, amelyet elsőnek a 
Hétfői Napló tudósítója előtt mondott el, 

mert Pártos Klári határozottan, tények alapján 
kijelenti, hogy Erdélyi Béla beteges hajlamú 
Volt 'és nem is szerette Forgács Annát.

Pártos Klári eddig sehol sem tett vallomást 
és már azzal a tervvel foglalkozott, hogy 
Schadl tanácselnöknek levelet ir. Most azon
ban, hogy a Hétfői Napló tudósítója felkereste, 
ez utón teszi meg vallomását és kijelenti, hogy 

az előadottakat hajlandó a biróság előtt Is 
megismételni és arra esküt Is tenni.

— A mi megismerkedésünk még 1925 nyará
ról datálódik, — kezdte előadását Pártos Klári. 
A pesti korzón sétáltam Kiár Zoltánnal és a 
nagy melegben a déli órákban bementünk a 
l a egy limonádét inni. Alig hogy helyet 
foglaltunk, a pincér jött oda és közölte Klór
ral, nogy Erdélyi dr. ur halaszthatatlanul fon
tos ügyben kivan vele tárgyalni. Kiár vissza
üzent, bogy Erdélyi üljön hozzánk. Itt azután 
megtudtam, hogy egy lovagias ügyről van szó. 
amelyben Braun Ferenc szállító Erdélyinek az 
ellenfele.

— Én a Budai Színkörben játszottam és 
•mikor este kimentem oda, az autóbuszról le- 
szálba az állomásnál szembetalálkoztam Er- 
•folyi Bélával és egy nagyobb társasággal. Itt 
Isr. erkedtem meg Forgács Annával.

— Meghívlak a páholyukba. Nem tudlam a 
meghívás elől kitérni.

A páholyban Erdélyi mellém ült és er 
kellemetlen volt nekem, mert tudtam, hogy 

Erdélyi Forgács Annának udvarok 
Félóráig ott maradtam a páholyban és aztán 
elköszöntem. Hívtak, hogy előadás után men
jek velük a Vén diófához, de én nem mentem

— Mégtsmerkcdésünk után Forgács Annával 
Jó barátságba kerültem. Anna ugyanis a Budai 
Színkör közelében lakott és állandóan bejárt 
“ színkörbe. Egy délelőtt, amikor a Hivatalnok 
urakat próbáltuk. Rátkay viccelődni kezdett és 
ezt mondta Forgács Annára mulatva:

— Nézd ezt a kis nőt, egy Harold Lloydbo 
^erelmes.

— Én tudtam, hogy ez az Erdélyi.
— Emellett Erdélyi megismerkedésünk óta 

naponként virágot küldött nekem és igyekezett 
minden látható módon bizonyságot adni irán
tam tanúsított érdeklődéséről. Én tizenhét éves 
voltam és nagyon szerelme*  voltam — más
valakibe. Engem Erdélyi nem érdekelt, de ami
kor Rátkay ezt a Harold Lloyd .kijelentést 
telte, cs előttem leleplezésszámba ment s el
határoztam, hogy fálrehivom Forgács Annát és 
beszélek vele a dologról.

— .4 legnagyobb szamárság — mondottam 
Annának, hogy minket, okos lányokat, egy 
ilyen ifjú az orrunknál fogva akar vezetni. 
Én nem tudom lerázni magamról, állandóan 
virágot küld nekem. Neked megmondom, hogy 
én mást szerelek. Viszont ugy hallom, te sze
relmes vagy bele. Csináljunk egy viccet Erdé
lyivel. Ma a színháznál fog várni saját autó
jával. Vedd fel az én kabátomat és ülj be az 
autóba. Majd csodálkozni fog, ha meglát 
téged.

— Anna ekkor megfogta a kezemet és a szi
véhez szorította, hogy figyeljem meg, hogy 
dobog. Tényleg erősen vert a szive. Láttam, 
hogy felizgatja a dolog, mert

szereti Erdélyit
Utóbb kiderült, hogy Anna beszélgetésünk 

után telefonon felhívta Erdélyit és elmondta 
neki a közöttünk lefolyt beszélgetést. Ezért 
lepődtem meg azon, hogy este előadás vége
idé Erdélyi bejött a színházi Öltözőbe, holott 
máskor soha nem tette.

— Ha velem akarnak viccet csinálni, akkor 
korábban keljenek fel — mondotta és azután 
elbeszélte nekem, hogy Anna felhívta őt tele
fonon és elbeszélte neki a közöltünk létrejött 
megállapodást. Ezután a kővetkezőket mon
dotta el:

— Miután Anna felhívott telefonon — 
mondta Erdélyi — egy cukrászdában találkoz
tunk. Azután a kocsimba ült és én haza akar
tain vinni, ő azonban kiugrott az autóból és 
eléje vetette magát. Ekkor felkaptam és fel
vittem a lakására.

Egész közömbösen mondta el a dolgot, 
kivehető volt a beszédéből, hogy Anna Is, 
meg a lejátszódott Incidens Is közömbös 

számára és hidegen hagyta.
Különben is, ha Anna ekkor érdekelte volna 
öt, nem járt volna utánam.

— Én akkoriban naplót Írtam, amelyben 
tulajdonképpen az én szerelmemről írtam, aki
ről viszont nem voltam meggyőződve, hogy 
ugy szeret, ahogy én őt. Ennek előrebocsátása 
után álljon itt néhány olyan részlet a naplóból, 
amely Erdélyi Béláról szól.

925. január 23.
Mór nagyon neki voltam szontyolodva, ami

kor vasárnap délután kimentem Budára és ott 
az autóbusznál találkoztam dr. Erdélyi Bélával 
és az őrösével. Nem sokat törődtem velük. 
Erdélyi Béla pedig mór a múltkor is közeledett 
hozzám, de én azt hittem, hogy Forgács Anná. 
ba szerelmes és azt gondoltam, biztosan igy 
akarja huzni és otthagytam őket. Most azt 
mondja nekem, hogy este értem jönnek és 
megyünk ping-pongozni. Jó, mondtam, hiszen 
olyan egyedül vagyok. Gondoltam, agyonütöm 
az estémet. Este anyával néztem az előadást, 
bál tényleg ériem jött. A kávfhúzból szaladt 
ki és és azt mondja, üljek be az autójába, mig

Íő kifizeti a cecbjét. Beültem és a legnagyobb 
meglepetésemre egyedül jött és a soffömek be
mondta a City-pavillont. Mikor szóltam neki, 
azt mondta, „Csak nem képzelte, hogy ping
pongozni megyek. Örülök, hogy magával lehe
tek este.“

Erre én azt mondtam uekt. hogy ez nem 
szép, ő Annába szerelmes és velem jön 
este vacsorázol. Hát erre tagadta és azt 

mondta:

nem érdekli Anna és semmi 
köze hozzá

— Kicsit gyanús az ügy nekem, nem foga
dás-e vagy hasonló. Mindenesetre résen leszek.

Junlus 26.
Klórral beszéltem az este. Érdeklődtem rava

szul Erdélyi után. Ráunt Annára és most en
gem akar. Férfi!

Jultus i.
Tegnap este valami csekélységen megsértőd

tem. Azt hittem, vége. Este mégis bejött a 
színházba.

julius 16.
Délelőtt hazamentem, van-e levelem. Hát Er

délyi küldött egy üveg pezsgőt, egy csokor vörös
rózsát és egy levelet, amelyben irja, hogy a pezs
gőt nyerte, mert fogadott barátaival. De buta 
volt, képes elfogadni a pezsgőt, mintha nyert 
volna, tényleg pedig Isten a tanú, hogyha arra 
fogadott, amire én gondolok, akkor nem nyert 
semmit. Levelében célzást tett, hogy milyen szép 
volt és találkát kért tőlem. Persze nem válaszo
lok. Istenem, az ember nem tudja milyen aljas a 
világ.

Ez a napló szemmeliáthatólag régi és feltétle
nül akkor Íródott, amikor a benne leirt esemé
nyek valóban megtörténtek. Pártos Klári haj
landó ezt a naplót, ha a biróság kívánja, bemu
tatni és az Erdélyire vonatkozó részleteket a bi
róság rendelkezésére bocsátani.

— Én azt hiszem, — folytatta Pártos Klári — 
Erdélyi azért szaladt utánam, meri én nem vet- 
tem őt észre. Előfordult, hogy több napig nem 
találkoztunk, amikor az én szerelmem Pesten 
volt és akkor Erdélyi sürgönyöket küldött a la
kásomra és izgatottan reklamált Ugyanakkor 
küldött egy olyan hatalmas csomagot, hogy alig 
fért be az ajtón és amikor felbontottál ., száz 
szál rózsát találtam benne. Később Pécsro utaz

tam, oda is Írogatott nekem Erdélyi szerelmes 
leveleket, sőt.

amikor Rómában volt, onnan is több levelet 
kaptam tőle, amelyben

szerelméről áradozott
Ezeket a leveleket eltéptem, amikor kiderült, 

hogy Erdélyi nem doktor és hamisító.
—- Később aztán Szegedre kerültem szerző

désbe. Ez már 1927-ben volt. Találkoztam Turav 
Idával, aki igy szólt hozzám; ..Mit szólsz hozza. 
Erdélyi elvette Forgács Annát!" Esküvő után ta
lálkoztam Annával, — folytatta Turay Ida — és 
akkor azt kérdezte tőlem, hogy a Pártós Klári 
pukkad-e, hogy engem vett cl.

Én őszintén szólva meglepődtem azon, bogy 
Erdélyi megnősült. Amikor ml megismerked
tünk, kijelentette nekem, hogy ő nem nősül. 

Általában pedig ugy viselkedett és beszélt, hogy 
Ő nem köti le magát és nem nősül meg. Ezért 
lepett meg mégis a házasságkötés. De tudtam 
azt is, hogy Erdélyi Béla, amig én elutaztam 
Pestről,

nem szerette Forgács Annát 
hiszen akkor nem járt volna utánam. nem 
küldözgetett volna esténként csokrokat és 
nem sürgönyzött volna Pestről Pestre, ha 

egy napig nem látott.
— Milyennek ismerte Erdélyi Bélái és mit tud 

arról, hogy bánt Forgács Annával? — kérdeztük 
■ színésznőt.

— Már akkor nagyon brutális fickó volt min
denkivel szemben és erőszakos fellépésű. Egy al
kalommal megtörtént, hogy szinház után éjjel 11 
óra tájban autóján Pesterzsébetre vitt és ott a 
kocsiban erőszakoskodni akart velem szemben.

Amikor én nem paríroztam neki, megállította 
a kocsit és hl akart engem tenni éjjel 11 
óra tájban egy lakatlan területen az ország

úton.
Aztán mégis lemondott erről q brutális szándé- 
káról.

—- Egy más alkalommal történt a kővetkező 
eset: Nyár volt és ujjatlan ruhát vettem fel. A 
Márványmenyasszonyban vacsoráztunk kettes*  
ben.

Beszélgetés közben minden ok nélkül a tá
nyér mellől

hirtelen felragadta a kést és annak élével 
csupasz karomba vágott,

ugy bogy a vér klserkedt belőle. Semmi oka 
nem volt erre, nem Is volt becslpvc. 

Felugrottam és rákiabáltam:
— Megőrült/
— Szerelek vért látni, — válaszolta Erdélyi.
— Azt is elmondta nekem, hogy a nők bizo

nyos időszakban hatnak rá különösen tzgalólag, 
Nekem már akkor ar volt az impresszióm, hogy

Azt sem értettem, hogv ha más ember bélyeget 
gyűjt, miért gyűjt ö botot és miért büszke urra, 
hogy 50 darabból álló gyönyörű botgyüjtcményc 
van.

Egyszer megtörténi, hogy rám Is botol emelt.
Pártos Klári végül kijelentette, hogy amikot 

Forgács Anna halálhírét olvasta a lapokban, 
mindjárt az volt az érzése, hogy Anna nem tér*  
mészetes halálai halt meg.

Gál Jenő szenzációs bizonyítékot ígér 
Erdélyi Béla mellett

Erdélyi Béla ügyében, amelynek tárgya
lása mór egy hete tartja izgalomban a 
nyilvánosa'got, a legközelebbi tárgyaláson, 
kedden, újabb szenzációs adatok kerülnek

a bíróság éjé.
A legközelebbi tárgyalási napokon még 

néhány millstalti tanú kerül kihallgatásra, 
többek között dr. Pichler orvos is, aki Fór-
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„A mi süteményes 
könyvünk"-et

« Vdnezo-könyvet, mely újszerű módon ta
nítja meg Ont orra, amit olyan nagyon kívánt 
mór ismerni. Igaz őrömet fog Önnek szerezni 
es a kitűnő könyv, melynek 162 képpel ma- 
mrrázett 150 jobbnál jobb receptje az ön 
féltve Őrzött kincse lett. Beszerezhető min
den főszereinél és szövetkezetben 20 fillérért, 
oogg bérmentve megküldi 
30 fillér postabélyeg be
küldést ellenében a 
Vdneza sitőporgyár, Buda
pest, VIII., Tavaszmező
utca 9.

tfdr.s Annát már 1926 ben kezelte. A szaka
dékba való zuhanás után is Piehler részesí
tette első segélyben Erdélyi Bélánét és igy 
az ő tanúvallomása rendkívül fontos lesz 
ax áldozat külső sérüléseire és az esetleges 
belső elvérzésekre vonatkozó ténymegálla
pításoknál.

A kővetkező napok sok érdekességet és 
szenzációt Ígérnek, 

mert a bíróság elé fog járulni Feuer Géza, 
Forgács Anna édesapja éa édesanyja, vala
mint Erdélyi Márk, a vádlott édesapja és 
édesanyja is. Ezenkívül Kiár Zoltán dr. 
kórházi főorvos, valamint több, a pesti 
társaságban jól ismeri színész, színésznő, 
azonkívül a Belvárosi Színház néhány tagja 
fog vallomást tenni Forgács Anna és Er
délyi Béla életéről.

Kérdést intéztünk
dr. Gál JenöhÖa, 

ákí a Hétfői Napló munkatársának kijelen
tette, hogy eddig csupán a vádhatóság 
anyaga és a terhelő tanuk sorakoztak fel és 
ez hangolta a közvéleményt Erdélyi Béla 
ellen.

— A mülatattt tanúkihallgatások befe- 
jeaéae után — mondotta Gál Jenő — 
booibaazerücn ható uj bizonyítási 
anyaggal f<M ■ védelem előrukkolni, 
amely egy csapással megdönti aa eddig 
kialakult véleményt éa kétségtelenül. 
Minta tárgyi bizonyítéka súllyal fogja 
betgnaolnl. bogy Erdélyi Béla sem két- 
ael, sem sállal nem fothatta meg For

gás Annát.
— Én bízom abban — folytatta —, hogy 

a független magyar bíróság a vád és a vé 
delem által előterjesztett abszolút tárgyila
gos bizonyítékok alapján fog Ítéletet hozni. 
Erdélyi Béla ártatlansága mellett szól az a 
körülmény is, hogy eddig már nyolc orvos- 
.nakérlŐ véleménye hangzott el, de mind a 
nyolc — egymással homlokegyenest ellen
kező következtetést vont le.

I>r. Jetiinek Aurél, Ilonka, Aglája éa 
Piroska mélységes fájdalommal jelen
tik. bogy drága, jó édeaatvjuk, a leg
jobb nagyapa, após, testvér és rokon,

igazgatója,

folyó hó 26-én, 74 életévében nemes és 
munkás életét befejezte — követve 
három hónap előtt elhunyt drága édes
anyánkat.

Kedden, folyó hó 97-án, fél 1 órakor 
kisérjük a rákoskeresztúri izr. temető 
halottasházából utolsó útjára — és a 
családi sírboltunkban helyezzük örök
nyugalomra

Budapest, 1928
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Bangha páter a megértés és a sze
retet szükségességét hangoztatta 
az Eskü téri templom harangszentelési ünnepségén

Bensőséges ünnepség keretében vasárnap 
délelőtt szentelte be Serédi Jusztinján dr. 
hercegprímás az Eskü-téri belvárosi főpléhánia- 
templom uj harangját. A harangszentclési ün
nepség alkalmából a kaLholikus társadalom 
zsúfolásig megtöltötte a templomot. A meghí
vott előkelőségek soraiban ott voltak: a kor
mányzó neje Horthy Miklősné, aki a harang
anya tisztségét vállalta, a főváros részéről Sí- 
pőr.z Jenő dr. polgármester, Buzáth János al
polgármester, Liber, Berczell, Lobmayer dr. és 
Lamotte tanácsnokok, Wolf Károly és Fried rich 
István országgyűlési képviselők, Degré Miklós 
■ Tábla elnöke, valamint számos törvényható
sági bizottsági tag.

Serédi Jusztjnian dr. szentelte be a főváros, 
mint kegyur által ajándékozott hatalmas

24 mázsás
harangot. Maid fényes papi segédlettel szent
misét ponlifikált a hercegprímás, ezután

Peyer Károly azzal vádolja 
a miniszterelnökséget, hogy 
szervezetet tart fenn a szociál
demokratapárt destruálására
A szocialisták vasárnapi nagygyűlése a budai Vigadóban

A szociáldemokrata párt vasárnap délután 
rendkivül látogatott nagygyűlést tartott a budai 
Vigadóban.

Bánóczl László fővárosi bizottsági tag elnöki 
megnyitója után Kéthly Anna volt a gyűlés 
első szónoka.

— A kormány art hirdeti, — mondotta, — 
hogy a szanálás sikerült, de sajnos kénytelenek 
vagyunk megállapítani, hogy a beteg közel van 
a halálhoz. Egy hallatlan protekcionizmust lá
tunk, amely nemcsak a politikai, de a gazda
sági élet minden területén jelentkezik. Ugyan
azt látjuk a vámkérdéscknél, amit az autó
taxik szétosztásánál, a külföldi borházaknál és 
diákösztöndíjaknál. Budapest ma a legdrágább 
város. Amíg a hadikölcsönök károsultjainak 
nem jut pénz, lillafüredi luxusépítkezésekre 
milliókat költenek el.

Peyer Károly
volt a kővetkező szónok, akt megállapította, 
hogy a több hónapig fartő parlamenti szünet 
után a legfontosabb dolog a házszabályrevizió 
és a fővárosi autonómia megrendszabályozása. 
A mandátumosztogatásnak az eredménye az a 
részvétlensóg, amely ina a parlamentben meg
nyilatkozik. Ez teszi lehetővé, bogy a kormány

Róna cipábta.

Tökéletesen iliik-e 
lábára a cipő ?
Próbájakor nehéi megmondani, igazán kőnyeJmes-e a cipő, melyet 
meg akarunk venni. Nagyon könnyen elszámitjuk magunkat, meri 
osak hordáé alatt kezd a cipő szorítani. Gyermekek például egyálta

lán nem tudják mire kell figyelni vásárláskor.
OrtUnct a *cipőnek, de nem tudják megmondani, tökéletesen 

illik-e a lábukra.

A Pedoscof pontos képet ad.
A Pedoscop olyan műszer mely átriláyit a bőrön úgy hogy azon 
nal láthatja mindenki, hogyan áll a lába » cipőben Igy a vásárló 
Oiztot >ehet abban hogy olyan cipője lesz mely a hosszú hordás

ban is mindig kellemes és megtartja tormáját.
A Corvin Aruház cipőinek «zol'd minőségei, tormáinak eleganciája 
'Mindehhez máé a Pedoscop potitoa megállapítás’ elényö 

cipőt vásárolni nem lehet

CORVIN ÁRUHÁZ

Bangha Dóla páter mondott feltünéstkeltő szent
beszédet, amelyben

a szeretet és megértés szükségességét han
goztatta.

— Ennek a harangnak megkondulásakor a 
főváros mindenkori polgármesterének kell, 
hogy az lebegjen szemei előtt, hogy nemcsak a 
fővóros polgárságának általában, hanem a ka- 
tholikus egyházközségnek is istápolásra van 
szüksége. Megértésre, felebarát! szeretetro és 
jóságra van szükségo a magyar népnek,

mert ez a belső regenerálódás a magyar 
Jövő első feltétele.

— Nem akarjuk, — úgymond — hogy a mo
dernizmus,

az erkölcsök és a női méltóságunk inegta- 
posása 

behatoljon a családokba, s mint modern déli
báb lebegjen az emberek szemei előtt.

lefelé kíméletlen, felfelé pedig elnéző legyen. 
A legitimisták felé azt mondja, hogy nem 
akar felesleges mártírokat csinálni, de ha egy 
munkás elkeseredésében kifakad, vagy pláne 
köztársasági propagandát mer Űzni, azt kímé
letlenül Lecsukják. Az egyik oldalon tüTik a 
bankok és karlelek uzsoráját, a másik oldalon 
pedig kíméletlenül lépnek fel azokkal szem
ben, akik merészkednek ezzel az uzsorával 
szemben védekezni.

A miniszterelnökségen külön osztályt tar
tanak fenn, amely összeköttetést tart fenn 
mindenféle olyan szervezettel, amelyet al
kalmasnak tartanak a aaocláldemokrata- 

párt destruálására.
Sok pénzt költöttek sárga, sas és egyéb szer

vezetek létesítésére is. Mi változatlanul tovább 
folytatjuk küzdelmünket s megyünk a magunk 
áltál kitűzött cél felé. Tisztességes munkabért 
a dolgozónak, általános, egyenlő titkos válasz
tójogot és az erőszak helyett demokratikus 
uralmat — ..ez a mi programmunk.

Knur Pálné után végezetül Farkas István 
képviselő mutatott rá a kormány helytelen 
külpolitikájára, melynek következményeit gaz
dasági téren szenvedjük meg.

Ma délelőtt nyitják meg 
a Magyar Divatcsarnokot

Ma, hétfőn délelőtt meghívott, előkelő közön
ség jelenlétében nyitják meg a főváros egyik 
legnépszerűbb áruházát, a Rákóczi-uti Magyar 
Divatcsarnokot, melyet Kozma Lajos műépítész 
a iegékcSebh, legmodernebb pesti nagyáruházzá 
épített át. Ezt bizton megállapíthatják azok, akik 
a mai ünnepélyes megnyitón jelen lesznek. A 
meghívott előkelőségek közül itt megemlítjük 
Herrmann Miksa kereskedelemügyi miniszter 
Ripka Ferenc főpolgármester, Sipőc; Jenő pol
gármester és Hamvasig István, a hetedik kerületi 
elöljáróság vezetőjének neveit, mint akik meg
ígérték részvételüket az újjáalakított áruház ün
nepélyes megnyitóját a

Kozma Lajos műépítész művészi invenciója va- 
lósággal csodát müveit Az aránylag kicsiny 
üzlet helyére egy tágas, impozáns, modem áru. 
csarnokot varázsolt, amely hatalmas méreteivel, 
Ízléses tónusaival, levegős, kiegyensúlyozottan 
nyugalmas térelosztásával és pompás világítási 
effektusaival ökonomikus stílusa mellett is mo
numentálisán hat Természetes, hogy a Magyar 
Divatcsarnok impozáns fejlődését őszinte öröm
mel veszi tudomásul a közönségnek az a hatal
mas rétege, amelyet régi szeretet bizalom és üz
leti kötelék fűz az áruházhoz. Ez az együttérzés 
avatja társadalmi eseménnyé a megnagyobbított 
Magyar Divatcsarnok megnyitását, de a szó leg
nemesebb értelmében társadalmi esemény ez 
azért Is, mert csattanó cáfolat a kishitüek rém
látásának, akik szerint megcsonkított hazánkban 
létjogosultságát és célját vesztette a komoly 
munka.

