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Élet-halál közt az angol király
Régenstanács veszi át a hatalmat

' ■'■l————

R walesi herceg uibán uan London Ielé -R hivatalos jelentés 
is erőhanyatiásról és fokozatos gyengülésről számol be

Az angol király állapotában — mint alábbi 
londoni távirataink jelentik — rosszabbodás 
következett be. Az angol nép mélységes ag
godalommal reszt körül a népszerű uralkodó 
betegágyát. Az országban mindenfelé általá
nos a részvét. A legutolsó jelentés szerint az 
angol király állapotában

bekövetkezett a krízis.
Az egyik udvari orvos szerint a király élet 
és halál között lebeg.

Az angol király betegségének súlyosbodá
sáról a következő távirataink számolnak be:

Ixindon, december 2.
György király állapotáról tegnap este ki

lenc órakor a következő jelentést adták ki.
*A király a szombati napot megléte
sen nyugtalanul töltötte és csak rövid 
tökösökben aludt, aminek követ

keztében fáradtnak érri magát.* 4
Ez az orvosi jelentés Londonban fokozta 

bz aggodalmat, mert ez a bulletin emlékezik 
meg először a király fáradtságáról. A jelen
tés — bár kissé óvatos formában — a ki
rály erőállapotának hanyatlását állapítja meg.

Dar-cs-Salam, december 2.
(Wolff.) Az Enterprise cirkáló, amelyen a 

malesi herceg visszatérőben van, ma délelőtt 
innen elindult.

London, december 2.
A király állapotában a vasárnapi na

pon rosszabbodás következett be. Ennek 
a rosszabbodásnak a bekövetkezését je
lezte már a szombati hőemelkedés is. A 
király állapotában a szombati nap folya- 
már nem állott be lényeges változás, de 
hőmérséklete ezen a napon kissé emel
kedett, ami aggodalomra adott okot. Va
sárnap azután valóban

erőhanyatláa és fokozatos gyengü
lés következett be.

Az egyik előkelő orvosi személyiség, oki 
szoros összeköttetésben van az udvarral, 
kijelentette, hogy

a király betegsége állandó harc élet 
és halál között.

Az udvari orvos véleménye szerint min
den pillanatban el lehetnek készülve 
arra, hogy beáll a krízis. Politikai körök
ben hire jár, hogy már a legközelebbi 
napokban régens-tandcs veszi át a kor
mányzati ügyek irányítását, még abban 
az esetben is, ha