A Magyar Divatcsarnok cikkei és árai (bármily 
olcsó, még a legkiválóbb minőségű árui is), tnác 
nem okoznak meglepetést, mert megszoktuk, 
hogy 100 százalékos valóság a cég régi jelszava: 
árban, minőségben szenzáció. Annál több jóleső 
meglepetést tartogat azonban a közönség szá
mára az áruház belsejének elrendezése. Külö
nösen jólesően hat a szemre az is, hogy az áru
ház zseniális építészeti elrendezése folytán az 
egész helyiség nagyszerűen áttekinthető, ami ön- 
kénytelen megnyugtató és kellemes érzést vált ki 
a nézőből. Egy szóval örömmel kell megállapt- 
tani, hogy Budapest nagyszabású és izzig-vérig 
világvárosi intézménnyel gyarapodott.

A sajtóbemutató szakközönsége valósággal 
megrohanta a Magyar Divatcsarnok vezetőjét, 
aki szerényen csak annyit mondott, bőgj- az 
egész vonalon (a legjobb minőségeknél is) mé
lyen leszállította az árakat, ezt tette s tulajdon
képpen semmi egyebet. E szerénykedő kijelentés
sel azonban nyilvánvaló, bogy a Magyar Divat
csarnok valami merőben újat és meglepőt, egy 
teljesen eredeti dolgot hozott a kereskedelmi 
életbe: A legteljesebb demokráciát, mert, egy
szerre tesz eleget a legkényesebb és legszeré
nyebb igényeknek is Aki választékos, abszolút 
legelsőrangu minőségű dolgokat keres, az is meg
talál mindent a Magyar Divatcsarnokban meg

lepően olcsó áron.
Akiknek viszont szerényebbek az anyagi lehe

tőségei, azok már egészen kis összegekért is tető
től talpig elegánsan és divatosan kiruháxhatjáH 
magukat itt, még pedig csupa szavatoltan ló mi
nőségű, tartós, divatos kivitelű és legmegbízha
tóbb készitményü dolgokból. Leggazdagabbak és 
a legszegényebbek egyformán jól járnak tehát, 
ha a Magyar Divatcsarnokban vásárolnak.

Különösen szembetűnő ez az uj osztályoknál 
(női konfekció, kabátok, szőrmék, gyermekkon
fekció, szőnyeg, függöny, cipő, stb.), ahol a leg
változatosabb tömege a pompásnál-pompasabti 
cikkeknek csábit vásárlásra páratlanul olcsó 
áraival A pompás diszszőnyegek mellett pL óriási 
választék áU rendelkezésre Ízléses kivitelű és tar
tós, olcsó szőnyegekből és függönyökből, ame
lyek révén a legszegényebbek is megszerezhetik 
maguknak azt az örömet, bogy otthonukat laká
lyossá díszítsék És egyformán ezt tapasztaltuk a 
női-, férfi- és gyermekdivat valamennyi terén, A 
Magyar Divatcsarnok lehetővé teszi, hogy mind
erről azok is meggyőződést nyerjenek, akik nem 
akarnak vásárolni. Az áruházat ugyanis vétel- 
kcnyszer nélkül, tetszése szerint megtekintheti 
mindenki.

Javult az angol király 
állapo.'a

London, nov. 25.
(A Hétfői Napló tudósítójának jelentése.) Aa 

angol király állapotában
a szombatról vasárnapra virradó éjjel vál

tozás nem állott be.
Vasárnap a kora reggeli óráktól kezdve a 
Buckingham-palota előtt, a viharos idő ellenére 
is állandóan nagy embertömeg gyűlt össze, 
hogy a király hogylétéről újabb híreket halljon. 
A várakozókat nagyon nyugtalanította a szom
bat esti orvosi jelentés hiányos szövegezése és 
ezt a nyugtalanságot csak a vasárnap délutáni 
hivatalos közlés oszlatta el, mely szerint

■ király m éjszakát Jól töltötte, egyébként 
állapota a vasárnap folyamán Is változatlan 

maradt.
A yorkl herceg, aki a wcek-endet Londonon 

kívül'szokta tölteni, e hét végén szakított szo
básával és a fővárosban maradt. Mary her
cegnő, aki most érkezett meg Londonba, nem 
saját otthonában, hanem a Buckingham-palotá- 
ban szállt meg, úgyhogy most a királyi esalád 
majdnem minden tagja az uralkodó betegágya 
mellett tartózkodik Baldivtn miniszterelnök, 
továbbá az angol belügyi és gyarmalügyl «’ 
niszterek week-endt plhenölíik közben is

állandó telefonösszeköttetést tartanak fenn 
a királyi palotával,

hogy a beteg király állapotának minden fázisá
ról rögtön értesüljenek.

kz angol királyné szombat délután magló
lent egy hangversenyen, ahol a közönség mele] 
ovációban részesítette.

A Reuter-iroda értesülése szerint, ma dél
után a tüdővértóbilósban, valamint a «'* ’• 
hártyrgvitli«Aá*1'»n  egvaránt könnyű javulás 
volt észlelhető a királynál
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Budaváryék vasárnap 
megalakították a »meg*  nem 

alkuvó ébredők pártját«
Izgalmas gyűlésen tiltakoztak Buday Dezső 

elnöksége ellen
Vasárnap délelőtt a két, sőt most már há

rom csoportra szakadt ébredők egyik cso
portja az úgynevezett

disszldens ébredők az Újlaki-rakpart 
egyik vendéglőjében gyűlést tartottak.
A gyűlés, amely rendkívül izgalmas han

gulatban folyt le, Budaváry László beszé
dével kezdődött. Budaváry éles beszédet 
mondott az Ébredő Magyarok Egyesületé
nek jelenlegi vezetősége ellen és követelte, 
hogy a jelenlegi elnök, Buday Dezső mond
jon le elnöki tisztéről.

A többi szónok ugyancsak éles szavak
ban fakadt ki

az ébredők mostani vezetősége ellen,

Zavarosan ifteMR kóser Eduln
Kihallgass közben gűrcsSs Kacagás fogta el es römiKírtyfit kert 

a letartóztatott igazgató. aHines etmaáttógotát megvizsgálják 
EMi es mait ama Wáft az ügyészségre

Vasárnap délután a rendőrség befejezte a J 
7?őser-ügy nyomozásának első fázisát.A há-1 
rom nappal ezelőtt kipattant botránnyal kap
csolatban a rendőrség hal gyanúsítottat állí
tott elő a főkapitányságra, akik elölt még 
szombaton kihirdették az előzetes letartóz
tatásról szóló végzést. Vasárnap délután kél 
órára megtették az intézkedést, hogy a hat 
letartóztatottat átkisérjék az ügyészségre.

Még a kora uélelőlti órákban, amikor nyil
vánvalóvá vált, hogy a letartóztatottak nem 
maradnak a főkapitányságon, hozzátartozók 
jelentek meg a főkapitányságon és kérték 
hogy engedjék meg a ietartóztatottaknak 
saját költségen való átszállítását. A rendőr
ség megadta az engedélyt. Délután két óra
kor hat csukott autó állott elő a Béla-utcíti 
oldalon. Néhány perc múlva a hozzátarto
zók sorfalai között

egymásután hozták a letartóztatottakat. 
Elsőnek Szemző Miklóst, a Röser-iskola né
met tanárát és egyik osztályfőnökét, aki 
sietve ugrott be a kocsiba, eltakarta az arcát 
ftogy a járókelők ne láthassák.

Néhány perc után
egy rendőr kíséretében Röscr Alfréd Ed- 

vln jelent meg a kapuban.
Tétován nézett körül, mosolyogva fordult a 
rendőrhöz és megkérdezte, melyik kocsiba 
szálljon. Amig az autó cl nem indult, a le
tartóztatott igazgató jobbra-balra mosolyog
va köszöntötte az odasereglett hozzátartozó
kat. Gyors egymásutánban hozták Récsénu.i- 
Goldbergc.r Zsigmondot, Sóder Józsefet és dr. 
Lilics Sztójánt.

Vasárnap délelőtt különben az ügyben 
tragikus fordulat állott be. Röser Alfréd Ed- 
vin ugyanis, aki harmadik napja a rendőr
ség foglya s aki eddig szinte apnlikusan tett 
vallomást a hamisítások ügyében,

vasárnap már a kora reggeli órákban 
rendkívül zavarosan viselkedett.

Eleinte csak halk nevetéssel keltette fel a de
tektívek figyelmét, később azonban 

hangosan kacagni kezdett, 
ugy hogy a harsogó kacagás zajára a máso
dik emeleten összeszaladtak a detektívek. 
Tizenegy óra felé újra a rendőrtisztviselö 
elé vezették Röscr Edvint és sor került a 
szembesítésekre. A letartóztatott iskolaigaz
gató először nyugodtan ült a helyen, néhány 
pillanat múlva azonban felpattant s rácsa
pott a tisztviselő asztalára:

— Azonnal adjanak nekem römi-kár-
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a beszédeket hangos közbekiáltások, éles 
kifakadások tarkították s a gyűlés végén 
határozati javaslatot fogadlak el, amelyen 
kimondották, hogy a disszidens ébredőkből, 
valamint az ébredő oillamosvasutasokból, 
akik most léptek ki uz ÉME-ből, továbbá a 
fasiszta munkásokból és a nemzeti alapon 
álló munkásságból
közös nagypártot alakítanak, amelynek 

alapszabályai már elkészüllek és rövi
desen a belügyminiszter elé terjesztik.
Az uj párt ,,meg nem alkuvó ébredők 

pártja" címen alakult meg s már c heten 
cl akar járni a hatóságoknál a: alapszabá
lyok jóváhagyása végett.

tyát. Addig nem beszélek. Éu kártyázni 
akarok.

Amikor behozták Szemző Miklós tanárt, hogy 
szembesítsék Röserrel, az igazgató tétova 
szemekkel tekintett a tanárra.

A szembesítés alkalmával állandóan ne
vetett és görcsös kacagása miatt néha 
perceken keresztül megakadt a kihall

gatás.
Még vasárnap délelőtt szó volt arról, hogy 
rendőrorvos fogja megállapítani a letartóz
tatott iskolaigazgató elmeállapotúi, azonban 
később ugy határoztak, hogy a vizsgálat az 
ügyészségen fog megtörténni. A hozzátarto
zók és mások tanúvallomásai is amellett 
szólnak, hogy

lWser Edvin a legutóbbi hónapokban 
inár nem volt ura saját akaratának. 

Felesége különben hónapokkal ezelőtt gond
nokság alá akarta helyeztetni tékozlás miatt. 
A telzaklatolt idegzetű ember, akit állan
dóan zsarollak és minden pillanatban várta 
a botrány kipattanását, teljesen összerop- 
pánt. Már a letartóztatás napján is észre 
vették ezt a jelenséget abból, hogv Röscr 
Edvin szenvtelen arccal é.s apatifcusan mon
dott el mindent, ami vele az érettségi bizo
nyítványok hamisításával kapcsolatban tör 
lent.

Miután a rendőrség a nyomozás első ré
szét lezárta, a további intézkedéseket már 
az ügyészségtől várja, igy elsősorban arra 
vonatkozóan, hogy

mi történjék azokkal, akik hamis érett
ségi hizonyilványok alapján helyezked
tek el különféle közhivatalokban, ahol 
éveken keresztül teljesített szolgálat után 

kinevezték Őket.
A rendőrségen fekszik az a lista, amelyet 

Röser Edvin vezetett, ahol négyszáz ember 
szerepel, akik mind hamisított érettségi 
bizonyítványt kaptak. Ezzel azonban nem 
teljes a névsor, mert a négyszáz név csak 
azokat szerepelteti, akik másolat formájá
ban kapták meg a hamis bizonyítványokat.

Több mint százötven azoknak a száma, 
akik ezen a listán nem szerepelnek és 
mégis hamis bizonyítványt szereztek. 
Ezek azért nem szerepelnek a listán, 
mert mint Röser elmondotta, őket 
visszamenőleg betörzskönyvei e és an
nak alapján nem érettségi bizonylt- 
ványmásolatokat. hanem eredeti bizo

nyítványokat adott kJ.
A rendőri nyomozás második napján már 

egyre-másra jelentkeztek a főkapitányságon 
emberek é.s szolgáltattak be hamis bizo
nyítványokat. A rendőrség egyelőre jegyző
könyvet vett fel ezekről az esetekről s 

csak az ügyészség döntése után fog el
járni a hamis érettségi bizonyítványok 

tulajdonosai ellen.
Szombaton délután többek közölt hat 

oénzfigyőri szemlész jelent meg a főkapi
tányságon, akiknek érettségi bizonyítványá
ról kiderült, hogy hamisítvány. A beszolgál
tatott bizonyítványok után mind a hat azem- 
lészt kihallgatták a rendőrségen s az érett
ségi bizonyítványaikat elvették.

A legtöbb közhivatalokban máris utasi- 
sok mentek szét, amelyek szerint mindenki 
utólag tartozik érettségijét igazolni s az ed
digi hírek szerint

nagyon sok olyan tisztviselőre találtak, 
akik hamisított érettségi bizonyítványok 

alapján nyertek cl állásaikat.
Vasárnap délelőtt a rendőrség megállapí

totta még azt is, hogy nemcsak Magyar
ország területén, hanem külföldről is fór- 
lak Kóserhez hamisított érettségi bizonyít- 
vényükért és különösképen a megszállott 
területek lehelnek elárasztva ilyen bizonyít- 
ványokkal,

Béesfeöl Budapestre szö
kött Koricsoner dr. a vas- 
kiraly9akit morf lom csem
pészéssel gyanúsítanak.
Bejelentette feleségének, hogy öngyilkos lesz

Vasárnap megkeresés érkezett a főkapi
tányságra a becsi rondőrigazgalóságtól, 
amelyben közük, bogy Koricsoner Henrik 
Gyula dr. bécsi örvös, akit mőrfiuóiüzérke- 
déssel gyanúsítanak, állítólag Budapesten 
tartózkodik és kérik, hogy elfogafására in
dítsanak nyomozást.

A bécsi rendörigazgatóság értesítése mö
gött egy óriá-i feltűnést kellő ügy áll, amely 
napok óta izgalomban tartja az osztrák fő
várost. A bécsi rendőrség nu-r hónapok óin 
azt tapasztalta, hogy egvrc jobban terjed 
a moríiumláz é.s a kóbitó.verárusok egyre 
szemérmetlenebből űzik a kereskedést. 
Nagyszabású nyomozás indult, amelynek 
során kiderült, hogy az ügynökök egész se
rege foglalkozik a kokainf.rusitással és

a csempészés központjában*  dr. Kori- 
csoncr Henrik Gyula, Bécs egyik leg

ismertebb embere áll.
Koricsoner a leghíresebb fezőrök egyike. 
Orvosi diplomája van. de nem folytatott 
gyakorlatot. Fezőrködéssel foglalkozott, kü
lönösen a vasszakmában tevékenykedett. A 
háborúban a hadügyminisztérium vas- és 
fémoszlályának a főnöke volt és Bécsbcn 
a vaskirálynak hívták. A dúsgazdag ember 
egy időben igazgatója volt a Dcposilcn- 
banknak, majd a háború után mcgalapi 
latfa a Montana részvénytársaságot, a leg
nagyobb osztrák iparvállalatok egyikéi. 
Négy esztendővel ezelőtt nagy feltűnést kel
tett, hogy váratlanul, a közgazdasági világ 
legnagyobb meglepetésére megvált a Mon
tana részvényeitől, összes vállalatait eladta 
és üzleteit likvidálta. Az eladott értékekért 
a Jakab Neurath cég többmilliárd sillingct 
fizetett ki Koricsonernek. Ettől az időtől 
kezdve ugy tudják, többé nem foglalkozott 
nagyobb szabású üzletekkel. Vagyona 
szinte legendás hírű. Tavaly Dclafrikában 
ültetvényeket vásárolt. Néhány ilyen vá
sárlással kapcsolatban nagyobb összeget 
veszített, van azonban több olyan ültetvé
nye is, amely óriási hasznot hajt. Bécsben 
palotája van Salzkammergutban a Woif- 
gangsee pariján pedig hatalmas park köze 
pcu. álló villát vásárolt.

Koricsoner Henrik Gyula különc élet
módjáról sokat beszéltek az utóbbi időben. 
Három felesége volt.

Egyik felesége morfluinnicrgczésben 
halt meg.

Annál több sugdolődzásra adott okot az. 
hogy*  mostanában elterjedt u Ifire, hogy

Koricsoner már régebben morflnlsln.
Sokat beszéllek róla egy morfiumos bot

K arácsonyra okueiienlli legyezze elül 
örnbb^^^ Patne-Babv csotadt moz’geppai
I rthotrljen Hímek — KSlf’ön kapható cl«.ő-n'-2ó fl ipm >«or - fi biti rö«rleifizctó« 
Kípe< ,<r]ci'ye»ket díjtalanul k U I d . a mmtvaroraziV-í veatrkéoviac'et:

Bunub in Rt Í’nthe-Bab.v os'.'Alya, Vili., t'tlö -at 4. Kapává minden jobb hza»uzlellw»n ia

ELIDA
SZAPPAN 

&lida Minőség! 

Darabja 80 fillér. 
Az Eficía Favorit Szap
pan állandó használatának 
eredménye a kifinomult 
természetes szépség. A 
bájos, finom arc elbüvö- 
lőbb lesz, mint valaha!

ELEDA

A legnemesebb parfőm 
harmatával dúsan át
itatott rendkívül kiadós 
szappan üdít, ápol,frissít.

rányával egyidőbenOrsÁa Máriával kapcsa- 
latban. A hirbs színésznő. - aki in in l köztu
domású. megrögzött morfinista volt, Kori
csoner kedvéért lemondott a színpadról, 
barátságuk azonban' non) sokáig tartott és

Örs ka Mária anyagi követelések miatt 
pert indított ellene.

Ilyen előzmények után történt, bogy a bécsi 
rendőrség gyanúja a morfiumcsempészéssel 
kapcsolatban ráterelődötl. Három nappal 
ezelőtt már detektívek jelentek meg a la
kásán és ki akarták hallgatni, kiderült 
azonban, hogy eltűnt Becsből. Tegnap az
után leséi érkezett*  Bécsbcn élő' apósához 
és feleségéhez, amelyben a következőket 
irta:

— Ne keressenek, Budapesten vagyok 
es itt öngyilkos leszek.

A hozzátartozóihoz érkezett levélről tu
domást szerzett a rendőrigazgatóság, nyom
ban telefonon kérte a főkapitányságot, 
hogv indítsanak nyomozást Koricsoner 
Henrik Gyula doktor felkutatására. Az ér
tesítés alapján a rendőrség széleskörű nyo
mozást indított, hogy megtalálja az egész 
Bécset izgalomban tartó botrány szerep
lőjét.

Iluszenegy betörést ismert 
be két tétlenért betörő

Békésgyola, november 25.é A Hétfői Napló tudósítójától.) Két veszedel
mes betörő került csendőrkézre a vasárnapi 
napon. A két betörő

sorozatos betöréseket követett cl evek óta 
Békés vármegyében

s a nyomozás eddigi megállapítása szerint min
den bizonnyal

Budapesten is több betörést
hajlottak végre.

A gyulai cscndőrsé.g Pudilik Demeter kovács
segédei és Faragó János köművessegédot akkor 
érte lelten, amint azok Békésgyulán cay tekin
télyes kereskedő házából

az elrabolt értéktárgyukkal éppen meg
szökni akartak.

A csandőrségrc előállított bclörők bevallót*  
Iák, hogy az utóbbi két évben sorozatos befő, 
réseket követlek el Békés vármegye egész területén. Bevallották, hogy Békéscsabán négy; 
Gyulán fit. Sarkadon húrom, Orosházán kél, 
Tótkomlóson négy. Csorvúson pedig három be
törést követtek el. V gyulai csendőrség mind
két betörőt letartóztatta.
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— Rákosi Jenő állapota. Rákosi Jenő ál 

Inpolában tegnap némi rosszabbodás kö
vetkezett be. Vasárnap délután aluposan 
megvizsgálta a beteget Herzog professzor és 
Gulden Róbert, a háziorvos. A vizsgálat 
alapján a szivet gyengének találták, to
vábbá nem tartották kielégítőnek a táplál
kozást. Herzog professzor utasításokat adott 
n megfelelőbb táplálásra. Ha ezt a kedve
zőbb táplálkozást sikerül keresztülvinni, 
akkor a nagybeteg Rákosi Jenő állapota 
rendbejöhet. Vasárnap délután mindenfelé 
riasztó hírek terjedtek cl Rákosi Jenő álla- 
pólónak rossza bbod>*s.<ról.  Ezek a hírek 
szerencsére nem bizonyultak valóknak. 
\rra a példátlanul nagy tiszteletre és me 
lég szerétéire, amellyel a főváros közön
sége Rákosi Jenő személye iránt viseltetik, 
a legnagyobb bizonyíték nz n szinte percen
kénti érdeklődés, amellyel lapunk szerkesz
tőségét is felkeresték az éjszaka folyamán. 
Rákosi Jenő vasárnap délután már lénye
gesen jobban érezte magát, felolvaslattn 
magának lapokat és hosszú cikkeket ér
deklődéssel hallgatott végig.

— A nénid s jtó Appony előadásáról. Az 
egész berlini sajtó rendkívüli figyelemmel 
foglalkozik Apponyi Albert gróf tegnapi elő- 
adásával. Valamennyi lap — legnagyobb ré
szük vezető helyen — igen részletesen is
merteti az előadás gondolatmenetét és „nz 
agg és oly fiatalosan erőteljes nagy magyar 
áll.imférflunak“ őszinte és meleg elismerés
sel adóznak. Kivétel nélkül megállapítják, 
hogy Apponyi fejtegetései a népes hallgató 
séghan milyen kivételesen mély benyomást 
kelteitek.

— Kuhlnji Pál dr. egyetemi tanár temetése. 
Vn«ámap a részvét impozáns megnyilatkozása 
mellett szén leli ék be a kerepest temetőben a 
BnroM-ulcai nőgyógyászati klinika elhunyt igaz
gatójának, Ktibinyi Pál dr. orvoslanárnnk hoR- 
testít. A gyász szertartáson Volkenberg Alajos 
dr. rektor vezetésével megjelentek a budapesti 
egyetemi tanács tagjai, nz I számú nőgyógyá
szati és szülészeti klinika orvosi és tisztviselői 
kara, a szegedi egyelem küldöttsége, továbbá 
nz orvosvilág számos kitűnősége. A gyászszer
tartáson Tóth István dr. egyetemi tanár, a II. 
nőgyógyászati és szülészeti klinika igazgatója, 
Hniniss Elemér, a szegedi egyelem tanára és 
l.cholzhy-Semmelmels Kálmán egyetemi in. 
tanár, klinikai adjunktus mondottak búcsúzó 
beszédet. A holttestet a beszentelés után Mis
kolcra .szállították, ahol a Kubinyi-család sír
boltjában helyezik őrök nyugalomra.

— A Magyar írók Egyesületének 
lése. A Magyar írók Köre vasárnap 
tartotta közgyűlését az Otthonban. 
vich Géza elnök megnyitója után József ki- 
rálvi herceg szólalt fel a közgyűlésen. Beszé
dében hangoztatta hogy a magyar irodaion' 
hivatása megnyitni a nagyvilág szeméi, hogy 
végre igazságot szolgáltassanak ennek a 
megcsonkított nemzetnek. Klebelsberg Kunó 
gróf kultuszminisztej volt a kővetkező szó
nok, aki a kultúra nagv jelentőségét emelte 
ki politikai vonatkozásban. A közgyűlés 
titán a Gellert-szállóban bankett volt. A ban
ketten Móricz Zsigmond beszéde kellett na
gyobb érdeklődést. Mórifz Zsigmond ugyani' 
beszedőben a mnirvar Írók sorsáról szólt és 
az anyagi és erkölcsi érdekek szükségességét 
hangoztatta.

— A Curlfon-szdlloda mindig látványos
sága volt Budapestnek .ékessége n Duna- 
partnak, lllits Gyula, n szálló tulajdonosa, 
most a pompás palotát átépittette s ezzel a 
gyönyörű épület szinte uralkodik a város e 
festői pontján. Az újjáépítés folytán ötven 
szobával bővült a szálló. Minden szobá
ban központi fűtés, folyó meleg- és hidegvíz
szolgáltatás teszi teljessé a kényelmet. Az 
utcai szobák mindegyikének külön elő- és 
fürdőszobája van. Minden szobát, újat és ré
git egyformán fényjclz.öké’-zülékkel és ál 
lami telcfónnal szereltek fel. Modern, ele
gáns étkező- és társalgó termei n legnagyobb 
igényeket is kielégíti. A Cnrlton-szálló ké
nyelmes otthont és a legjobb ellátást nyújtja

— Agyonlőtte magát egy vállalati cégvezető 
felesége. Rövid szenvedés után vnsiirnap csle 
a PárA-sianat.fiúmban meghall Baumann Béla 
vállalati cégvezető fiatal felesége, aki szomba
ton n Pnnnonia-utca 15. számú ház első eme- 
Jetén levő lakásán öngyilkossági szándékból 
revolverrel mellbelőtte magát. A főkapitányság 
intézkedésére Baumann Béláné holttestét n 
törvényszéki orvostani intézetbe szállították 
és megindították a nyomozást az öngyilkosság 
okának felderítése végett.

— Meghalt Jetiinek Lajos. Jetiinek La
jos kormány főtanácsos, a Helyiérdekű Vas
utak R.-T. nyugalmazott ügyvezető igaz
gatója vasárnap délben meghalt. Jetiinek 
Lajos a fővárös társasági életének rokon
szenves tagja, a mngyar közlekedésügynek 
egyik legkiválóbb szakértője volt. Az el
hunytban Jcllinek Aurél dr. édcsatyját gyá 
szolja.

UŐzgyÜ 
délelőtt
Vojno-

CHMEL“Alapítva 1SSK 

u„ Daronva-utca 7. js®-*  
■acbJte'n, nsonflortar, OrotriaB-Slelsweg, Prokeeb. 
8ta~'c vllVjmVták rtycdllH kópvíaelete éa 
OMy vAaazték egyéb gyárt mányu zongerakban 

E’.önw arav es koüvezo nzeitti test ettta i 
Hangolás. |nilU», bé 11 e 11

Huszonötezer pengő óvadék ellené
ben szabadlábra helyezték a hamis 
mérnöki oklevél ügyében letartóz-

tatott Fenyves István építészt
A Tábla tízről huszonötezer pengőre emelte fel az óvadékot

Hétjől Napló nnnakldejéu részletesen fog-A _ ____________ _______________
lalkozott Csomzadlák József építési rajzoló 
szélhámosságával. aki összejátszva a műegye
tem rektori hivatalának altisztjével, több mér
nöki diplomát hamisított. A rendőrség a rek
tori hivatal feljelentésére., széleskörű nyomozás 
után letartóztatta Csomzadlák Józsefet és több 
társót Csomzadlák beismerte, hogy megrende
lésre tényleg szállított hamis diplomát. Így töb
bek között Fenyves István építész részébe is 
hamisított haszonnégyezer pengőért egy mér
nöki diplomát.

Fenyves István ebben az időben külföldön 
tartózkodott, de amikor megtudta, hogy ellene 
is eljárás indult, önként jelentkezett a főkapi
tányságon, ahol kihallgatása után

oklrathamlsItáN bűntettére való felhajtás el
mén letartóztatták.

A vizsgálóbíró indítványozta Fenyves István 
fogvatartását, amit az ügyészség is fentartott. de

— A Bethlen Margit nőnevelő Intézet felava-l 
tdaa. Nevezetes ünnepség gyűjtötte össze vasár-1 
nap Kaposvár és egész Somogyvármegye refor
málasait. Ekkor nyitották meg a miniszterel
nök feleségéről elnevezett „Gróf Bethlen Mar
git református nőnevelő intézct“-et és az Itteni 
református egyházközség gyülekezeti házát A 
nőképző felállítása elsösoiban azáltal váll lehe
tővé, hogy egy derék ipnrosembcr. Czira József 
özvegye a Tallián-utcában levő ériékes ingatla
nát felajánlotta a belsősomogyi református 
egyházmegyének, amely leányinternátust ren
dezett lie az épületben. Húsz középiskolás nö
vendék helyezhető cl az intézmény falai között.

— Árokbalordult egy Martn-taxL A Marta 
taxivállalat 60G-os száma kocsijával, amelyet 
BiróV Viktor soíTör vezetett, könnyen végze
tessé válható baleset történt a Ménesi-ut 53 
számú ház előtt. A Méncsi-ut ezen a részn 
kanyarodik. Mikor a kocsi ehhez a részhez 
ért, úgy látszik, a fék felmondta a szolgála
tot és n kocsi az árokba fordult. Az autó
ban ülő dr fíatlagi István egyetemi tanár
segéd és a soíTör is sérüléseket szenvedtek. 
Mindkettőjüket a mentők szállították az Uj 
Szent János-kórházba. A baleset ügyében a 
rendőrség megindította a vizsgálatot.

— Teljes vasárnapi mankasr.ünelet követet
nek a fűszer- és élehulszerkercskcdclml alkal
mazottak. Vasárnap délelőtt naggyülést tárlóit 
a fűszer- és élelmiszcrkcrcskedelmi alkalmazot
tak a teljes vasárnapi munkaszünet érdekében. 
A napirendet Fleischer Ernő, a KAOSz ügyve
zető elnöke ismertette általános helyeslés köze
pette majd előterjesztette a határozati javasla
tot, amelyben ugv egészségi, mint munkaké
pességük megóvása végett a teljes vasárnapi 
munkaszünetet kérik a fűszer- és élelmlszcrkc- 
rcskedclmi alkalmazottak a kormánytól.

— Szatmármcgycick gyűlése. Szalmár 
megye, Szalmár, Nagykároly, Nagybánya 
és Felsőbánya menekültjei és elszármazot
tal vasárnap délelőtt impozáns gyűlést tar 
tollak a vármegyeházán. A gyűlés szónokai; 
Gál Endre, Hallcr István, Komorőczy Iván, 
Korodi-Kalona János a trianoni béke gyors 
revízióját hangoztatták. A gyűlés ezután 
elfogadta a sérelmekről és a követelésekről 
szóló határozati javaslatot. Elhatározták, 
hogy sérelmeiket memorandumba foglalják 
és eljuttatják n Népszövetséghez, Rother
mere lordhoz, Mussolinihez, Borah szená
torhoz és a kormányhoz.

— Vasárnap éjszaka négy lakást fosztottak 
ki ■ betörők. Vasárnapról hétfőre virradó éj
szaka egész sereg lakást fosztott ki egy vesze
delmes betörőtársaság. Az első betörést Fuchs 
Zsigmond gyárigazgatónak Délibáb-utca 28. 
számú villájában követték el. Röviddel utóbb a 
Pannónia-ulca 8c alatt lakó Wcisz József cipö- 
nagykercskcdő tett bejelentést a rendőrségen, 
hogy Ismeretlen tettesek 10.000 pengő értékű 
aranynemüt loptak el a lakásából. Lukács Mi
hály cipőkereskedő is megjelent a rendőrségen 
és feljelentést tett, hogy vasárnap este távol
létiben az Aggteleki-utca 11. számú házban 
levő lakását kifosztották. A késő éjszakai órák
ban pedig Welsz Imre gyárigazgató jelentette 
be, hogy nz Erzsébet-tér 15. szám alatti laká
sénak ajtaját feltörték és a lakásból több mint 
18.000 pengő értékű ruha-, ezüst- és 
neműt vittek el az ismeretlen betörök, 
elfogatása érdekében a rendőrség nagy 
tussal Indította meg a nyomozást.

— .Sörkedvelők figyelmébe! A több 
év óta fcnáltó Schwfitz József sörnagykcrcskedő 
cég (VII!., Práter-utca 47.) ismét bevezeti a 
közönség kedvelt sörkülönlegességeit, a Pilseni 
ösforrás-l a Gössi, valamint a pompás Búd- 
ureissl söröket, melyek palackba fejtve ismét 
kaphatók minden jobb kávéházban, vendéglő
ben és «sctnegeiizlclben. Az utóbbi két sörfajta 
a vendéglőkben csapolva is kapható.

ékszer- 
akiknek 
appará-

mint 50

KISSLING 
CSILLÁROK

tsgolssófeS
6a legjobb 
kivitelben

in. wimr,
Padimiezkír álca 31. szán

a vádtanácr, tizeicr pengő óvadék ellenében 
elrendelte az építész szobadlábrabclyezéséL 

Az ügyészség a határozat ellen fetfolyamodást 
jelentett be és így az ügy felkerült n Táblára, 
a Lehoc.zky-tan&cs elé, ahol Leilner László dr. 
láblaliiró előadásában ismertette Sándor László 
dr. és Rajna Dezső dr. védőknek a szabad- 
lábrahelyezés iránt előterjesztett kérelmének 
indokolását.

A Tábla zárt ülésben helybenhagyta a vúd- 
lauács által borult szabadlúbrahelyező ha 

tárogatót
azzal a módosítással, hogy az óvadékot tízezer 
pengőről huszonötezerre emeli fel

Fenyves István védői nyomban letétbe Is he
lyezték a biztosítéki összeget és röviddel utóbb 
az építész Sándor László dr. és Rajna Dezső dr 
védők társaságában el Is hagyta a Markó-utcai 
fogházat.

— Időjárás. A Meteorológiai Intézet vasár
nap az időjárásról a következő prognózist 
adta ki: Borús, reggel ködös, aránylag enyhe 
idő. sok helyütt (tővel.

— Buesn az Erzsébetvárosban. Vasárnap 
folyt le nz erzsébetvárosi búcsú első napja. Az 
ájlalos hívek a búcsú napjának délelőttjén zsú
folásig megtöltötték nz erzsébetvárosi Szegény
ház-téri Arpádházt Szent Erzsébet plébánia
templomot, ahol Zadravecz István felszentelt 
püspök mondott szentbeszédet. — A hetedik ke
rületi búcsú az egósz napon át látooalott volt.

— A Terézvárosi Kör szülőt értekezlete. A 
Terézvárosi Társaskörben vasárnap délelőtt szü
lői értekezlet volt. Steiner György ügyvezető ál
éinak n szülők és az iskola benső kapcsolatá
nak kiépítéséről beszélt, majd a szegény diá
kok karácsonyi segélyezését vázolta. Guttner 
Miklós és Takács István az oktatási és neve
lési szempontokról tartottak előadást, majd az 
értekezlet résztvevői elhatározták, hogy a szü
lői értekezleteken leszűrt tanulságokat az illct- 
tékes tanügyi hatóságokhoz fogják felter
jeszteni.

Amiről
mindenki

beszél
Ha kevés pénzért elegánsan akar ruházkodni, 
keresse fel László Sándor férfiszabómester 

kitűnő hírnevű férflszabó üzletét (VII. kér., Rá- 
kóczi-ut 50), ahol saját műhelyében készít 
mértek után elegáns férfiöltönyöket vagy téli
kabátokat 80, 90 és 100 pengőért a legdivato
sabb szövetekből Minden darab a cégfőnök 
irányítása és ellenőrzése mellett készül a leg
tökéletesebb kiállításban és a legdivatosabb 
szabásban. Szövetmintákat vidékre bérmentve 
küld. A t. olvasó figyelme felhi válik ezen har
minc év óla fönnálló közismert és megbízható 
cégre.

— Felavatták Lédcrer Sándor dr., a pesti izr. 
hitközség elnökének síremlékét. Vasárnap dél
előtt a rákoskeresztúri izr. temetőben kegyeletes 
ünnepség keretében avatták fel a pesti izr. hit
község múlt évben elhunyt elnökének, dr. Lédc- 
rét Sándornak síremlékét. Róna József szobrász
művész remek alkotását. A sirenílékavatáson 
Kaszab Aladár elnök vezetésével megjelent a 
pesti izr. hitközség teljes elöljárói kara, a 
Chcvra Kadisa elnöksége, az izr. nőügyietek és 
több hitközség küldöttsége. Dr Hevesi Simon 
vezető főrabbi siremlékavntó beszéde után dr. 
Hajdú Marcell elnökhelyettes mondott emlék
beszédet, melyben méltatta az elhunyt nagy érde
meit Dr. Eulenberg Salamon, az Országos Izr. 
Iroda ügyvezető elnökének cmlékbeszéde után 
dr. Gábor Gyula főtitkár, a pesti izr. hitközség 
tisztviselői kara és tantestületei, dr Schullcr 
Dezső főjegyző a székesfőváros tanácsa és ható
ságai, dr. Blau Lajos rektor az Országos Rabbi
képző, dr. Endrei S. Henrik a Pesti Chcvra Ka
disa, Foss Lajcs a tcmplomkörzetek, Kellner 
Adolf a templomelöljárók, dr. Szabolcsi Lajos az 
elhunyt b..rátái, Boschán Artúr pedig a környék
beli izr. hitközségek nevében mondott kegyeíetes 
beszédet. A gyászünnepséget a templomi kórus 
éneke fejezte be

— Zola müvet Lapunk mai számában fel
tűnést kelt az a hirdetés, hogy a világhírű 
francia regényíró, Zola Emil müvei Ingven ke
rülnek a nagyközönség kezébe, ami nemcsak n 
magyar könyvpiacon, de az egész világon a 
szenzáció erejével hatott. Aki tehát ingyen, a 
hirdetésben megjelölt módon akar Zola müvei-

1 hez jutni, vágja ki a lapunkban megjelent szel
vényt és küldje be Zola müveinek kiadójához 
a Gutteuberg-vállsIallioK (Budapest, IV„ Vúci- 

' utca 17.), ahol a 32 kötetre tervezett első cik
lus megkezdte diadalmas útját a nagyközön
séghez.

— Guthi Soma jnhlleuml estje. December 
2-án a Zeneakadémián ünnepük meg Guthi 
Soma negyven éves írói jubileumát. Az estélyen 
a legkiválóbb magyar Írók, művésznők és mű
vészeié működnek közre. Jegyek Rózsavölgyi
nél.

Neotechnikum
egészségügyi*  «*«-.  villamos-cikkek 

állandó kiállítása 
(Özemben bemutatva — belépődíj nincs) 

Budapest, VII, Vörösmarty-u. 5 
(Magyar Színháznál)

— Otthon bál. Hosszú idő után ismét a régi 
békeévekre emlékeztető előkelő színvonalú bált 
rendez az Otthon írók és Hírlapírók Kőre 
1020 január 10-én a pesti Vigadó termeiben. 
Külön rendező bizottság alakul az elit-bál sike
rének biztosítására, amely a farsangnak fényes 
megnyitója lesz.

— Háromszor mcllbesziirta magát Tőkég 
Károly vendéglős. Vasárnap a késő esti órák
ban értesítették a mentőket, hogy a Fóti-ut 
43. sz. alatti lakásán Tőkés Károly 42 éven 
vendéglős zsebkésével háromszor mellbe- 
szúrta magát. A mentők a -szerencsétlen em
bert a helyszínen első segélyben részesiteV 
tck. majd a Rókus-kórházba szállították, 
ahol megállapították, hogy állapota ugyan 
súlyos, de nem életveszélyes. Tőkés Károly 
neve nem ismeretlen a pesti vendéglős szak
mában, mert Tőkésnek már több jólmenŐ 
üzlete volt, de valamennyitől megvált és úgy 
látszik, hogy a rossz gazdasági helyzet kö
vetkeztében beállott viszonyok keserítették 
-?1 oly tnértékbpn, hogy végül is öngyilkosaé- 
iot kísérelt meg.

— Elmebeteg a gyermekgyilkos asszony. 
Gyuláról jelentik: A gyulai közkórház elme
szakértő vizsgálata a minap ön- és közveszé- 
’yes őrültnek nyilvánította Kulcsár Adámné 
kiscsákói lakost, aki ez év májusában az 
Orosháza melletti Kiscsákón megölte gyer
mekét, majd marólúgot ivott és nyakán az 
ütőereit elmetszette Kulcsárnét felépülése 
■lián a gyulai közkórház elmegyógyinlézeti 
osztályán helyezték el ahol a lefolytatott 
vizsgálat után most megállapították, hogy az 
isszony cselekedetét elmebetegen követte cL 
A gyulai ügyészség a vizsgálat eredménye- 
képen a gyermekgyilkosság vádját az asz*  
'zony ellen elejtette. Kulcsárnét elmegyógy
intézetbe szállilotlá k.

•— Az egri Szent Fcreuc-rend jubileuma. 
Egerből jelentik: A Szent Ferenc-rend vasárnap 
ünnepelte hétszáz éves jubileumát annak, hogy 
Egerben megtelepedett Szmrecsányi Lajos ér
sek délelőlt ünnepélyes nagymisét pontifikáit, 
utána pedig a Kulturbázban folyt ló az ünne
pély, amelyen Vass József népjóléti miniszter. 
Hréhr Imre államtitkár és Ripka Ferenc főpol
gármester is megjelentek. Szmrecsányi érsek 
mondott beszédet, majd Okolicsángi Imre al
ispán és Trak Géza polgármester üdvözölték 
a megjelenteket. Délután a Kulturházban foly
tatták az ünnepséget, amelyen Vass József 
népjóléti miniszter mondott nagyhatású be
szédet

— TIzcnkétéves fiával közösen akart OngylI- 
kosságnt elkövetni. Vasárnap délelőtt Csckö Sán
dor postaaltiszt felesége az Akadémia-utca 11-es 
számú házban lévő lasásán tlzcnkétéves Sándor 
nevű fiával együtt bezárkózott a hálószobába és a 
gázlámpa égőjét lecsavarva, vllágitógázzal őngyll*  
kosságot kísérelt meq. A házbelieknek azonban 
feltűnt, hogy Csekőék hosszú ideig nem jelent
keznek, rosszat sejtve feltörték az ajtót, ahot 
legnagyobb rémületükre az asszonyt és tizenkét- 
éves fiát eszméletlen állapotban találták. A men
tők Csekőnét és fiát eszméletre térítették és be- 
szóllitották a Rókus-kórházba. A rendőrség meg
indította a nyomozást.

— A Mozlélet legújabb számában kezdi meg 
Ramon Novarro életrajzának közlését. A magyar 
moziközönség hetilapja telve van érdekes intimi
tásokkal Harry Liedtkéről, Janet Gaynorról, 
Richard Dixröl és ismerteti a legújabb flhneso- 
ményeket. Minden számtan rejtvény és pályázat. 
Ara tiz fillér. Mindenütt kapható.

— Az Első Donagőzhajózásl Társaság Buda
pest—Mohács közötti személyforgalmát a folyó 
évben a következőképen szünteti be: utolsó 
menet Budapestről Mohácsra f. é. november hő 
30-án, utolsó menet Mohácsról Budapestre f. é, 
december hó 1-én.

— A budapest--mohácsi személyhajójárafok 
megszüntetése. A Magyar Királyi Folyam- és 
Tengerhajózási R -T. igazgatósága közhírré te
szi, hogy a hudapest—mohácsi személyhajójá- 
ratokat, az előrehaladott időszakra való tekin
tettel a f. évben akként szünteti meg, hogy az 
utolsó menet Budapestről Mohácsra november 
30-án; Mohácsról Budapestre pedig december 
1-én lesz. A gyorsáru felvétel ezen vonal ált*  
másainak egymásközti forgalmában a fenti na
pokon szűnik meg.

— A MERT köri!, hogy a Budapestről 8 órR 
30 perckor Esztergomba és Esztergomból 16 
órakor Budapestre esedékes hajójáratot «« 
előrehaladott idényre való tekintettel november 
25-én beszünteti. A Budapestről 14 óra 20 perc
kor Esztergomba és onnan 4 órakor Buda
pestre esedékes járatot további Intézkedésig 
fentartja, az e járatban közlekedő gőzös azon
ban Gizcllatclep állomást nem fogja érinteni. 
— November 20-étől pedig megszűnnek a Szol
nok—Csongród és Csongrád—Szeged közötti 
hajójáratok.

— Csillárt csuk Meteor Rt.-míl vásároljunk.
Podmaniczky-utca 27. Fiók: Vámház-kőrut 11-

— Gramofonlemezkölcsönzés. Naponkint 40 
fillérért kedvenc hanglemezét hallgathatja. 
Első Fővárosi Gramofon Hanglemez Kölcsönző 
és Karbantartási Vállalat, E.zsébetkörut 44. L 
em. Telefon: J. 399—50. Érdeklődőknek késis 
séggel njujt felvilágosítást. J
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Karácsonyra kiosztlák 

a naüiküicsKn-sogéiyeket
prót*c  Imre népjúieii államtitkár nyilatkozata a hadí- 
kOtcsűn-karesunak segfeiukereOnyeinok eiintezesorei 

Négymillió pengts Karul most szétosztásra
Vass József népjóléti miniszter .egy hónappal 

ezelőtt rendeletéi adott ki, amelyben szabá
lyozta a hadikölcsön-scgélyezések iránti kérvé
nyek benyújtásának félteidéit. A rendelet köz
tesével egyidejűleg elkészüllek a szükséges 
nyomtatványok is, amelyeket uie^küldtek a vá
rosoknak és a községeknek. A kérvények nagy
része már befutóit a népjóléti minisztériumba, 
ahol feldolgozás aluli állanak. A kérvényezők 
most nagy érdeklődéssel várják n dönlést. Mint
hogy a hadikölcsön-segélyezések ügyében meg
indult eljárások elintézése a nagyközönség tíz
ezreit érdekli, a Hétfői Napló munkatársa kér
dési intézett dr. Dréhr Imre népjóléti államtit
kárhoz aziránt, hogy mikor kerül sor a kérvé
nyek felülvizsgálatára és felülvizsgálat alapján 
mikor osztják szét a megállapítandó segély
összegeket.

DRÉHR IMRE ÁLLAMTITKÁR 
a következőket mondotta a Hétfői Napló mun
katársának:

— A kérvények felülvizsgálata folyamat
ban van.

Az anyag egyrésze most n Pénzintézeti 
Központnál van, amely az ősjegyzés 
megállapítása szempontjából vizgája 

felül u hodikölcsönkütvényekc.t.
A kérvények sorsának végleges eldöntése mi
niszterközi konferencián tőrtén’k meg. Ezt 
az interminiszteriális konferenciát előrelát
hatóan már a fövő héten megtartjuk, mert 
a miniszternek feltétlen óhaja az, hogy

karácsonyra már pénzhez jussanak 
mindazok, akik támogatásra szorulnak.
.— Ennek az úgynevezett 

dúsnak a céljaira
összesen hutmillió pengő 

zésre.
Ennyit vett fel ugyanis a 
1,028—1929. C.l IZZ- 
összegből

karitatív megöl

eli rendclkc-

.*  ' > törvényhozás az
évi költségvetésbe. Ebből az

Izgalmas betörőüldözés, 
amelyben egy egész ház

vett résztlakossága
Példátlanul izgalmas betörőha jsza szín

helye volt vasárnap az újpesti Mester-utca 
58. számu bérház.

A Mester-utcai bérházban lakik esztendők 
óta Tóbiás Károlync, egy magántisztviselő 
özvegye. Tóbiásáé néhány héttel ezelőtt vi
dékre utazott rokonaihoz és lakását lezárta.

A lakás hetek óta sötét volt, érthető meg
lepetést keltett tehát a lakók körében, ami
kor a ház lakói szombaton

világosságot láttak a háromszobás lakás 
udvari szobájában és világosság szűrő
dött ki az előszoba ajtajának üvegabla

kai mögül is.
’A szomszédok azt hitték, megérkezett Tó
biás Károly né é.s az egyik rokona, K/efn Jó
zsef asztalos felesége, aki ugyanazon az eme
lőn lakik, becsöngetett a lakásba, hogy meg
látogassa Tóbiásnét Abban a pillanatban, 
amikor a lakásba csöngetett,

hirtelen elsötétüli az előszoba és sötét

lett a másik. cUF.b még kivilágított ud
vari szobában is.

Kleinné most már gyanút fogott, feltűnt 
tiel-i a lakás hirtelen elsötétülése. leszaladt a 
házmesterhez s a házmesterrel együtt próbál
ták, hogy felnyissák a lakást. Az asszony és 
a házmester érthető megdöbbenésére, amikor 
visszaérkeztek a lakáshoz, már felnyitva ta
lálták az előszoba ajtaját, bementek a la
kásba, ahol a

szekrényeket felfesziíve, minden szobát 
feldúlva találtak.

A betörő pillanatok alatt fosztotta ki a há
rom szobás lakást. Azonnal megállapították, 
hogy betörök jártak a lakásban. Azt jS csak
hamar megállapították, bogy a betörő nem 
távozhatott el a házból, mert a házmesterné 
kint állt a kapuban, amikor a házmester és 
Kicinné felmentek. Tudták tehát, hogy a be
törő a ház valamelyik tejtett helyén,

a pincében vagy a padláson tartózkod
hatni csak.

Pcllármázták a lakókat, rendőrt hinták s 
most már rendőri segítséggel kezdődött meg 
a betörőüldözés.

IllitsCarlton szálloda
Budapest—Uunapart 
Az emetet ráépítési, valamint 
az összes átalakítási munkák 

teljesen befejezetitek!

egymillió pengőt a belügyminiszter kú
pot!

abból a célból, hogy támogatásban részesítse 
azokat, akik kiskorúságai, idején a gyámha
tóság jóváhagyásával háborús államadóssági 
címleteket szereztek és azok most is tulajdo
nukban vannak, ötszázezer pengőt a népjó
léti miniszter ur a hadikölcsönjegyzés követ
keztében tönkrement jótékonycélu intezmé 
nyék, nyugdíj intézetek és társadalmi alaku
latok támogatására használhat föl, ötszáz
ezer pengőt pedig a középosztályhoz tartozó 
lakosság tömegnyomorának enyhítésére for
díthat. Eszerint

az egyes hadlkölcsönjegyzők támogatá
sára az 1928—1929. költségvetési évre 

négymillió pengő osztható szét.
A cél az. hogy

ez a négymillió pengő azok közt osztas- 
sék fel, akik a segítésre legjobban rászo

rulnak.
de mindenesetre bizonyos méltányosságnak 
kell érvényesülnie a hadikölcsönjegyzés kö
vetkeztében elszenvedett kár nagyságának 
figyelembevételénél.

— A törvényes rendelkezések szerint azon
ban segélyt csak az kaphat, ki legalább 5000 
korona névértékű hadikölcsont jegyzett, fel
téve, hogy címleteiket, mint eredeti jegyzé
süket, nosztriflkálták. De ezek közül is

csak nz kaphat segélyt, akinek bármely 
forrásból származó összjövedelme évi 

ezerötszáz pengőt meg nem halad, 
családos embereknél ez az összeg gyermí-a________ ________ _______ ____

kénként száz pengővel magasabb.
Dréhr Imre államtitkár nyilatkozata két

ségkívül nagy örömet fog kelteni mindazok 
körében, akik a segélyezés iránti kérvényei
ket benyújtották . ..

Botokkal, revolverekkel felfegyverkezve 
kezdték meg a ház lakói a betörő üldö

zését, 
amely a kora reggeli órákban kezdődött meg 
és a késő délutáni órákban ért véget. Késő 
délelőtt volt már, amikor a különös betörő
üldözés kifáradt, felizgatott szereplői a pince 

jWtmafehefo /

erős tat
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egyik elrejtett zugában ráakadtak a betörőre. 
Most kezdődött aztán a különös betörőül

dözési kaland második izgalmas fejezete, A 
betörő nem adta meg magát egykönnyen, 

verekedni, dulakodni kezdett a lakókkal 
Az izgalmas verekedés közben két lakó 
meg is sebesült. Déli tizenkét óra volt 
már, amikor a betörőt a rendőrségre be
szállították és megállapították róla, hogy 
Karikás Vencel negyvenegy esztendős 

rovottmultu tolvaj.
A pincében rátaláltak többezer pengő értékű 
lopott holmira, ékszerekre, ruhaneműkre, 
amiket u revolverei betörő magával akart 
vinni. Vasárnap Karikást letartóztatták.

Polgármesterhelyettes, egy 
térni rektor és újságíró avádk 
egy laptudósitó sajtóperében

Földes Béla, az Uj Nemzedék tudósitója 
ez év januárjában cikket irt, amelyben

a pécsi egyetemi ösztöndíjak kiosztását 
kritizálta.

Cikkében többek közölt azt irta, hogy ösz
töndíjat kapott Makkay István polgármester
helyettes leánya. Makkay Lili is, noha

tanulmányi előmenetele alapján ösz
töndíjat nem érdemelt, apja vagyonos 

ember
A cikkben foglalt állításokat lovag Vasváry 

Ferenc dr. egyetemi tanár, a pécsi Erzsébet 
Tudományegyetem volt rektora, Nagy József 
bölcsészeti dékán, az ösztöndíj-bizottság el
nöke és Makkay István városi tanácsnok sér
tőnek találták magukra nézve é.s a pécsi 
napilapokban nyilatkozatban feleltek az Uj

FelHiggeszteHék az Alkoholellenes Munkás 
szövetség autonómiáját

Beszámoltunk annakidején a szociál
demokrata párt vezetőségének arról a ha
tározatáról, amellyel megszakította az 
együttműködést az Alkoholellenes Munkás
szövetséggel. Az Alkoholellenes Munkás
szövetség egyik a legrégibb és legnagyobb 
munkásegyesületeknek. Közel három év 
tizedes múltra tekinthet o issza és többezer 
tagja van. Amikor a szociáldemokrata 
párt a határozatát publikt’l'a, a szövetség 
elnöke lemondott és helyébe Madzsar Jó
zsef dr. egyetemi magántanárt választották 
meg.

A szövetség tovább folytatta működései. 
Annál nagyobb megdöbbenéssel értesültek 
azután a tagok arról, hogy a fővárostól le
irat érkezett, amelyben közli, hogy a bel-

^SZAPPAN
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ISMÉT MINDENÜTT KAPHATÓ

Nemzedék állításaira. amely nyilatkozathoz 
a lapok kommentárt fűztek. Földes Béla, az 
Uj Nemzedék pécsi tudósítója

sértőnek találta magára nézve a nyilat
kozat egynémely kitételét, valamint uz 
ahhoz fűzött kommentárokat és ezért 
sajtó utján elkövetett rágalmazás elmén 
pert Indított Makkay István polgármes- 
tcrhelyettes, lovag Vasváry Ferenc dr. 
rektor és Kemény Józsii, a Pécsi Napló 

munkatársa ellen.
Dr. Vásárhelyi István tanácselnök büntető
tanácsa ennek a nagyarányú, Pécs város 
egész közönségét érdeklő rágalmazás*!  pernek 
tárgyalását holnap, hétfőn kezdi meg. Első
nek Makkav István dr. t, Pécs város polgár- 
mesterhelyeltcséf fogják kihallgatni.

ügy minisztérium határozata értelmében a 
szövetség autonómiáját felfüggeszti és ellen
őrző biztosul dr. Szccsi fogalmazót nevez
ték ki.

Erre az intézkedésre az adott okot, hogy’) 

a szövetség könyvvezetése és pénztár*  
kezelése körül rendellenességeket ta

pasztaltak.
Kiderült, bogy a szövetség könyveit gon

datlanul vezették, egyes tételek hiányoztak. 
A pénztár körül is rendellenességek voltak 
tapasztalhatók. A kinevezett ellenőrző biz
tos irányítása alatt megkezdődött a revízió 
munkája és ennek eredményétől függ, hogy 
mikép döntenek az Alkoholellenes Munkás
szövetség további működéséről.
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s z mi i z -mozi
Elkészült 

az első „beszélofilm-operett"
Békeffi László és Harmath Imre copyrejtolták az újfajta színpadi 
művet, amelyet a valószínűen a Fővárosi Operettszinház fog 

bemutatni — Békeffi László beszél az Alaszká-ról

Diákélet
az ifjúság magasztos ódája

Ramon Novarro, a heidelbergi diók

Míg • színházak és a mozik harcolnak 
■sért, hogy melyikük mutassa be az Ameri
kában készülő bcszélőíilmeket, addig két 
magyar színpadi szerző, Békeffi László és 
llarmnth Imre egy olyan különleges szin- 
Eadi filmmüfajt találtak fel, amely magá

én rejti a bcszélőlilm minden előnyét, anél
kül, bogy a darab valójában film lenne. Az 
ilyen különleges determináció után álljon 
itt Békeffi Lászlónak, az egyik „feltaláló
nak" nyilatkozata, amelyet legújabb szín
padi müvéről adott:

— A darabom szccnáriumát Harmath 
Imrével még tavaly becsi tartózkodásunk 
alatt készítettük eL ahol a Wiener Bohcm- 
ycrlag azonnal lekötötte és

• műfajt copyrcjtoltatta.
Az idén színre is fog kerülni a bécsi Bür- 
gerlhealcrben. A darab ideiglenes címe;

A laska.
Műfaja egészen uj. Tulajdonképpen ez 
lesz az első brszélőfllm-operett. Tcrmészc- 
lesen ez nem azt jelenti, hogy ez a szín
padi munkánk film, hanem az, hogy a film 
minden előnyét magában rejti. A jelenetek 
gyors váltakozását, a darab gyors pergését 
és 

H
|l

néhány vetített filmjeiméiben pedig 
ki fogjuk küszöbölni azt, hogy a darab

ban Időszaki megakadás legyen.
Az egész cselekmény ott játszódik le a 
közönség előtt, semmit sem mondanak el a 
szereplők, hanem mindent megtesznek. 
Hogy vissza térjek a beszélőfilm-opcrett 
meghatározásához, egyelőre azért neveztem 
cl darabunkat igy, mert más alkalmasabb 
jelzőt nem találtam.

— Tizenkét képből áll a darab, az első 
nagy kép a newyorki földalatti villamoson 
játszódik le, a második az alaskai prém 
vadászok bárjában, az úgynevezett Róka
lyukban van egy képünk Palm-Deachbcn 
cs egy San-Francisco kinai negyedéből is.

— Amiről külön kell beszélnem, ez a 
darabunk zenéje. Tamásy Pál készítette a 
muzsikát, amely olyan szenzációs, hogy már 
most kapja Tamásy az ajánlatokat a lon
doni zeneműkiadóktól. Hónapokkal ezelőtt 
azonban a párisi Salaberl-cég lekötötte 
Tamássy minden számút.

Amint értesülünk, a Békeffy—Harmath— 
Tamásy-operctt a Fővárosi Operettszinház- 
ban fog szinrekerülni, annak ellenére, hogy 
a szerzők még két színházzal tárgyalnak 
ennek előadására vonatkozóan.

Körülbelül hét éve annak, hogy Lubitsch 
Ernő, egy sereg európai filmsikere ulán el
hagyta Berlint és Hollywoodba lelte út székhe
lyét. Lubilschnak azonban nem volt könnyű 
dolga Amerikában, mert számos amerikai ren
dezővel kellett megküzdenie, amig az első 
helyre érkezhetett. Leginkább azonban az ame
rikai mentalitás és a sekélyét ízlés voltak leg
nagyobb ellenségei ennek az européer filmren
dezőnek, aki végül is állt minden hurcol ós sok 
önmarcangoló szenvedés és viaskodás után 
csakugyan diadalmaskodott. Hollywoodban 
azóta (évek ólai) ünnepi eseményt jelent egy- 
egy Lubitsch film Mindenki tudja ezt a film 
fővárosában, és azt, hogy ezek a bemutatók 
valami újat és sohasem látottat hoznak, valami 
nagyszerűt, valami meglepői, — valamit az. 
európai kultúrából.

A világ filmszakembereinek véleménye sze
rint is, Lubitsch Ernő filmrendezői karriérjé- 
nek csúcspontjára

■ Dlákélot
cimü filmjével érkezett el. A filmnek tagadha 
tatlan hálás témája van.

Az emberek az élet küzdelmeiben szeretnek 
visszaemlékezni a gondtalan fiatalságra, a 
diákélet ezer örömeire és kellemességeire. Ez a 
pszichoanalilikai ok egyszersmind magával 
hozza az üzleti sikert is, amely természetesen 
szintén elengedhetetlen kelléke, követelménye 
a jó filmnek. Eddig is jó üzletnek bizonyullak 
azok a filmek, melyek a diákéletből mentették 
tartalmukat. Most azonban, hogy Lubitsch 
Ernő nyúlt hozzá ehhez a témához, filmiénck, 
a Diákélct-nrk értékét a filmsznkemherek nz 
eddigi diákfilmek értékének többszörösére szá
mították.

Sokan azt gondolhatják, hogy a Diákélet 
cimü film, amely a szccnóriutn szerint Heidel- 
bergben játszódik le, talán nem ölheti meg a 
mértéket azért, mert Amerikában a realizmus 
hazájában készítették el ezt a csupa-romantika 
történetet. Akik igy gondolkoznak, azokat köny- 
nyen le lehet fegyverezni.

Lubitsch Ernő fantáziájának nincsen szük
sége a helyszínre,

amit Amerikában, hol egy-egy illmro dollár- 
milliókat áldoznak, úgy is könnyen, élethűen 
ichet rekonstruálni

Csak egészen természetes, hogy Lubitsch 
nagy filmjének, a Dlákélet-nek főszerepeit

a legpompásabb amerikai sztárokra bízta. 
Ramon Novarro alakítja Károly szősz trán- 

örököst, a gyönyörű Norma Shaerer fanul 
élőt Kittbe alakjából, Jean Herfholt játssza 
Jütncr dr.-t. a filozófusi, a fiatal herceg csupa- 
sziv, bohémlelkü nevelőjét, Gustav von Seyffer- 
titz Vili. Károly szerepét kapta. Ez a szerep
osztás már maga nagyon-nagyon sokat ígér, da 
lia vulaki megnézi ezt a filmet, as sokkal töb
bel kap, mint ezekulán várbal. Nem is

Ramon Novarra,

aki napjában ezerszámra kapja a szerelmes 1e« 
velőket, nem

Norma Shaerer

a Icgelragndóbb filmszinésznők egyike és nem 
is n káprázatos kiállítás, hanem Lubitsch 
Ernő mesés rendezési zsenialitása áll ennek a 
filmnek a középpontjában. Hogy mii hozott ki 
ez a csodálatos ember ebből a régi színdarab
ból, azt szavakkal nem lehet leírni. Látni keli. 
A Diákélet Lubitsch rendezésében — bátran 
lehet ezt mondani —

a tanuló fiatalsóg életének magasztos ódája. 
Minden szereplő nagyszerű ebben a filmben. 
De mégis Lubitsch egyénisége tölti be a Diák- 
élct-et, annak minden jelenetében olt érezzük 
Lubitsch rendezői tudását, amely főleg abban 
különbözik a többi rendező munkájától, hogy 
ő minden egyes részletet a legaprólékosabban, 
gondosan át tanulmányozva boesájt csak a fel- 
vevfígép elé és ahogy ő ezt teszi, abban a film- 
gyártás művészete csúcsosodik ki.

Ennek az embernek fantáziája nem egyszerű 
vizionális képzelet. Lubitsch színpadi jelene
tekben gondolkodik. De ez a fáradságos, ne
héz munka soha nem ütközik ki Lubitsch 
filmjein, melynek jelenetei könnyedén, egymás, 
után peregnek le, de főleg nem ütközik ki < 
Diákélet-cn, amelynek egész tartalmát

mosolygós derít, kacagás és romantikus 
szellő lebegi körtlL

A Diákélet cimü film ennek a mesteri kéz
nek, ennek a zseniális agynak köszönheti azt 
nz értéket és magasságot, amely a Diákélet et • 
filmprodukciók élére helyezi. Tartalma hangu
latos, a szereplők pompásak és a képek festői 
szépek. A Diákélet-nek Budapesten óriási sikert 
kell aratni. Sikert kell aratnia, mert ez a cso
dálatos fllmköllemény n romantikus, régen el
múlt gyönyörű ifjúságról szól, amely talán so
hasem jön vissza.

A Diákélet cimü filmet a Royal Apolló klzá« 
rólagos joggal, kivételesen ma

hétfő*
mutatja be.

Budapesten ma legjobb
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A házmesterlány-romantika... 
(Néhány szó Az utca angyala cimü filmhez)

Három pest! mozi hatalmas betűkkel hir
deti Janet Gaynor legújabb filmjét, amely 
magyar tűzkeresztségben ,32 uíca anggafu 
elmet kapta. Ez a film, amely semmiesetre 
sem jobb azoknál a kisérőmüsoroknál, ame
lyeket előkelő premiermozik n nagy slágerük 
mellé szoktak, mint jelentéktelent adni, ezúttal, 
nz első ranglistán óhajlott besétálni n mozi
publikum figyelmébe. Ezért kell megállni itt 
egy szóra.

Miről is van szó? Nápolyban, vagy egy olasz 
kikötővárosban vagyunk, természetesen épített 
pnpirmassé kulisszák között sétálnak a szerep
lők és az igazi olasz bőid helyett egy sápadt 
Jupller-lámpa világítja meg ezt a túlságosan 
homályos történetet. (Oh eredeti felvételek!) 
Janet Gaynort, akit szegényt, bármilyen 
kitűnő szinésznö és bármennyire jó volt 
a Virradat-ban, még sem lehet állandóan 
egyformán mint fil-Lillan Glsht menedzselni, 
szóval ez a Janet Gaynor egy szegény leányt 
játszik, aki nz anyja halálos ágyától megy ki 
ax utcára, hogy felajánlja magát az első 
lámpatisxlitónak vagy utcai csavargónak. Pénz 
kell a patikáral — mottója ennek a kis ár
tatlanságnak, akit ózonban (szerencsére vagy 
szerencsétlenségre) nem vesz meg senki. Lopni 
próbál egy biiffében. rajta veszt, a következő 
pillanatban már elítélik, a másik pillanatban 
már deportálják is De a kis Angéla ügyes kis
lány, megszökik a rendőrök karmai közül — 
egy vándorcirkusz direktorához. Férfigyülölö 
lesz, talán azért, mert néhány pillanattal előbb 
nem kellett az utcán n férfiaknak és Igy sze
gény vándorfeslö hiába ostromolja igaz szere
lemmel, nem tud nála célt érni. Pedig ez a 
kis Angéla titokban nagyon szerelmes sőt 
együtt lakik a festővel. Minden este ő húzza le 
a csizmáját, ágyba fekteti, letakarja a festőt, de 
az — ártatlanság, az makulátlan marad.

Minek részletezni tovább ezt a rémmesét, 
amelyet csak Janet Gaynor bűbájos fldesége

tesz valamelyest elviselhetővé. Az olcsó ház- 
ineslcrlúny romantika lengi ál ezt a tömeg
sikerre apelláló filmet és ci a cél mindent 
megenged a rendezőnek, aki nem sokat válo
gatott nz olcsó hatások és vásári trükkök kö
zött. „Az utca angyala" cimü film az utóbbi 
Idők filmtermelésének egyik legszerencsétle
nebb alkotása (s. *•)

Modern Casanova 
a elme annak a nagyszerű és nagyszabású film
nek, amelynek főszerepét Budapest kedvence, 
a derűs, mosolygós Harry Liedtke játssza. 
Harry Liedtke ma a német fllmnagyipar egyik 
leginkább foglalkoztatott starJa. Ezt a pozíció
ját Harry Liedtke évek hosszú sora óta tartja, 
sőt legújabb filmjei átjutottak az óceánon is 
és Amerikában ts nagy sikert arattak. .4 Mo
dern Casanova is ezek közé a filmek közé tar
tozik. Hogy ez a film Európán túl Amerikában 
is sikert aratott, ez nemcsak Harry Liedtke ér
deme. A Modern Casanova, úgynevezett lát
ványos film, óriást, pazar és pompás kiállítása 
(egész revü játszódik le a film keretén belül) 
közönségsiker szempontjából is első értékké 
avatják. Pompásnál vompásabb jelenetek, gyö
nyörű nők, revügörlők tömege vonul fel a 
néző előtt. A szem szinte káprázik a sok lát 
nivalón, de mosolyog és megnyugszik azon a 
pompás történeten, amit a legújabb Harry 
Liedtke film nyújt.

A Palace filmszínház nagy látogatottság*  
tette lehetővé, hogy Daróczy József igazgató ezt 
a filmet megszerezze és még egy nagy attrak
cióval ja

Szent és rajongója 
című filmremekkel együtt csütörtökön bemu
tassa. A két film eggűtt csak a Palócéban lát-

SISTERS ÉPP 
a világ legszebb revOaztárjai 

szombattól a 

ROYAL ORFEUMBAN
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Sulyos baleset érte a színpadon 

Érczkövy Lászlót, a Városi 
Szinház táncos komikusát

E8Y ■y-nUl-rögxítöfnró megsértette a szemét — A vér 
elborította a színész arcát, aki nagy Hnf«láMo?ássai 

játszotta végig az előadást
Ma délután könnyen végzetessé válható 

Bzerenc&étlcnscR történt a Városi Színházban, 
ahol Farkas Imrének „Gyurkovics-fiuk" c. 
operettjét játszották. Érczkövy László, a 
Hzinház kitűnő táncoskómikusa cselt áldoza
tául ennek a különös és furcsa balesetnek.

A második felvonásban Érczkövy László, 
aki Gyurkovics Géza szerepét alakította, 
egyik jelenése után kísietett a színpadról. 
De elölte ment ki a színpadról két-három 
másik színész és színésznő is, akik közül 
valamelyik a kifelé nyíló kulisszaajtót erő
sen becsapta. Ebben a pillanatban ért Érez- 
íővy az ajtóhoz. Érczkövy László egyszerre

hangos jajkiáltással a szeméhez kapott, 
amelyből dilit a vér, ami pillanatok alatt 

elborította arcát.

Érczkövy ezután a színfalak mögé támoly- 
gott .ahol a szinház orvosa első segélyben ré
szesítette.

Közben végeié. 1 a második felvonás. Ek
kor megállapították, hogy az ajtót kitá
masztó fúró az ajtó mozgása következtében 
meglazult cs mikor valaki az ajtót erősen 
becsapta,

Érczkövy jobb&zemének sarkába fúró
dott.

Szigorú vizsgálat indult meg annak kideríté
sére, hogy ki lehetett az. aki ilyen vigyázat 
tanul „fúrta le“ a diszletet és a szinház me
lyik tagja volt az, aki heves temperamen
tummal csapta vissza a színpadi ajtót

Érczkövy László szemét ideiglenesen be
kötözték és bekötött szemmel végigjátszotta 
a harmadik felvonást is, amely után autóba 
Gült és tanárhoz vitték. A tanár mcgállapi 
tolla, hogy Érczkövynek szerencséje van a 
szerencsétlenségben is, meri ha egy millimé
terrel odébb ér a fúró akkor azonnal a fél 
szemevilágát vesztette volna el a fiától, ki
tűnő színész. Állapota azonban igy is sulyos.

Hetenként 12 tintás ház
I J SZÍNHÁZBAN

Tüzelt az éjszakában
A Városi Színházban a Gyurkooics fiuk dél- 
*• utáni előadása keretében egy fiatal, tehetsé

ges színésznő mutatkozott be: Kadosa Lilla. Az 
első felvonásbeli lámpalázát csakhamar leküz
dötte és később nagyon ügyesen mozgott a szín
padon. Bájos játékával és finoman előadott ének
számaival sokatigérő tehetségre enged következ
tetni.

a héten mutatja be a Magyar Szinház 
Lakatos László vigjátékát, a Pajtás-' 

házasságot. A vígjáték egészen egyéni, 
gyors ritmussal bír és természetesen ilyen 
l.ülönálló ritmusa lesz az előadásnak is. 
Ami még soha sem történt meg, a darab 
összes szereplői a premier előtt egy héttel 
már megtanulták pompásan szerepeiket, 
mert ezt követeli a rövid, szinte kélszavas 
dialógusok rendje. Lakatos László darabja 
szerelmi komédi'
januárban Márkus Alfréd remijét mutatja he a 

'■*  Royal-Orfeum, amelynek elme: Starti lesz. 
Egyetlen nagy revü keretében lépnek fel a kül
földről szerződtetett artisták is, igy például Nina 
Payne, a híres francia táncosnő már a most 
hozzáküldött Márkus-slágerekre tanulja be uj 
produkcióit. De Márkus-muzsikára táncolnak

Forradalom u zenevilágban.

Helhecitullámok
szombattól a

RovkI Orfeumban

SZÍNHÁZI napló
TUfa délelőtt fél 11 órakor a Belvárosi 
M Színházban Hevesi Sándor megtartotta 
az Amazon cimü színművének első olvasó
próbáját. Beöthy László irodájában gyűl
tek össze a színészek, Fedák Sári, Makay 
Margit, Somogyi Nusi (akinek ez lesz az 
első prózai szereplése). Gázon Gyula, Delly 
Ferenc, Toronyi Imre és Sugár. Hevesi Sán
dor szinte megjátszotta minden figuráját 
úgyhogy a színmű kijelölt szereplői élvezet
tel, sőt elragadtatással hallgatták a Nemzeti 
Szinház igazgatójának előadását. Az ötle
tes és sok helyen szatírájában shatvi magas
ságokig emelkedő darab rövid meséjét mi 
adjuk most először a nyilvánosságnak: Egy 
magyar festő nyomorog és mivel nem tud 
megélni, kivándorol Amerikába. Itthon a 
halálhírét keltik és azt mesélik róla, hogy 
egy csónakkirándulás cl kai mával szeren
csétlenül járt. Felesége (Fedák Sári) nagy
szerűen menedzseli halott férje műveit és 
képei nagy népszerűségre tesznek szert. 
Ebben a menedzselésben nagyon segíti őt 
egy francia müpártoló (Sugár), akt titokban 
szerelmes az asszonyba. Egy évi távoliét 
után egy amerikai riporternő (Somogyi 
Nusi) kideríti, hogy a festő (Toronyi Imre) 
él és visszaérkezett Párizsba. Ez a rövid 
tartalma Hevesi Amazonjának, amelyben 
Makay Margit 18 éves leány szerepét fogja 
játszani. Az Amazon bemutatóját december 
14-ére tervezi a Belvárosi Szinház.

nának és Ihász Lajosnak volt a szerzőn kivid 
nagy sikere, akinek külön konferánszát Is állandó 
hangos derültség kíséri. Az Andrássy-uti Szinház 
jól sikerűit műsorában, amelyben oroszlánrésze 
Faragó Ödön főrendezőnek van, Kabos Gyula és 
Tóth Bőske kacagtató alakítással képviselik még 
a humort. A színház törzsgárdája Anday Béla. 
László Miklós, Szemese Nelly, Stcfóni Aliz is ki
teltek magukért kiadónak ötletes magánszámot 
irt Keller Dezső. A Lakos—Mocsányi duó pom- 
pás.
Jfedden lesz az Eltörött a hegedűmnek az első 

jubiláns előadása. A szerzők ez alkalommal 
az amerikai reviiszinházaktól kölcsönvett nobilis 
gesztussal megajándékozzák a nézőközönségei. 
Minden tizedik néző egy gramofon-lemezt kap 
ajándékba, minden századik pedig egy gramo
font. A gramofon-lemezen természetesen az „El
törött a hegedűm*'  slágerszámal játszhatók és 
ezeken a slágereket éneklő színészek fényképei.

December 2-án kezdi meg az Operaházban 
vendégfelléptét Németh Mária, aki a 

jövő vasárnap Don Juan Annápit énekli. 
Csütörtökön Hunyadi Lászlóban Szilágyi 
Erzsébetet játssza, azután pedig a Sző kilé
téé a szerályból cimü Mozart-opera női fő
szerepében fog Pataky Kálmánnal bemutat
kozni. Ezt az előadást Schalk fogja diri
gálni. — .4 legközelebbi napok operai ese
ménye Kellé Gabi Pillangókisasszonya lesz, 
aki csütörtökön énekli először Butterfly sze
repét az Operában. — Saljapin december 
9-én érkezik Budapestre és az eddigi tervtől 
eltérően két estén lép fel a Városi Színház
ben. December 10-én a Faustban lép fel, 
partnere pedig R. Crookcs lesz, mig Mar
garétát Vera Schwarz fogja énekelni. .4 má
sodik előadás Saljapin-koncert lesz, amely 
hangversenynek kdön érdekessége az, hogy 
Borodin: Igor herceg cimü operájának nagy 
áriáját és románcát énekli Saljapin. Salja
pin ebben a pillanatban Párisban van, ahol 
leánya esküvőjén vett részt.

majd a londoni Acadcmy-görlők in. A Royal-Or- 
feum négy komikust szerződtetett le a rendre,, 
Békeffy Lászlót (aki a revü szövegét irta), Dénee 
Oszkárt, Rótt Ferencet és Dczsőfi Lászlót.

HEGEDŰT
vai a t Int az összes hangszereit legolcsóbban

1E ÍHÉMVI millfiLV 
zeneral vészetl főiskola házi bangsserésze azálllt
isuaapesl. Ul<l Kiraiv-utca 67. szem

Ar'ogyzék díjmentesen ktlMotlk

^Megkezdődtek Eisemann—Szilágyi Miss Arne- 
*• A rn,a cimü operettjének részlegen próbái a 
Fővárosi Opcrcltszlnházban. Az operett nagy 
technikai készültséget igényel, ezért már most 
kezdik felszerelni a színpadon azokat a színház
technikai berendezéseket, amelyeket Szabóiét 
Ernő direktor Londonból hozott magával, Hogy 
mást ne mondjunk erről, ezekkel a berendezések
kel elérhető lesz az, hogy az operettnek egyik je
lenetében az Óceánon hajóval való átkelés is érzé
kelhető le

Az oredeti

Amerikai Tingli-Tangli 
szombattól a 

ROYAL ORFEUMBAN
A Fővárosi Operettszinház agilis titkárát, Víg 

Miklóst nagy megtiszteltetés érte a napok
ban. A Stúdió-beli koncertje után levelet kapott 
a vilnai rádióstúdiótól, amelyben arról értesítik 
a fiatal színészt, hogy számait a vilnai állomás 
is továbbította a nagyvilágba és az ezért járó tisz- 
tcleidijat átutalják. — A Stúdióból egyébként 
arról értesülünk, hogy a múlt héten elmaradt 
Tarka kabaré-estet újra műsorra tűzik, illetően 
pótolják ezt az előadást. Ezt természetesen jól- 
csőén vesszük tudomásul, hiszen a Tarka-est egg 
sereg kitűnő kabaré művésznek számaiból áll. <4 
nem túlságosan elkényeztetett rádióelőflzetök 
valóban megérdemlik ezt a kis figyelmet.
A r Andrássy-uti Színház uj műsorának tegér- 

dekesebb darabja Török Rezsőnek a „Buksza" 
cimü jóízű paraszttörténete, amely Rózsahegyi 
Kálmánnak ad alkalmat egy remek figura alakí
tására. A kiváló) vendégművésznek igen nagy si
kere van esténként, de a darab többi főszereplői, 
az ellenállhatatlan humoru Vaszary Piroska, a 
pompás Peti Ihász Lajos, Károlyi, Szőke Böske 
és néhányszavas szerepének nyiltszinl tapsot el

ért Fehér Lily sem panaszkodhatik. A műsor 
egyik legkedvesebb száma Losonczy Dezsőnek és 
Zágon Istvánnak flnomhangulatu miniatűr re- 
vüje: ,A toalettasztal' önagysága toalettasztalá
nak rekotzitumai elevenednek meg és bűbájos 
zene kíséretében éneklik cl, hogy milyen szere- 
púk van önagysága szépségében. A mindjobban 
fejlődő, flnomhungu Gyarmathy Marlanne, a 
mindig jó Krajnik Mária és a szépen éneklő Eöry 
Erzsi kapnak sok tapsot esténkint. Beke Aliz 
azonban nem tudott beleilleszkedni ebbe a finom
hangú miliőbe. Békeffy László csábító"
cimü ötletes víg játékában elsősorban Kökény llo-

INGY
Már

megjelent megjelent

N
Már

Zola művei
összes regényei és elbeszélései, illusztrálva.

Elhatároztuk, hogy ezeknek a szép és világhírű regényeknek nagy részét

INGYEN
adjuk, tehát mindazok, akik az alant talá’ható szelvényt tiz napon belül a lent feltüntetett címre beküldik, 
ingyen kaphatják a kiadásunkban megjelenő ZOLA MŰVEIT teljes 32 kötetben, kb. 5-6000 oldal terjedelemben. 
Könyvkiadó vállalatunk kia ványait teljes kiadásban Karinthy Frigyes. Lándor Tivadar, SchiipiÜn Aladár, Színi Gyula stb. fordították. 
E kiadásunk Illusztrációit a leghíresebb magyar festőművészek készítették.

Zol*  Emil a regényirodalom egyik világraszóló óriása, aki nem biányozhatik abból az előkelő, klasszikus írói gárdából, 
amelynek népszerűsítésit • vállalat célul tűzte ki. Zola a mai életet kutatta és feltár.a a modem ember minden erényét és bűnét, 
minden nagyszerűségét és aljasságát. Zola elbűvöl, felizgat, tanit, javít, vagyis minden' it oko abbá és job' á, tehát gazdagabbá tesz. 
A világ legnagyobb írói közé tartozik éa mai ember nem képz*  hető el anélkül, hogy műveit ne ismerné. Zola összes regényei és 
elbeszélései szép nyomásban, kitűnő fordításban, a szokásos könyvalakban, rengeteg illusztrációval jelennek meg és csak a hirdetés 
és csomagolásért kérünk köteten ént 28 fillérnyi megtérítést. A szétküldés négykötetes so’ozatonként, a t.nylcgcs portóköltség 
megtérítése ellenében történik, avagy portómen lesen vehető át kiadóhivatalunkban, abban a sorrendben, ahogy a megrendelések 
beérkeztek. Kiadásunk • következő érdekfeszitő műveket foglalja magában:

Rongonék szerencséje, Mouret abbé vétke, Az embcr'rtő 
(A pálinka), A zsákmány, Nana, A családi tűzhely, GerminaJ, 
A föld, Az álom, Állat az emberben, A pénz, Az összeomlás, 
Pascal orvos, Lourdes, Róma, Páris, Termékenység, Munka, 
Igazság, Hölgyek öröme, stb. stb., melyből 32 kötetet most jelentetünk meg. 

Mindennemű pinzhű Ideminy egyelőre mellőzendő.
Jtftn ajánlatunk esők azokra a szelvényekre 
vonatkozik amelyek tiz napon belülboküldetneh:

Chriateuen éa Társa 

GUTENBERG 
KÖNYVKIADÓVÁLLALAT 

Badaput, IVn Váci ncca 17, MImmUL 
Telelőm Aut. 874-66.

SZELVÉNY. 68

Alulírott Zol*  összes regényed éa elbeszéléseit illusztrált kiadásban a f*r ,tl fel- 
tételek szerint ingyen kívánja. — Átvételi elismerést és szál ilási értesítést kérek.

Niv.
Lakhtty:...
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^Gáláns kódolás: 
lyszlvűnkhölöyénekJlt<?l)?r-^/^^^csokoládé!

Scitovszky Béla belügyminiszter 
a vidéki törvényhatóságok reformjáról, 

amely „nem radikális és nem konzervativ, hanem 
az arany-középuton jár..

December elején bezárják a képviselőház első ülésszakát — A 
kormány karácsonyig tető alá akarja hozni a fürdőtörvényt és 

a vármegyei reformot
A képviselőház szerdán tartja legközelebbi 

ülését, amelyek napirendjén csak mentelmi 
ügyek szerepelnék, minthogy a kormánynak 
tárgyalásra elókészitett javaslata nincsen. A 
hózszabúlyrevizlós javaslat, minthogy a bi
zottság számára a javaslat lrlárgynhisa céljá
ból kikötött 15 napos terminus Íe|úrt, c hé
ten feltétlenül a húz elé kerül. A házszabály- 
revízió le tárgyalása után berekesztik nz ülés
szakot és megválasztják az uj bizottságokat, 
amelyek mór az uj házszabályok alapján kez
dik meg működésűkéi.

Az uj ülésszakban a népjóléti miniszter 
fürdőtürvénye Ims az első tárgyalásra 

kerülő Juvuslut, 
ezt követi a vármegyei reform.

A vármegyei reform körül a kormánypártban 
is nagy irgalmakat várnak, minthogy a véle
mények erősen megoszlanak.

SCITOVSZKY BÉLA BELÜGYMINISZTER 
érdeklődésűnkre ebben az ügyben a következő
ket mondotta a Hétfői Napló munkatársának:

— A vélemények valóban sok tekintetben 
eltérőek. Javaslatomat egyesek tutradikálisnak, 
ryások tulkonzervatipnak tartják és talán 
éppen ebből a körülményből következik, hogy 
helyes utón járok.

Az aranykiizépulon jár ez a Javaslat...
— Miről van itt szó? Elérkezett az Ideje a 

közigazgatás gyökeres újjáalakításának. A kö
zönség érdekei

gyors és olcsó közigazgatást
kívánnak meg és én ezt a célt akarom elérni.

— Azzal a kifogással szemben, hogy külön 
kellene ké^ilcnl a törvényjavaslatot a váro
sokról és külön a vármegyékről, én a magam 
részéről nem tartom erre az időt elérkezettnek. 
Az 188R. évi XXIX törvénycikk együttesen in
tézkedik a városokról és a megyékről Az idők 
követelményei elől természetesen nem zárkózom 
cl, <Jc meg kell várni azt az időpontot, amikor 
a helyzet egy ilyen természetű elkülönítő tör
vény alkotására megérik. A reform szükséges
ségét és a javaslat intencióinak helyességét 
illetően csak az érdekellek egyik legnagyobb 
kategóriájának, a jegyzői karnak az állásfog
lalására utalok. A jegyzői kar legutóbbi kon
gresszusán egyhangú lelkesedéssel foglalt ál
lást a reformjavaslat mellett.

A Hétjől Napló munkatársa a legilletékesebb 
helyen érdeklődött a Ház munkarendjének ala
kulása iránt. Azl a felvilúgosilást kaptuk, hogy 
a házszabályrevizió megszavazása és az ülés
szak bezárása után, ami legkésőbb december 
első hetében megtörténik, a fürdŐlörvény, 
majd a vármegyei reform kerül napirendre. A 
kormány karácsonyig mindkét javaslatot tető 
alá akarja hozni.

csalással vádolják.
A följelentést a miskolczi Széchenyi-bár 
Igazgatósága tette meg, mert Medjidje 
Musztafa leszerződött a bárba táncosnőnek, 
felvett ötszáz pengő előleget is, de november 
15-én, amikor meg kellett volna kezdenie 
szereplését

nem jelentkezett*  sőt nem küldte viasza 
a pénzt sem.

Abár igazgatósága erélyes leveleket küldött 
Medjidje hercegnőnek, de a felszólítások 
válasz nélkül maradtak. Erre azután a mu
latóhely vezetősége a rendőrséghez fordult 
A feljelentésnek különös érdekessége az. 
hogy azon a címen. hogv Medjidje herceg
nőnek, sem vagyona. sem foglalkozása nin
csen, külföldi állampolgár, ntleoéllel rendel
kezik és szökésétől lehet tartant,

Abdul Kadlr volt feleségének letartózta
tását kérték a rendőrségtől.

Kétszázezer pengővel 
károsította meg üzletfeleit 
az Alapkő Term elősző veik ezet 

letartóztatott igazgatója
Egész sereg uj tanút hallgat ki a bíróság

Tegnap fejezte be a vizsgálóbíró nz Alapkő 
Termelő Szövetkezet ügyében indított vizs
gálatot, melynek során néhány nappal ez
előtt a rendőrségen őrizetbe vetlék Sugár 
Ernőt, a szövetkezet egyik igazgatóját. Su
gár elleu ugyanis az a gyanú merült fel, 
hogy

a szövetkezet nevében több súlyos 
visszaélést követett cl

és amikor az Alapkő Termelő Szövetkezet 
csődöt kért ninga ellen, a hitelezőket fel
kereste Sugár Ernő és ahelyett, hogy ki
egyezett volna, újabb sorozatos szélhámos
ságokat követett el.

A rendőrség a nyomozás során előbb

ÍMPASSIK<V 
ctyc-E-íguv

A szökés gyanúja alaposnak ü bizonyult, 
mert a detektívek a Bristolban

hiába keresték a hercegnőt
A szálló személyzete közölte a rendőrség 
embereivel, hogv Medjidje Musztafa öt nap
pal ezelőtt elköltözött a hotelből cs Buda
pestről

Konstantinápolyba utazott.
A kapott felvilágosítás után a rendőrség a 
kiadott rendelet értelmében elrendelte Med
jidje hercegnő körözését. Elsősorban azt ál
lapítják meg a határrendőrségek utján, hogyj 
a hercegnő valóban elhagyta-c az országot. 
Ha a nyomozás során megállapítják, hogy 
Medjidje Musztafa tényleg Konstantinápoly
ban tartózkodik, a rendőrség átír az ottani 
rendőrséghez, hogy ott folytassák le a bűn
ügyi eljárást a török szultán volt menye 
ellen.

15—26.000 pengős kárt tudott csak meg
állapítani. de néhány nappal később —• 
amikor Sugár Ernőt átkisérték az ügyész
ség fogházába — a továbbfolyó vizsgálat 
újabb adatokat hozott napvilágra, amelyek
ből dr. Koricsánszky vizsgálóbíró megálla
pította, hogy

Sugár szélhámosságaival közel 200.000 
pengőt csalt ki u hiszékeny áldozataitól.

Koricsánszky vizsgálóbíró a vizsgálat be
fejezése után Sugár Ernő további fogvatar- 
tusát rendelte cl. Ez ügyben a jövő hétre 
egész sereg újabb tanút rendeltek be ki- 
hi.!’"atás végett.

„Nem. érek rá a toloncházba menni 
— mert nászúira indulok"

Állampolgársági kálvária derűs csattanóval

wTAAnrtcciMr a uédetefn,
WIMPASSIN &

Száraz paragrafusok útvesztőiben elindult 
kálvária érkezeit derűs csattanóhoz a napok
ban.

/>. Stefánia, nagyváradi urilcány, akinek szü
lei néhány évvel ezelőtt meghaltak, már esz
tendők óla Budapesten lakott. A feltűnően 
szép fialni leány, miután árván maradt, nem 
akart rokonai terhére lenni és ezért állásba 
ment. Pénztárosod leli egy cukrászdában, ahol 
nagyon szerellek az intelligens, megbízható 
urileánvt. Pár hónappal ezelőtt kellemetlen 
meglepetésben volt része. Egv jelentéktelen 
kihágási üggyel kapcsolattal) kihallgatták a 
ren<lőr*'égct ’. vallomásáról jegyzőkönyv készült 
és később ennek alapján megállapították, hogy , 
nagyváradi születésű és annak idején nem 
opt'ilt, tehát román állampolgárnak tekin
tendő. Ezen az alapon

kiutasították Magyarország területéről.
A megrémült leány egyik hivatalból 3 másikba 
szaladgált. Hiúba Imnlkozoll arra, bogy az 
ort.'.lási rendel, t idején még snlósóggal gyerek 
volt, nem is gondolhatott arra, hogy szükség 
van valami lépésre.

— A törvény, törvény —- mondották. — 
Mennie kell az országból.

A kiulnsitási határidő letelt, B. Stefánia 
azonban még nem ment el. Egy szép napon 
detektiv jelent meg a lakásán és

a toloncházba vitte.

A kétségbeeselt Halai urilcány napokat töl
tött a lolocehúzban. Innen irt levelet Altorjay 
Sándor dr. ügyvédnek, aki eljárt érdekében és 
egy hónapi haladékot szerzett számára. B. 
Stefánia erre kiszabadult a toloncházbó] és 
jóakarói bejuttatták egy bankba, hogy az egy 
hónapi haladék alatl megszerezhesse az úti
költséget Ez az egy hónap a napokban letelt. 
Másnap

újra detektív jeleni meg a lakásán, 
hogy tognnalosilsa a kiutasítás! végzést. Be
kopogtatott a lakásba, ahol éppen vidám han
gulatban levő társaságot talált.

— B. Stefániát keresem — mondotta és mi
kor az jelentkezett, elmondta, miért jött.

— Sajnálom — hangzott a válasz — ucm 
mehetek a toloncházba. Nem érek rá, mert 
éppen most indulok nászúira.

Ezzel elővette a kerületi nnyakönywczctő 
bizonyítványát, amelyből kiderült, hogy

B. Stefánia éppen caen a napon kötött 
házasságai 

egy banktisztviselővel, aki a bankban ismerte 
meg és rövidesen feleségül vette. A detektiv 
éppen az esküvői ebédhez érkezett. A férj ma
gyar állampolgár, magyar állampolgár lelt a 
feleség • is, akit most már többé nem fenyeget 
a toloncház és n kiutasítás vészéivé. A detektív 
mosolyogva vette tudomásul a változást, me
legen gratulált a fiatal párnak és eltávozott.

Harmincnégy évig volt menyasszony a 
szép Ilonka, aki most tizenötezer ebéd és 
vacsora áráért pörölte hűtlen vőlegényét

Medjidje Musztafa hercegnőt 
le akarták tartóztatni, de meg

szökött Budapestről
Csalás miatt tettek ellene feljelentést

A szőke Medjidje Musztafa hercegnő, aki 
férjével való háborúságával, kalandos szö
késével és egyeli viselt dolgaival már sok
szor állt az érdeklődés homlokterében, mosl 
újabb munkát adott a magyar hatóságok
nak.

Són hellón

Köves Izidor
l-Ajánlómtól mcpiórt >dwri jelentjük, hogy 

drúri Jó férjem, imádott apuskénk «'s szeretett 
testvérünk

MÁV fólr.tézö. f.7 éxe. lóriban, e hó 23-án, 
rövid szenvedés ul.'it clhunjt.

fir’cty Kthe» Izldnmé felesége. Margit As 
Pl«tn u'yerrrrkei, dr. .sonnenfrld JAnefné. Zn- 
rkermatui VidornA (Wien) ét Steiner Beli (Sré- 
k> f hínár) testvérei és kiterjedt rokonság gvö-

A hercegnő .akt tudvalevőleg elvált a fér
jétől, írói és művészt pályára lépett Előbb 
könyvel irt Abdul Hamid szultán háreme tit
kairól. majd pedig egy moziszkeccs kereté
ben lépett u nyilvánosság elé. Hosszú ideig 
szerepelt a fővárosban is, majd vidéki tur
néra indult, amikor pedig befejezte körút 
jót, isinél a fővárosba lette át székhelyét és 
ill a Bristol-szAllöban bérelt lakást. Csak
nem teljes visszavonultságban élt az előkelő 
dunaparli szállóban, ugv hogy méltán kel
leti nagy feltűnést, amikor tegnap délután a

főkapitányság detektlvjel jöttek Med
jidje hercegnőért, hogy előállítsák a 

rendőrség bűnügyi osztályára.
\ delel.livek I (loi'.’lásának érdekes előzmé
nye van. A íökapitónyságra ugyanis feljelen
tés érkezett a hercegnő ellen, amelyben

A közeli napokban olyan érdekes polgári per 
kerül elbírálásra a törvényszék előtt, .amelyhez 
hasonló még nem foglalkoztatta a magyar bíró
ságot.

Egy Andrússy-uti trafikosnő indított keresetet 
a Részkört egyik főtisztoiselője ellen

több mint tizenötezer ebéd és vacsora árá
ért, amelyet az alperes harmincnégy év 
alatt fogyasztott el nála vendegeként, mi

alatt a vőlegénye volt.
A per indító oka nz volt, hogy a vőlegény, aki 
harmincnégy óv alatt valóban megunhatta a 
mátkoságot, néhány héttel ezelőtt megnősüli, de 
nem a regi ideálját, hanem rövid ismeretség 
után egy másik nőt vett el feleségül. A keresel 
szerint cserbenhagyott menyasszony, fíec.hnitzer 
Ilka, valamikor ünnepelt szépsége volt Pestnek. 
A niilleniumi kiállítás alkalmából rendezett 
szépségversenyen, amelyre az ország legszebb 
leányai összegyűltek.

• ő nyerte az első dijat.
Akkoriban sokai írlak róla és a fiatal leány, aki 
nemcsak szép, hanem ügyes is volt, pár hónap
pal győzelme utón trafikot nyitott a fővárosban.

Az akkor rohamosan fejlődésben levő Pesten 
ez volt az első trafik nz Andrássy-uton.

A gyönyörű trafikosnőnek persze hamar híre 
ment és a letűnt- idők előkelőségei valamennyien 
nála szerezték be 6zivarszükséglctüket. Minden 
mágnás, minden dzsentri nála vásárolt, de Vá- 
zsonyival az élükön odajárlak a politikusok is. 
A „szép Ilonkának4* persze sok udvarlöja akadt, 
de ő leginkább egy fiatal mérnökhöz vonzódott. 
Szerelőin fejlődött ki közöttük és megtartották 
az eljegyzési is. de

a férfi családja minduntalan akadályokat 
gördített a házasság megkötése elé.

A fiatalok azért mindennap találkoztak és vár
ták, hogy a szülők szive megenyhül. így szalad
lak gyors egymásutánban az esztendők. Közben 
a férfi súlyos betegséget szerzett, amely az ak
kori orvostudomány szerint gyógyíthatatlan volt.

A későbbi években azután már ez a betegség 
hátráltatta a házasságot. De a bensőséges kap
csolat azért nem bomlott fel. A szép menyasz- 
szony türelmesen várt, hogy vőlegénye meg
gyógyuljon Olvan nagy volt ez a szerelem, hogy 
agylátszott sohasem szűnik meg. Megtörtént, 
az Is, hogy a mérnök egy féllékenységi jelenet
ből kifolyólag

a nyílt utcán leszúrta menyasszonyát
A leány kórházba került, de nem árulta el tá
madója nevét. II; rom bordáját operálták ki a 
sebesülés minit, de a szenvedések sem vetettek 
véget a szerelemnek. Mikor hosszú hónapok 
műim Rcchnilzcr Ilka felgyógyult nem panasz
kodott, csak türelmesen vári tovább.

Harmlncnégyév telt cl az esküvőre várás- 
ban.

A daliás vőlegény őszhaju öregember lelt, a 
menyasszony pedig ráncosarcu vénkisasszony.

Közben nagy lépésekkel haladt előre az or- 
vosludomónv is. Tudós professzorok kezelték * 
mérnököt, akit betegsége alatt mennyasszonya 
támogatott és tökéletesen kigyógyították.

Most már semmi sem állt a házasságkötés 
útjába, csak a — szerelem. •

A fehérhajó vőlegénv ugyanis szerelmes lett 
egy másik nőbe, akit rövid ismeretség után fe
leségül ts vett.

Ezzel azután vége szakadt a hosszú mátka- 
súgnak, am dyhez hasonlóra még bizonyára alig 
volt példa a szerelem sokezer éves történetében.

A csalódott Rechnifzer Ilka most elkeseredé
sében a bírósághoz fordult. Peri indított volt 
vőlegénye ellen a jegyesség költségeiért, vala
mint a sebesülésből származó szanatóriumi és 
ápolási dijakért, összesen harminchatezer pen
gőt követel Az elmúlt harmincnégy évért nem 
kér semmit. ..

meg ma Korossá tol cégünket.
Szakorvosi renrfelAvér- és nerrlbefr, 

aek részére. fr*  ti te’. 
V»PM -éltén. Hendcle 
egész nap. PHMZl-lfft 
. am. 1. ttókossal szemb

ha olcsón akar csillárt venni 
■< lángu masszív tronZMlllfir, kom
plett . . tn.- P

6 lángu masszív ÖFOnzcsUlr, kom
plett, lakosban felswelvo 61.— P 
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Polmantozky u. 2? (Teréz körat a.) 
Fiók: Vámliaz kőrút 11.
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Dr. K A Jí> ACSY szakorvos
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Prnteat. Elza

MEGHÍVÓ
az impozánsán átalakított és

megnagyobbított

Óriási árukészletünk gyors árukicserélését szem előtt tartva különböző 
osztályainkon

nov. 26-tól dec. f-ig tartő nagy megnyitó vásárunkon a legolcsóbban 
árusítunk mindent, ami nők, férfiak, gyermekek legdivatosabb teljes téli felru

házásához és lakások komplett felszereléséhez szükséges.
Előnyösen beszerzett óriási készletünk módot nyújt arra, hogy

a legkisebb összegért is bárki divatosan, elegánsan, tetőtől*talpig  kiruházhassa 
magát a legjobb minőségű és legelőkelőbb kivitelű ruházati és divatcikkekkel*

pár A minőségekért szavatolunk, meg nem felelő árut becserélünk, vagy a pénzt visszaadjuk -írj
Állításaink valódiságáról száz százalékosan meggyőződhet mindenki, ha megtekinti impozánsan átalakított és megnagyobbított 

áruházunkat.
Ünnepélyes megnyitást november 2G»án, héttőn délelőtt 11 órakor*

(Meghívottak részére november 20-án, d. e. 10 órakor)
WT TUW IT Ki*  ■ ■ WT Á A KI*  rfX SE NV A W Áruházunkat tetszés szerint megtekintheti
H Hl 111 KEiLL VAsAlíVLlll! mindenki vételkényszer nélkül.

ügy árban, mint minőségben páratlan szenzáció lesz mindenkinek újonnan bevozetett öt osztályunk:

Rövidáru osztályunkon mindent megtalál a legolcsóbban/
Kiváló alkalmat nyújtunk szavatolt minőségű és páratlanul 
tartós, tetszetős, Ízléses kivitelű lakberendezési és konyha- 
lelszerelésl cikkek, linóleum, viaszosvászon, térítők, takarók, 
talboritók, csikók, stb. szenzációsan előnyős áru beszerzésére

Óriási választék legjobb minőségű, rendkívül tartós és Vlsydizon íz fiflészséjére! Védekezzél a tol Ártalmas hldeje ellen!
szenzációsan olcsó munkásruhákban és munkaköpenyekben Tekintse meg páratlanul jó minőségű és olcsó téli cikkeinket

NEM KELL KIFIZETNI, Ha az Áru tizedrészét 
---------------------------------- 1 lefizeti, félretesszük 

és a leggondosabban 
megőrizzük.Jón o loröcsony! **^7

Vidékről érkező levélbeli megrendeléseknek a leggyorsabban és legpontosab
ban eleget teszünk. Csomagolásért, postaköltségért semmit sem számítunk.

Kérje karácsonyi nagy képes árjegyzékünket. Bérmentve küldjük.

NŐT, FÉRFIT, GYERMEKET
OLCSÓN, JÓL ÉS ELEGÁNSAN

TETŐTŐL TALPIG FELÖLTÖZTET

RÁKÓCZI <JT 71
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Csak a Hungária veretlen 
még az első ligában

A Hungária győzelmi szériáját a Nemzeti sem 
tudta megtörni. — A Ferencváros megjavította a 
Hungária gólarányát. — Vizipóló-eredmény csú
szott ki az Újpest-Sabaria-mérkőzésen. — Két 
pontot szerzett egyszerre a Budai „33“ hat hónap 
után először. — A 111. kerület legyőzte a Bástyát, 

a Bocskay a Somogyot
Az őszi időjárásnak a réme, nz cső és a 

köd két napon keresztül ismét tanyát ütőit 
h sporlelepek talaján. De akárcsak múlt vn- 
sániup, tegnap is tréfás kedvében volt a nap, 
amely már délelőtt áttörte a felhők kárpit
ját hogy délután pompás időben alkalmat, 
adjon a csapatoknak mérkőzéseik lejátszá
sára

Sajnos, nem sok öröm telt ebben a nap
sugárban .amely túlságosan gyenge volt ah
hoz, hogv felszikkassza a pályák talaját és 
igy a legtöbb helyen mély sár fogadta a pá
lyára lépő csapatokat.

A nehéz talaj magyarázatot ad a bő 
gólhullásnak és favorittá léptette elő a 
nagyobb technikával rendelkező csapa

tokat.
A legnehezebb teljesítmény a Hungária ne
véhez fűződik, amely imponáló biztonság
gal gyűrte maga alá a Nemzetit.

A Hungária tegnapi győzelmével első
nek fordul a tavaszi fordulóba, 

mert aligha valószínű, hogy a szenzációs for
mában levő kék-fehérek pontot adjanak le 
a Bocskav ellen.

A magára talált Ferencváros a Vasassal 
szemben nj gólrekordot állított fel.

Az. átcsoportosított csapat pompás taktiká
val lehengerelte abszolút gyenge ellenfelét, 
p csapat javuló kondíciója sejtetni engedi,

hogy csakhamar birtokában lesz régi képes
ségeinek.

A Vasas csak árnyéka a szezón elején 
feltűnést keltő együttesnek.

Az ejsőosztályu ligában
páratlanul álló gólarányu eredménnyel 
végződött az Ujpcat—Sabaria mérkőzés.

Újpest már behozhatatlanul vezetett, amikor 
a Sabaria, közönsége biztatására, rákapcsolt 
és pompás finisével szemben

az l'jpcst alig tudta megmenteni a má
sodik helyet jelentő két pontot.

Osztatlan szimpátiát és örömet keltett 
a Budai 33-asok győzelme Kispest fölött.

A győzelmet a lelkesen és kitünően játszó 
budaiak teljes mértékben megérdemelték és 
ezzel elkerültek a tabella utolsó helyéről is.

Nehéz csatában győzedelmeskedett a 
III. kor. FC is,

amely a múlt vasárnap szenzációsan szere
pelt Bástyát verte é.s ezzel hatalmas ugrást 
tett a bajnoki táblázaton.

A két kitűnő helyezést elért vidéki csapat
nak,

a Bocskaynak és a Somogynak küzdel
méből az otthon játszó Bocskay került 

ki győztesen 
és a megjelent rckordközönség tombolva 
ünnepelte a diadalmas kék-sárgákat.

A délamerikai túrára menetkészen álló Sabaria 
az utolsó helyre került vasárnap

Egy hétköznapi bajnoki mérkőzés, az utolsó 
simítások — és a Sabarin rsapata hajóra száll, 
hogy elinduljon déinmerikai túrójára.

A Sabarin bizonyára megfelelő módon fogja 
képviselni a tengerentúl a magyar labdarúgást, 
ám alig hisszük, hogy

jó ajánlólevél volna részére a bajnoki ta
bella utolsó helye, 

amelyet nz elmúlt vasárnapon foglalt cl Szombat
hely reprezentáns csapata.

Újpest vasárnapi nehéz győzelmével már a 
második helyre került.

A Nemzeti együttese még tartja n harmadik he
lyei, de nyomában van a kevesebb mérkőzést 
abszolvált Ferencváros.

Lényegesen javított pozícióján a TI1. kerület 
rsapata, amely a tizedik helyről a hatodikra ug
rott, maga mögött hagyva Somogyi.

Megelőzi a bajnoki tabellán ismét a Budai 
33-as is a Sabariát, amely egyelőre a dicstelen 
utolsó helyei foglalja el.

A bajnoki táblázat

Hungária—Nemzeti 
4:0 (2:0)

»»(.*>  ipzfl.so I9|^zsnqunu fysU0[pJ?A V 
pal találkozása a bajnoki forduló eseményének 
Ígérkezett. A Nemzetiek fiatal csapata, amely 
csodálatos lelkesedéssel, akaraterővel és nem 
lebersülendő tudással eddigi küzdelmei során 
a bajnokság második helyére küzdötte fel 
magát, vasárnap olyan akadályra talált a Hun
gáriában, amelyen el kellett véreznie.

A sáros és roppant mély talaj, • Hun
gária győzelmi szériája, a Nemzetlek 
mcghcndlkcppelt csapata olyan tényezői 
s oltok ennek a küzdelemnek, amely meg 
kellett hogy hozza a Nemzetlek első verc-

a vasárnapi mérkőzések után az alábbi képei 
tárja elénk:

1. Hungária 18 41:11
2. Újpest 12 28:18
3. Nemzeti 11 13:13
4. Ferencváros 10 25:08
ö. Bocskay 10 14:12
6. III kér. FC 9 9:16
7 Somogy 8 10:17
8. Bástya 7 17:14
9. Kispest 7 12:23

10.. Vasas 7 13:31
11. Budai „33" 4 12:23
12. Sabaria 2 13:27

iába küzdött az utolsó percig a lelkes_____ ,____  - _____  te- 
kele-fchérck csapata, a Hungária már az első 
percben olyan győzelemre törö Icudülellel ve- 
tette magát a küzdelembe, amely egyszerre 
megtörte a csapat ellenállóképességét.

Percek alatt kitűnt, hogy a Hungária bir
tokában van teljes harci fegyverzetének.

Magához ragadva a kezdeményezést egy pil
lanatig sem hagyta szóhoz jutni a Nemzetie
ket, akiknek együttese csakhamar széthullt és 
csak vergődött a Hungária ostromának gyűrű
jében, amely minden részében messze felül
múlta ellenfelét. A Nemzeti úgyszólván alig tu
dott veszélyeztetni és ha csak kis szerencséje 
van a Hungária csatársorának, ugy sokkal na
gyobb gólarányu vereséggel sújtotta volna a 
Nemzetit, amely igy elég olcsón szabadult a ma 
kétségkívül fénykorát élő Hungária elleni küz-

Német cég reklámcélokra és további ajánlásra nagyobb 
mennyiségű rádlófelvevökésztllékeket ad érdekelteknek tulaj
donba. Szétosztásra csak három- és négylámpás készülékek 
kerülnek garantált távolsági vételre hangszóróval.

Semmiféle kötelezettség ezzel nem jár. A csekély költ
séget (szállítási, csomagolási, adminisztrációs költségek) az 
átvevő viseli.

érdekeltek levelezőlapon Írják meg pontos és olvashatóan 
irt cimüket a következő címre:

delcmből.
A Hungária igazolta, hogy a múlt vasárnapi 

diadal teljesen reális értékű. A csapat pompá
san összedolgozott együttes, amelynek részéi 
szerves kielégítői egymásnak, a játékkedve 
a tetőponton mozog és ha lendületbe jön, iüSíi
den sikerül neki. A mérkőzés sorsa a fedezet
sor játékán dőlt el, amely óraműpontossággal 
szerelte le a Nemzeti csatársorokat, de ugyan
ilyen pontossággal készítette elő a támadáso
kat. Schneidcr 4 legszebb baJfjálékot mutatta 
be, mellette Kiéber stílusos játéka emelkedett 
ki. Wéber némi kihagyásokkal ugyan, de tel
jesen sakkban tartotta az ellenfél belső trió
ját. Ennelc a három játékosnak labdáiból élt 
azután a Hungária csatársora, amelynek min
den akciója veszélyt jelentett. Haar bebizonyí
totta, hogy legjobb formában levő szélsőcsatá
runk, akinek minden akciója roppant veszé
lyes. Gyorsasága, Molnárral való összjátéka ki
fogástalan, két gólja pedig lövőkészségét is 
igazolta. Mellette Molnár ismét elemében volt, 
elejétől végig agilisán dolgozott, miköben bő 
alkalma volt rutinja és technikája csillogtatá
sára. Baratky csak az első félórában tudta fe
ledtetni Kalmárt, az eredmény után mintha fe
jét vesztette volna. Skvarek jó labdákkal látta 
el Hlrzert, do csak a kapu előtt az energiáját 
tudta basznositani. Hirzer mindjobban bele
jön szélső szerepébe, de beadásai még peni 
elég pontosak. A védelemnek aránylag ném 
volt nehéz dolga. Kevés veszélyes helyzet adó
dott, amelyet meg kellett oldania, ekkor Mandl 
mutatkozott biztosabbnak. Újvári könnyű dol
gát biztosan végezte.

A Nemzetiek Volentik és Blhámi nélkül se
hogyan sem tudnak magukra találni. A Fe
rencváros eJlen még sikerült annak gyengébb 
periódusában helyt állani, de vasárnap kiütkö
zött, hogy Odri nem tudja teljes értékkel pó
tolni Volentikot, viszont Odri és Bthámi 
hiánya akciőképlelenné teszi a csatársort. A 
csatársor nem tudta magánál tartani a labdái, 
mert alig volt egy valamire való átgondolt és 
végrehajtott akciója. Kautzky a középen igye
kezett, de látóköre csak összekötőjéig terjedt, 
a szélsőkről teljesen megfeledkezett, akik a ne
héz pályán talán egyedül érvényesülhettek 
volna. De vasárnap sem Rémay Ul., sem Czé- 
fényi nem tudtak megbirkózni a Hungária ki
tűnő szélső fedezeteivel. Horváth nem tüdőit 
beilleszkedni a csatárláncba, de Rémag 11. tu
dománya is elakadt a sárban. A fedezetsorban 
csak Hossó kemény fizikuma állta a harcot. 
Odri küzdött, dolgozott három ember hrtlyetl 
is, de kellő körültekintés nélkül. A védelemben 
Szendrő és Tőrök megleltek minden telhetőt 
a vereség elkerülésére, de a feladat meghaladta 
képességeiket. Gallina is pompásan végezte 
dolgát, de a gólokért nem okolható.

Kann Ferenc biró részéről senki sem téte
lezhet fel inkorrektséget, de ez alkalommal 
igen indiszponáltan vezette a mérkőzést. Ezen
felül 3 perccel korábban fújta le a mérkőzést!

A játékot
a Hungária támadása vezeti be, de Hirzer be
adását Gallina lehúzza. Az iramot a Hungária 
diktálja és teljesen áttereli a játékot a Nemzeti 
térfelére, de Barátky lövésén kivül nem fenye
geti veszély Gallina kapuját. A 10. percben 
Hirzer pompás szabadrúgása akad meg Gal
lina kezében, hasonló sorsra jut Skvarek, majd 
Haar lövése is. A 18. percben Gallina köny- 
nyebben megsérül, de a következő percben már 
biztosan fogja Skvarek lövését. A 22. percben 
megtörik a jég! Molnár és Haar villámgyors 
akcióval áttörik a védelmet, Haar középre ad, 
ahol Skravek a vetődő Gallina mellett meg
szerzi a vezető gólt (1:0). A Hungária továbbra 
is megtartja föíényét, amikor Is a 27. percben 
Hirzer lefut, beadásába Haar beszalad és a 
közelről védhctetlen gólt lő (2:0). A Hungáriát 
közönsége újabb rohamokra buzdítja, amjkör 
a 32. percben Rémay III. elfut, de beadását 
Újvári lehúzza. Ezután ismét a Hungária tá
mad, két kornert ér clk majd Wéber lövése 
süvít el Gallina kapuja mellett.

Szünet után
Czctényi révén a Nemzeti támad, de 
kapu mögé jut. Hungária felel ,dc 
kapu fölé lő. A játék hullámzó, némi 
fölénnyel, amikor váratlanul a Hungária tá
madásba lendül és a 7. percben Barátky sa
rokra irányított labdáját Gallina rávctéssel 
kornerre tolja. Hirzer. áll a labdának, pompá
san küldött labdáját Kiéber védhetetlenűl a 
hálóba fejeli (3:0). A Hungária valóságos 
ostrom alatt tartja a Nemzeti kapuját. Haart 
kitűnő helyzetben csak szerencsével tudja fel
tartani a Nemzeti védelme. A 12. percben 
Szendrő luftot. Haar elkapja a lobdát, befut 
és éles keresztlövése a jobbsarokba süvít (4:0).

A közönség lelkesen biztatja a kék-fehéreket. 
A 14. percben Hirzer áttör, kitűnő helyzetben 
a lövés pillanatában Tőrök és Hossó egyesült 
erővel felvágják. Tiszta 11-es de a bíró még 
csak figyelemre sem méltatja a durva akciót! 
A Nemzeti erőtlen támadása Kautzky lövésé
ben nyer befejezést, amely kapu fölé képül, 
majd Bartos lövéséi Ujvárv fogja. A 25. perc
ben Skvarckot tiszta helyzetben tizenegyes- 
gyanúsan nyomja kornerre Törők, ebből ■ Kié
ber kapu fölé lő. A 30. pcrcbeu Hossó szabad
rúgása Újvári válláról kipattan, Hossó befut, 
újabb lövésébe Újvári bedobja magát és a 
labda róla messze a mezőnybe száll. Egyetlen 
alkalma a Nemzetinek az eredmény szépíté
sére! A 38. percben újra fellángol a Nemzeti, 
de Újvári kiboxolja Kautzky fejesét, majd 
Rémay III. beadását lehúzza. Innen végig a 
Hungária támad, de már a fáradtság jelei kez
denek mutatkozni a csapaton és u eredmény' 
nem változik. ___________

vagy — ha 
kevés víz
várt gyors 
meglepni.

Gyolro fájdalmak 
csillapítására különösen esúzos, 
kőszvényes, podegrás bajoknál, 
izom- éa idegzsábúknál, minden
fajta meghűlésből származó szag
gatásoknál és idegkimcrültségnúl 
első segítség a valódi

Diana-súsborszesz
Borogassa, vagy kenegesse vele 
fájó testrészeit tisztán, 
igy túlerős volna — 
zel hígítva s a nem 
hatás kellemesen fogja

A fájdalmak szinte percek alatt 
enyhülnek és rövidesen egészen 

megszűnnek.

Berlin, Nr. 4, Gartenstr. 100

beadása
Skvarek 
Nemzeti

Szenzáció! Újdonság!
Megnyílt Európa első lemezkölctönző-válla 
lata, melv pór fillérért kedvenc lemezei 
kikölcsönözi. Errs^bet-körut 44, *sAm.

Ferencváros- Vasas 
9:0 (4:0)

Könnyű galopp-mérkőzést vívott a Ferencvá
ros a formája mélypontjára visszaesett Vasa
sokkal szemben. Tipikus iskolajáték, melyen a 
túlságosan nagy erődifferencia miatt pompás 
csal árjátékban volt résre a nézőnek. Sok gólt 
látott, anélkül, hogy különösebb izgalmakban 
lett volna része. A Vasasok csapata ugyanis egy 
pillanatig sem játszotta a veszélyes ellenfél sze
repét, óriási erőfeszítése ellenére sem tudott 
széihoz jutni, még akkor sem, amikor a Ferenc
város védelme tulsógosan könnyen vette felada
tát.

Sránalomraméltó játékszere volt a góléhes 
Ferencvárosnak.

A Ferencváros a múlt vasárnap kudarcszámba 
menő döntetlenje után a honi pálya előnyével 
vette fel ji küzdelmet, ami igen sokat jelenteit 
akkor .amikor a sáros pálya különösen konve- 
iliált. Különösen kedvezett a pálya a legkitű
nőbb magyar csatárnak ,a kis Takácsnak. Mi
ként a Berlin elleni válogatottban, most is el
lenállhatatlanul mozgott és

elsősorban az ö érdeme a nagy gólarányu 
győzelem.

Csatártársai ma sem tu itak hozzá fcJc.inclkedni, 
mégis javuló tendenciát mutatlak. Takács já
téka magával ragadta Kosztát is, aki agilisán, 
jól dolgozott ismét Toldi a centerben nagyszerű 
érzékkel igazodott Takács játéka után s igy 
hasznos tagja volt a csatársornak. A bajnokcsa
pat balszárnya ezzel szemben sehogy sem tud 
magára találni. Kohut húrom hónap dekaden
ciája után végre rehabilitálhatta volna magát, 
de pechjérc a II. félidő eleién, sérülése miatt, 
kiválni kényszerüli a játékból és isinél adós 
maradt rég óhajtott sikeres játékával. Szedla- 
csekot a nap élete leggyengébb formájában ta
lálta különsen a II. félidőben, amikor egyedül 
játszott a balszélen. Egyetlen akciója sem sike
rült, nem volt egyetlen egészséges átadása. A 
halfsor közepén Turay játszott, oly kitünően, 
hogy teljesen feledtette Bukovit Szorgalmasan, 
'áradhalatlanul dolgozott, mindenütt ott volt 
és kitűnő hosszú labdákkal táplólta csatár
sorát. Mellette Rerkcssy és Fuhrmann csak ki
elégítettek ,mert Berkessv túlságosan c.lkalan- 
dozott helyéről, mig Fuhrmann fölösleges drib- 
lijével rontott játékán. Hogy az ellenfél nem 
boldogult mellettük nem kizárólagosan az ö 
érdemük. A közvetlen védelemben a nagy Ta
kács szokott agilitásával tűnt ki, hibája, hogy 
nz imponáló, nyugodtan dolgozó Pappal együtt 
lulkönnyelmüen vette az ellenfelet, ami ezúttal 
nem bosszulta meg magat Hubernak csak a kor- 
nerekiiél és a hazaadott labdák elfogásánál 
volt dolga.

A Vasasok könnyűsúlyú legénysége fürgén, 
de invenció nélkül mozgott Csatársora hcllycl- 
közzcl szép pauszokkal dolgozott do enéJyei 
közbelépéskor mindjárt elvesztette a labdái*  
sőt a kapu előtt fejét is. Pedig volt néhány ki
tűnő helyzete. Tény nz .hogy keveset volt játék
ban, mert haIfsorát teljesen lefoglalta a védeke
zés. A csatársor nagy hibája volt, hogy forszí
rozta a lapos belső passzjátékot, ahelyett, hogy 
hosszú labdákkal szöktette volna a jó benyo
mást keltett Bődért és Hlmmert akik Igy ritkán 
kapcsolódtak bele az akcióba. A belsők, ha szé
nen, stílusosan adogatták is a labdát, rövid 
passznikkal módot nyuitoltak a közbelépésre, 
ami n hosszu Berkessv. gyors Turay és jól he- 
'vetíted# Fnhrmnnn révén legtöbbször sikerrel 
járt. A halfsor fáradhatatlanul küzdött és min*
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dl, loholt a bossxu bbdík ulán. Kózelharcbnn 
csak Rémmé, elégilell ki A hátvédek romul 
helyezkedtek. Király durva játékával tűnt ki 
ami vfctiH, jól kiérdemelt kiállításhoz vezetett. 
Szulti alán csak Siedtaark Róljában volt hl- 
oas, a többiről nem tehot és néhány lövést na
gyon szépen hárított e»

A Vasas kezd, de a játék irányítását azonnal 
a Ferencváros ragadja magához, amely a 
labda köcögtetésc helyeit nagyon helyesen 
hosszú, szélreadott labdákkal operál, ami első
sorban Takács II. és Turay játékintelligenciá
jának az érdeme. Kohut eredménytelen kornert 
erőszakol ki. Takács KKosztát szökteti, akit 
szerelnek A Vasas Himmer és Bader szökte- 
tésével kísérletezik. Tapogatódző játék után, 
kialakul Ferencváros fölénye és a balszárny 
hibás akciói után a 11. percben megszületik az 
első gól. Toldi magas labdával kiugrasztja Ta
kácsot, aki Király mellett elhúzva 8 méterrel 
védhetetlenül a jobbsarokba plasziroz. (1:0).

Kezdés után ismét veszélyeztet a Ferencvá
ros. de a halszélre irányuló labdákat Szedla- 
cse.k elől elcsípik. Ferencváros-fölény állandó
sul. a Vasas előreadott labdái mór a {élvonalon 
off-side helyzet miatt akadnak meg. Turay 
kitűnő labdái a halszélen kárba mennek. Ta
kács passzait pedig. Koszta céltalan lövöldö
zésre pazarolja el. A támadássorozat a 21. 
percben pozitív eredménnyel jár. Takács II. 
kitör, Királytól szorongatva közvetlen a kapu 
elé kerül s nehéz helyzetbe jut, amikor lövés 
helyett kitűnő érzékkel Toldihoz adja vissza a 
labdát, aki öt lépésről Szülik mellett a jobb
sarokba vágja. (2:0). A gól után újból Ferenc
város támad. Koszta kétszer mellé lő, Kohut 
közeli bombája a felső kapufáról pattan le 
erősen gólizü helyzetben. A Vasas most Him
mer révén lélegzethez jut, kitörését azonban 
nem tudja befejezni, mert Huber lába elé 
vetve magát, szerel. Ezután a 34. percben Ta
kács gyönyörű labdával szökteti Kosztat, aki
nek beadásából Takács ismét a jobbsarokba 
közelről gólt lő. (3:0). A 44. percben esik a 
félidő utolsó gólja. Koszta sikerült lefutás után 
centerez, amit “ ' ' 
Szedlacseknak, 
Szülik alatt a 
(4.Ö).

Szünet után - . ----------------------
gólt ér el. Takács TI. bosszú keresztpasszal 
szökteti Kohutot, aki lefut s bár szorongatják, 
nehéz helyzetből magasan centerez. Szülik ki
fut, a labdát azonban Toldi pontosan a jobb
sarokba fejeli. (5:01 A gól után Takács szök
teti Kosztát, akit Fried lerúg, úgy, hogy ki
viszik a pályáról. Himmer kedvező helyzetben 
ront Az 5. percben Takács keresztpasszával 
Kohut lefut és a 6-osról lő, de Szülik kivágja 
a labdát, miközben Király hátulról durván 
felvágja Kohutot, akit kivisznek. Királyt a biró 
kizárja a játékból. Most 10—10 emberrel ját
szanak állandó Ferencváros fölényben Takács 
II. akciója mellélövéssel végződik. Fuhrmann 
passzát Takács fejiel Toldihoz továbbítja, aki
nek szép lövését Szlilik elvetéssel védi. A 12 
percben Koszta beadásából Toldi gólt lő. (6:0). 
Kohut beáll, hogy egy perccel később sánti- 
kálva elhagyja a pályát. Szedlacsek 
megy. Két eredménytelen Vasas-konicr

i álló 
vetődő 
labdát.

Takács átenged a tisztán 
aki 6 méterről a kősón i 
jobbsarokba vágja a l

rögtöna Ferencváros kezd 8

széire
___  ________ _________ ____ ... után 

Koszta lefut, lövése kapufát ér. Ezután Baden 
kap labdát, leszökik, de a lövés pillanatában 
Huber kornerra rúgja előle a labdát. Takács II. 
nagy ciánnal dolgozik, keresztpasszait azonban 
Szedlacsck diliházzá. Végre a 28. percben Tu- 
rav fejeséből Takács II. kapásból a balsarokba 
féímagas gólt lő. (7:0). Fuhrmann messzi lö
vése után a Vasas eredménytelen kornerhez 
jut. de utána teljesen védekezésre szorul. 
Szedlacsek leadását Turay fölé vágja. A 40. 
percben Berkessy átadásából, Takács II. a jobb 
porokba irányitól! rúgással a nyolcadik, cgv 
perccel később egyéni játékkal az utolsó gólt 
éri el. Az utolsó percekben a védelem könnyel
műségéből több ízben kitűnő helyzetbe jut a 
Vasas, de képtelen eredményt elérni. Vasas 
támadással ér véget a mérkőzés.

Budai „33"— Kispest 
4:2 (1:1)

K szezon végére megszületett az első Har
minc,hánnas-győzelem. A felázotf, lucskos pá
lya nehéz feladat elé állította mindkét csapa
tot, amelyekben lényeges változtatásokat cszkö- 
közöllek. Kispest kapujában ismét Kutrucz 
védett a formán kívül levő válogatott Dénes 
helyett, elfoglalta ismét helyét csapatában a 
sérült Deák, valamint a hosszú időn keresztül 
pihent Fürstner, a gyönge Marton helyére pe
dig Paczotayt vonták hátra.

A Budai 33-asoknál a reaktivált Fodor állót 
a kapuban. Uj ember volt a csapatban az eddig 
tartalékban állott Szekeres, aki Szlancsik he
lyére került.

Kispest sorsát megpecsételte as ■ körül
mény, hogy a Játékra Jelentkezett, beteg
állományban volt Deák már uz első öt 
perc után elhagyni kényszerűit a Játék

teret.
Ezután már az sem lendített csapatának 

sorián, hogy tíz perc múltán ismét játékra 
jelentkezett, mert az egyébként kitűnő fedezet
játékos mlnt bal szélső csatár statisztált a 
meccs végéig.

KARTtLEN KÍVÜLI
■ KÜLFÖLDII sölt
„pilsehi ősforrás** 

palackba lefejtve, minden főbb kAvébáaban, 
vendéglőben, csemegeüzlctMn kapbstó 

„G0S8I SOR**  .BUDWEISI SOR**  
bordóban é • palaokba a.

scimiz jömri■odtpest, WIU PiWer ucca 47.
ktiMtva JS7J. Tele ón <1. «O3 itt

Az érdem őrök, a hála elhalványodik

Olimpiai vivőink távollétében folyt le a Nagy Béla emlék verseny
A magyar vivősport néhai nagyhírű ve

zérének és egyik megteremtőjének dr. Nagy' 
Bélának emlékére alapított kardvivóverseny 
ezelőtt a magyar vívás szine-javát vitte 
plánsra, hogy nemes küzdelemben a leg
kitűnőbb bajnokok vetélkedése méltassa 
az elhunyt vezér örök érdemeit Dr. Nagy 
Béla érdemei, melyeket a magyar vivősport 
nemzetközi képviselete terén szerzett her
vadhatatlanok és kétségbevonhatatlanok, 
éppen azért fölötte sajnálatos, sőt

megdöbbentően fájó az a tény, hogy az 
Idén a magyar vivósport nem vette ki 

a kegyeletből illő módon a részét.
Az emlékversenyt egyébként nivós és he

ves küzdelem után a régi gárda kitűnő

A Budai 38-as Jobb volt és Igy a győzelmet 
kiérdemelte.

Különösen nagyszerű játékot produkált a 
csatárson, amelynek tagjai kívül a két szélső, 
Schmidt és Ticska volt az eredményes támadá
sok megindítója. Emelte a 33-asok támadásai
nak eredményességét az a körülmény, hogy 
poirípás napja futott ki Embernek, valamint 
Steinernek is. Bámulatos biztonságról telt ta
núságot a közvetlen védelem. A reaktivált Fo
dor az Oláh—Lőtvy bekkpárral együttműködve 
játszi könnyedséggel verte vissza Kispest szór
ványos támadásait.

Kispest csapatának ugyancsak a közvetlen 
védelem volt a lelke. Kutrucz védésén az ellen
félnek rengeteg veszélyes támadása tört meg. 
Szürke, de hasznos munkát végzett a két 'hát
véd: Raix és XV égne r.

Deák sérülése és a súlyos talajviszonyok 
okozta együttes hendikep szintén derékba 
törte a csatársor éa a fedezetsor akció

képességét

és mig Kispest az első félidőben egyenlő ellen
félként küzdött, éppen a fenti nehézségek foly
tán esett vissza a mérkőzés második részében. 
Szárnyaszegciten vergődött a csonka csatár
sor a második félidő harminchármas pergő
tüzében és csak az utolsó öl percben tért ma
gúhoz a kispesti csapat, amikor a 33-asok len
dülete elvesztette erejét. Dicséretére szolgál a 
kispesti csapatnak, hogy még ebben a lelkiálla
potban is képes volt az utolsó percben javí
tani az eredményen.

A 33-asok már az első percben gólhelyzetet 
rontottak. Ticska gyönyörű beadását a csatár
lánc elvéti. Deák már öt perc múlva harc
képtelenné válik és kiáll. Schmidt pompás lö
vését Kutrucz nehezen, de elszántan parírozza. 
A Hririnincbármaa ostromot egyetlen vérsze
gény kispesti támadás Váltja fel. A 14. percben 
Dán lövését Fodor1 elvetéssel kornerro menti. 
Deák most beáll, de a halszélen kénytelen 
sántikálni, mig Csendes régi helyére, a bal
fedezet posztjára tér vissza. A budai csapat 
sorozatos rohamai végre a 20. percben ered
ményhez juttatják a csapatot: Oláh távolról 
indiott lövését Kutrucz fogja, de beejti a 
kapuba. (1:0). Ám az öröm nem sokáig tart, 
mert a következő percben már Fodor kényte
len egy hasonlóan potyagólt beengedni. (1:1).

A Harminchármas-ostrom változatlan heves
séggel dúl tovább, ám az első félidőben újabb 
eredmény nem adódik.

A budaiak támadásával indul a második fél
idő is. Wégner felszabadító rúgása csak egy 
percre tudja frontba dobni a kispestieket és 
éppen' ez a perc volt talán a fordulópontja a 
mérkőzésnek. A Senkey korneréből jött labdát 
a 8. percben Ticska fogja el, villámgyorsan le
fut és beadását Ember habozás nélkül a háló
ba juttatja. (2:1). Két pompás helyzetet Stei
ner ront most el, utóbbit egy lépésről A 15. 
percben Schmidt kiszökik, labdája Steiner fe
jéről jut a kispesti kapuba. (3:1). Kutrucz egy
másután teszi ártalmatlanná a veszélyesnél- 
veszélyesebb Harminchármas-támadásokat,
majd a játék ellaposodik. Újabb eredmény csak 
n 40. percben adódik, amikor Ember Schmidt 
beadását védhetetlenül juttatta Kutrucz háló
jába. (4:1). öt perc hiányzik a befejezéshez. 
A budai csapat akciói egyre veszítenek erejűk
ből ás a frontba került kispesti csapat Fürst
ner révén szerzi meg második gólját az utolsó 
percben.

Bocskay - Somogy 2:1 (1:1)
Debrecen, november 25.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) Hatezer főnyi rekordközönség jelenlé
tében, szakadó esőben folyt le a két kitűnő 
vidéki csapat bajnoki játéka a Diőszegi-uti 
pályán.

Az elejétől végig kemény és Izgalmas mécs
esén a hazai csapat bizonyult jobbnak, 

ám a bajnoki pontokért keményen meg kellett 
küzdenie.

A somogyi csapat támadásával indult a mér
kőzés, de már az első percekben nyilvánvaló 
volt, hogy

a Somogy nem lad megküzdeni ■ nehéz 
és letárolt talajjal.

A labdák ugyan egymásután pattognak a Bocs
kay kapujának keiesztrudián, de részben a 
kapuléc, részben pedig Hübner mindent védett.

A győztes csapat első gólja a 7. percben esett 
Markos lövéséből. Ám alig telt cl egy perc, So
mogy egy kapu előtti kavarodásból Deutsch ré
vén megszerezte a kiegyenlítő gólt.

Szünet után a Bocskay fölénybe került és az 
első öt percben négy kornert éri el. A debre
ceniek ostroma nem is maradt eredmény nél
kül és Markos lövése már a második félidő ele
jén meghozza q győzelmet jelentő gólt

A győztes debreceni csapatban Markos, Vtn- 
cze, Teleky és Mertin emelkedtek ki, míg a ka
posvári cápáinak Frdös, Morvay. Kvasz és Ca- 
csdr voltak a legjobbjai. 

kombattánsa, Széchy László nyerte meg 
Doros elölt, akinek második helye nagy 
meglepetés. Szclényi csak tussarányával 
kerüli a harmadik helyre Rajcsányi elölt 
s a Ludovikás fídmory kitűnő vívásával 
megelőzte Kalniczkyt.

Eredmény:
1. Széchy László (Tisza VC) 6 győzelem.

2. Doros (RÁC) 5 gy.
3. Szelényi (BBTE) 4 gy. 24 kapott tuss. 
Rajcsányi (WVC) 4 gy. 2fi kapott tuss.
5. Hámory (LASE) 3 gy. 27 kapott tuss.
6. Kálniczky (Tiszti VC) 3 gy. 28 kapott 

tuss.
7. Lánczy (MAC) 2 gy.
8. Kicin (Hungária VC) 1 gy.

Újpest— Sabaria 6:5 (5:3)
Szombathely, nov. 25.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonielen- 
tése.) A rossz vizipóló-eredménynek is beillő 
fenti érdekes rezullálum a tegnap lejátszott Új
pest—Sabaria-mérkőzésen csúszott ki. A sza
kadatlan esőzés alaposan feláztatta a szombat
helyi pályát és a csatakos időjárás próbára tette 
mind a két csapat tudását. A nehezebb feladat 
előtt Újpest csapata állott, amelynek meg kel
lett küzdenie az idegen pálya és környezet ne

£ JHnriini
CORVIN ÁRUHÁZ

Karácsonyi bevásárlásainál

fontos:
az árak 
összehasonlítása

a minőségek 
összehasonlítása

még fontosabb:
a Corvinnál

de a legfontosabb:
a Corvinnál idejében 

vásárolni!

MUSICA
PÖ Royal épület

• •• VB. braátet kórul « 
zongorái n planlnól 

ártan ab klritalbau pára laao*  
ltjleíit® fizetési leletetek.

Hangolta, javtióa. bériét.

térségeivel Is.
Tizenegy gól esett ezen a mérkőzésen, 

bizonyságául a sulvos talajviszonyok okozta ne
hézségeknek. A gólzápor mindjárt a mérkőzés 
elején megindult. Auer a 2. és a 10. percben 
szerezte meg Újpest vezető góljait, amelyeket 
követett XVetzemek a 13. és 16. percben szer
zett két gólja. 4: 0-ra vezetett tehát Újpest, ami
kor a 30. percben 7'árnok lövése meghozta a 
szombathelyi csapat első gólját Három percre 
rá Povolny gólja már 4: 2-re javítja az ered
ményt. A 43. percben következett be Auer ufobb 
gólja és egy perc múlva Stofián fejesgóljával 
beállítja a félidő eredményét.

Az igazi izgalmak csak a második félidőben 
adódtak. A Sabaria akciói bifllámzővá tették u 
játékot A 14. percben Kovács góljával 5:4-re 
csökken Újpest gólelőnye. A kiegyenlítés érde
kében a Sabaria minden erejét összeszedve, 
heves ostromba kezd, ám hiába, mert Auer gól
jával már 6:4 az eredmény. A Sabaria vállal- 
kozó szellemű csatárai tovább támadnak, még 
pedig nem is eredménytelenül, mert a 30. perc
ben Tárnok révén 6:5-re fogy a góldifferencia. 
Az egy pontot jelentő gólért njabb rohamra

vásárolni

I
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Indul a szombathelyi csapat, Burescht azonban 
ofsaájdon éri a biró.

A túlfűtött hangulatban a bíró másfél perccel 
hamarább fújta le a mérkőzést, márt a közönség 
fenyegető magatartást tanúsított. A rendőrség 
preventív intézkedései azonban mégis biztosi
tolták a rendet.

Hl. ker. FC—Bástya 2:0 (1:0)
A múlt vasárnap vóratlanul gólképesnek bizo

nyult Bástyát valósággal frappirozta az a párat- 1 
lan tempó, amelyet a III. ker. diktált ellenfelé
nek. Az első percekben gyors egymásutánban 
esek kornerre tud szerelni a Bástya védelme, de 
ugyancsak munkában vau Beneda, hogy a szilaj 
újlaki csatárok lövéseit ártalmatlanná tegye. A 
Bástya védelme rccseg-ropog a sorozatos táma
dások súlya alatt, amikor n .38. percben szabad
rúgáshoz jut a III. ker. és Konyor keresztlabdá
ját Lengyel védhetetlenül a hálő balsarkába fe
jeli (1:0). Szünet után a Bástya erőtlen támadá
sokkal kísérletezik, de csakhamar átveszi a ke
rületi csapat a támadó szerepét, azonban

Beneda a leglehctettenebb labdákat Is fogja.
4 25. percben a biró Pássá kot (Bástya kiállítja, 

a 10 emberrel játszó Bástyával szemben u III. 
ker. most nagy fölénybe kerül, mégis csak az 
utolsó percben ér el eredményt, amikor Welgl- 
koffer a: áttörő Lengyelt a lövés pillanatában 
felvágja.' .4 megítélt 11-est Senkey védhetetlenül 
láttatja rendeltetési helyére (2:0).

A második liga vasárnapfa
A második ligában nagy érdeklődés előzte 

meg u Turul és a BAK FC vasárnapi találko
zását. A Turul vasárnapi startja szombaton 
még kétes volt. Éppen ezért meglepetést kel
tett, hogy a vasárnapi meccsen mégis a Turul 
2:0 (0:0) arányú győzelemmel került ki győz
tesként a küzdelemből. Mindkét gólt Sefcstk 
rúgta.

Az Attila—Rákospalota miskolci találkozása 
m miskolci csapat 3:0 (2:0) arányú győzelmét 
eredményezte. A gólokon Siklóssy, Ricff és 
Maszlonka osztoztak.

Ar Erzsébetváros 2:0 (1:0) arányban győzött 
a VÁC FC ellen, mig n Húsos—Terézváros- 
mérkőzés 2:2 (2:0) arányban döntetlenül vég
ződőlt.

A Szövetségi serleg 
küzdelmei során Újpest tartalékcsapata 6:0 
(4:0) arányú fölényc.s*fayőzelmet  aratott a Jó
zsefváros fölött, mig a Hungária tartalékcsapata 
7; 1 (3:1) arányban verte a Dobó FC-ot.

Külföldi tutballeredmények
BECS:

WSC—WAC 3:2 (1:0). 
Hertha--Admira 1:0 (l.Oi.
Vycnna—Wacker 1:1 (1:1). 
Aüstrin—Rapid 2:2 (1:1).
Nlcholson Brigitlenaii 4:2 (2:1). 
Floridsdorf—Slovun 2: 1 (0: 0).

PR AGA:
Sparta—Boheminrts 4:1 (1:0). 
Slavia—Licbe.n 6: 1 (3:1).

. Viktória Ziskóv—Céehlc Khrfin 8:I (3: Öj.

Gyenge sportot nyújtott az FTC 
megismételt mezei versenye
Az MTK óvása folytán — inint ismeretes 

megsemmisilefték az FTC-nek tavasszal rende
leti szenior és ifjúsági II. osztályú mezei futó
versenyét. A megsemmisitett versenyt az elmúlt 
vasárnap futották le újra a Népligetben, az 
♦Iső verseny sziuhelyén.

A vasárnap megismételi verseny mezőnye 
hasonlithntatlanul silányabb volt, mint a ta
vaszi. A százon felüli szenior-verseny mezőnye 
huszonötre, a kilencvenes ifjúsági mezőny 30-ra 
zsugorodott össze.

Távolmaradt a megismételt versenyből maga 
sz MTK is, amelynek óvására került a tavaszi 
mi fing a megscmniisités sorsára.

A lucskos, sáros terepen lefutott verseny 
ifjúsági kategóriájában /Tü.s László (MTE) 
győzőit, aki a múlt héten először indulva szc- 
niórként. nngy szenior-krekkeket utasított a 
veri mezőnybe. Vasárnapra ismét jogot nyert 
ar ifjúsági versenyen xaló indulásra, mint a 
megsemmisitett ifjúsági verseny mezőnyének 
tagja-

A szeniórok versenyéből Balogh (Vasas) ke- ' 
rült ki győztesként. Ugyancsak a Vasas nyerte 
a szc-nior-csapalvcrsenyt is, inig az ifjúsági 
csnpalvorseny az MTE zsákmánya lett.

A verseny egyébként rendkívül gyönge spor
tol nyújtott. Eltekintve attól, hogy a nagy ver
senyzők cgynészc nem “ J 
lásrn. — mint azt fent megírtuk 
M»jn indította 
egyébként 
eredményi

volt jogosult az indu- 
.it MTK

•I versenyzőit. A felázott talaj 
is kizárta azt, hogy u futók jó idő
érjenek el.

Szenior-verseny.
6 km. Egyént győztes: Balogh (Va- 

00.4 mp. 2 Osuszth (MTE) 26 p 11
Táv kb.

bfts) 26 p. . __
mp. 3. Juhász (Vasas) 26 p. 32.4 mp. 4 Dia- 
nieska (Vasas), n. Rózsa (MTE). 6. Konecsny 
(MTE). 7. Strasser (MTE). 8. Erlner (Vasas). 
9 Huszár (MTE)- IA- Kutsera (Vasas).

Csapatversenyben: 1. a Vasas csapata (Ba
logh 1. Juhász 3, Dianirska 4, Erlner 8. Kut
sera 10) 26 ponttal. 2. az MTE csapatn 
(Osuszth 2, Rózsa 5, Konecsny fl> Straszer 7, 
Huszár 9) 29 ponttal.

Ifjúsági verseny.
Táv kb. 4 kin Egyéni győztes: Kiss László 

(MTE) 20 p. 20.8 mp. 2. Lintner (Vasas) 20 p 
23.2 tnp. 3. Eper (ESC) 20 p 25 6 mp. 4ií Csató 
(MTE). 5. Cser (MTE) 6. Kapcsándy (MTE). 
7. Lovász (MTE). 8 Prohászka (Vasas).9. Pálya 
(Vasas). 10 Nádas (FTC).

Csapatversenyben 1 az MTE csapata (Kiss 1, 
Csaló 4, Cser 5, Kapcsándy 6, Lovász ")) 23 
pont 2. a Vasas csapata 42 pont. 3. az ESC csa
pnia 97 pont.

X Súlyosan inrgsértilt egy kapus fut
ballozó*  körben. Ma délután a BEAC-pályán 
Fejes Sándor villanyszerelői, aki n mérkőzésen 
knpúvédel játszóit, játék közben lerúglak, úgy
hogy sitlxos agyrázkódást szenvedett. A mén- 
tők a Hókus-kórházha szállilotlák.

November 18-25-1(1 
délelőtt 9-töl 
délután Mg

Eger társadalma meleg ünneplésben részesítette 
az amsterdami olimpia magyar birkozó-világbajnokát

Keresztes pontozással győzött Szabó Sándor Európa-bajnok lelett
Eger, november 25( 

(A Hétfői Napló tudósitójának tclefonjelen- 
té.se.) Az Egri Torna Egylet vasárnap tartotta 
jubiláns birkózóversenyéd. 
lomra 
Lajos 
Szabó 
A két 
MBSz 
a MAC 
Haeffner Rodcriknak, a szakosztály 
nek kíséretében utazott le 
expedíció vasárnap délelőtt 10 órakor érkezeti 
meg Egerbe, ahol a város 
dalma fogadta őket.

Az ünnepi alka- 
a jubiláló egyesület meghívta Keresztes 
olimpiai világbajnokunkat, valamint 

Sándort, az Európa-bajnokság győztesét, 
világhírű versenyző Diniek Vídornak, az 
elnökének, vitéz Kossuth Ferenc dr.-nak, 

birkózó-szakosztálya elnökének és 
vezetőjé- 

Mátra tövébe. Az

Megvédi nz autó- <*  fAí i ffl pIIph é.« így egy régi, nagy aondtól
mobil hűtő vizét «*  Ha<lü3g<3 <511 <5H szabadítja meg az autósokat 1

Az nniiirig régi hiányt póló!, anélkül, bogy a legesokólyobb módon ártana a motoroknak 

Az Antlfrig éppen úgy véd a lágy ellen, intet a napsütés melegé 

Az Antlfrig nélkülözhetetlen és olcaó 

a. Antlfrig Amerikában közszükségleti cikk 

■a. antlfrig a világhírű magyar szeszipar gyártmánya 

o antlfrig keverést arányszáma: >,'» Antilrig, s;8 víz,

A. antlfrig kaphatót
Abonyl Artúr, V. kerület. Báthory utca 1. szám ■ Kann és neller. V., Vilmos csáazór-ut 62 
Geszti Gylírgy, V. kerület. Marko-utca 3. szánt ' Schwatcz József éa tsa V., Vilmos csAszár-ul 53

Wohanka és társa utóda rí. V., Alkotmány-utca 12
továbbá

valamennyi bsnzlnlpari uailalatnai, Ismerievo garageban aa autotelszereiest Üzletben 
V'ásárlúanál kérjünk li^sznúlatl utasítást!

Az Antifplg •et gyártják:
belpclger Vilmos szesz- éa cukorgyár rt I Győri szeszgyár éa tlnnmitó rt
Gscnwlndt-féle szesz-, élesztő-, likőr-és rnmgydr rt. | Krnusz- vioskovlts egyesült ipartelepek rt, 

Hazai Ukőr-, rum- és szeszgyár rt.

i-

AUTÓNAPLÓ
Rohamosan terjed aTátra- 

kocsi Magyarországon
Fogyasztás 100 km: 7 liter benzin, 

15 dkg olaj
A külföldi kitűnő autómárkák terjeszke

dése közben méltán kelt feltűnést Budapest 
utcáin a kis Tátra autó, amelyeta Zépolya-ulca 
13. szám alatt lévő Unitas Áutomobilipar és 
Kereskedelmi Rt. hoz forgalomba. Az Unitas 
ugyanis megállapodást kötött a nesselsdorfi 
Tátra- mii vekkel, hogy az egész világon el
terjedt és közszeretetben álló kocsikat Magyar
országon kizárólag ez a képviselet hozhatja 
forgalomba.

A Hétfői Napló munkatársának alkalma volt 
beszélni dr. Doctor Guydo vezérigazgatóval, aki 
a következőket mondotta:

— A vállalat elnöke gróf Török Sándor, a 
nagy szaktudásától és agilitásáról ismert ke
reskedelmi szellemű magyar arisztokrata meg
győződött arról, bogy a kis Tdfra-kocsiknak 
nagy lehetősége nyilt Magyarországon és ö 
volt az, aki megkezdte az olcsó és minden te
kintetben kielégítő, a rossz magyar utakra 
konstruált kocsik prononszirozását. A tetszetős 
és praktikus karosszériákat is az Unitas mű
helyében állítják elő.

— A kocsi gépalkatrészeit — folytatta a 
vezérigazgató — egyelőre még nem állítják elő 
Budapesten, hanem a törzsgyárból hozzák be 
és csak itt szerelik össze. .4 kocsi nemcsak 
azért fogy, mert vételára csekély, hanem azért 
is, mert a fentartása úgyszólván jelentéktelen 
Alig kerül néhány fillérbe egy kilométer, mert 
n Tátra-kocsi nyolc liter benzint fogyaszt száz- 
kilomé terenkint, országúton pedig ennél jóval 
kevesebbet. Az olajfogyasztás szintén jelenték
telen, száz kilométerre alig esik 15—20 deka
gramm Úrvezetők számára nagy előnyt bizto
sit n kis autónak a léghűtése, mert meakiméli 
a tulajdonost attól. hogy nyáron a felforrt 
hűtővizet kelljen cserélgetni, télen pedig hosz- 
szahb állás után a viz befagyjon a hűtőbe és 
evvel kiszámíthatatlan károkat okozzon, (k. s.)

)( A rohamosan fejlődő budapesti autófor
galom miatt nagyon kevésnek bizonyult az 
eddigi utcai benzlnállomások száma. Miután a 
benzinkutak felállításának engedélyét a főváros 
adja, illetékes helyen érdeklődtünk az uj benzin-

♦ AZ ERNST-MÜZEUM AUKCIÍI XXXIX-XL ♦
 BUDAPEST, VI.. !MAGYMEZÖ«UTCA 8.

KIÁLLÍTÁS:
EzUstgyUJteméay löurl birtokból, 

Benczúr Gyula és Ke z'er József 
hagyatékából, valamit Muri ók máR ma
gánbirtokokból származó festmények, mű

tárgyak és bútorok, valamint 

Balassa Istvánné masrat lextilgfűjteméme

A verseny délután 4 órakor vette kezdetét 
a polgári fiúiskolában. A fővárosi vendégeket 
Bárány Géza, az egri Városfejlesztő rt. igazga
tója, Bárány Pisla édesalyja üdvözölte és át
nyújtotta Keresztesnek a város emlékplakelljét, 
mig Szász Imre, az ETE főtitkára a jubiláló 
egyesület babérkoszorúját adta át.

Ezután a szőnyegre lépett Keresztes és Szabó. 
A vitéz Kossuth Ferenc dr. által veeztelt mér
kőzés 20 percig tartott és Keresztes pontozá
sos győzelmével végződött.

A közönség lelkes Ovációban részcsitelle a 
vendégbajnokokat és a verseny végén Steiner 

egész sporttársa-1 Ferenc, az ETE elnöke úgy Keresztesnek, mint 
| Szabónak czüstserleget nyújtott át emlékül.

kut-engcdélyek kiadásáról. A Hétfői Napló itt 
azt az értesítést nyerte, hogy a jelenleg mű
ködő 23 benzinkúton felül még legalább 40 uj 
kút felállítását tervezik

)( Országszerte osztatlan érdeklődést keltett 
a röviddel ezelőtt Kálmán Sándor szerkeszté
sében megjelent Magyar Automobil és Motor
kerékpár Compass cimü szakkönyv, amely 
részletes leírást közöl a Magyarországon for
galomban levő külföldi autó és molorkerékpár- 
márkíikról. A Kompass köjji a pontos műszaki 
leirásúka! is és — ami ezidcig még soha sem 
fordult elő, — tartalmazza minden egyes autó- 
és motorkerékpár márka és típus árát is. így 
tellát nélkülözhetetlen nemcsak minden úr
vezetőnek és autótortónak, hanem az autó
szakma minden tagjának és az autókereske
dőknek is.

)( Felhívás az autótaxlrendszámot igénylő 
hadviseltekhez. Mindazon hadirokkanlak, 
hadviseltek, akik autótaxirendszámot igé
nyellek, ma, hétfőn este nyolc órakor jelen
jenek meg a Kálvária-utca 24. szám alatti 
Somogyi-féle vendéglőben. Horváth Károly, 
a Magyar Hadviseltek Országos Pártjának 
titkára. ,

Budapesti ütje tő versenyek
A vasárnapi versenyek főszáma a Novemberi 

hendikep, azért volt érdekes, mert az esztendő 
leghosszabb - 3500 méter távolságú — ver
senye volt. Ennek dacára a legtöbb térhát- 
ránnyal indult lő, Horpacs nyerte. A győztes 
kétszázliz méter előnyt adott. A második é.s 
harmadik helyen a Burjaspusztai ménes lovai, 
öcskös és Pattantyús végeztek.

A versenyek részletes
kező:

J. futam. 1. Diabolo
(0) Kallinka. 3. Rebeka
Dante, Vince, Ccrcs, ______ _ ____ „_____ _
Rátnás, Leona. 10:30, 16, 21, 80. Olasz: 10:65. 
— II. futam. 1. Charfottc (2) Maszár I 2. Ba
zsalikom (4) Marton. 3. Didó (2) Felser. Indult 
még: Dallosleány, Mella, Mokány, Valpurga. 
Gülbaba, Daiszy, Clayton. 10:63, 14, 17, 16. 
Olasz 10:78. — III. futam. 1. Horpacs (4) Ma
szár I. 2. Öcskös (3) Novak. 3. Pattantyús (2) 
Pekáry. Indult még: Mályvácska, Codero. 10: 
60, 33. 37. Olasz: 10-54. — IV. futam. 1. Ad
rienné (2 reá) Maszár T. 2. Margit (10) Vorst. 
3. Avanti I. (3) Feiscr. Indult még: Epos, Eio.n. 
Angelica. 10:23, 18, 42. Olasz: 10:87. — V. fu
tam. 1. Párta (4) HofTmann. 2. Patyolat II. 
(2%) Fáy. 3. Rataplan (10) Weszely. Indult 
még: Kocogó, Jelző. Arabella. 10:25, 16, 38. 
Olasz: 10:41.

Tcdméuye a követ

(2) Fityó. 2. Ormuzd 
(25) Fáy. Indult niég: 
Csibész. Senator M.,

Óriási tífuszjárvány 
Lyonban és környékén

Páris, november 25. 1 
A Matin lyoni jelentése szerint a város

ban és környékén néhány nappal ezelőtt 
tífuszjárvány ütötte fel a fejét. Eddig 

háromezer ember betegedett meg 1 

tífuszban, ezek közül nyolcszázat kórház
ban ápolnak. A halottak száma eddig hét. A' 
vizsgálat megindult. A hatóságok minden in
tézkedést megtettek a járvány leküzdésére, 
amely valószínűleg egy fertőzött csatornából 
keletkezett.

műsorban

Harry Liedtke 
Vivian Gibson 
Bolváry Géza 
Mary Johnson 
Werner Fütterer 
Szőreghy Gyula

ar a BORIMBAN
csütörtöktől

Esténként 10 órai kezdettel

6 Wranceoft
eredeti orosz tánccsoport

és a szenzációd

kísérő miisor

Záróra 6 órakof

i 1000 darabot megközelítő válogatott 
szép, valódi

i Kelen szönveoel 
a legminimálisabb arbanbocsátiuk áruba, 
ruert vállalatunkat egész szűk köretekre 
leépítve,

| túlzsúfolt raktárunktól 
szabadulni akarunk,

Gépszőnyegosztály unkát 

végleg feloszlatjuk 
Eveken át összevásárolt rengeteg sok 
antik bútor, bronce, porcollán, Gallé, 
Daum és egyéb elsőranfpi üveg dísz
tárgy, elefántcsont miniatürkép. míg 
a készlet tart, rOlldklVÜII OlCSO BrOIl 
kapható.

»Minar;« fflUNeresHBdalm^R.^r 
tsiernberg z. <i.)

Dob-utca és Kazinczy-utcai saroküzlet
Azon t. vevőink, akik gondosabb ki,zol?Alánban 

kivAnnnk részesülni, Rziverkedlenek bennünket a 
korai délelőtti és dó utéoi órAkbnn felkeresni, mer’ 
» déli és késő délutáni óraKban személyzetünk a 
tömege en 'elentkező érdok lődőkkoi van erősen 
igény óévévé.

LEGSZEBB

AUKCIÓ
minta 26-tó 

naponként 
délután

Alapi itatott 18S«

LEGJOBB

DAD LEGOLCSÓBB 
r/irLAN yin

I /II lan

Kfirpltosáru, vas*  
és rézbutorgyára

MOMATOTT A GLOBl'S NYOMDAI Ml'LVTÉZET R.-T. KÖKFORGÚGCPEIN, BUDAPEST, VL, ARADI UCCA S.

Szőnyeg, pokróc, f Utígöny, ágy- és asz
talterítők minden kivitelben kaphatók

C1ICHNER j nos
Búd pás’. ErzseDo.-körut 20.

Nacy katAlógusi 40 tilt, ellenében postán bérmentvo küldő*

A szerkesztésért és kiadósért teld: 
Dr EI.EK HUGÓ. 

Kiadta
.A UélMi l nnok' UjsAgvAllalst.
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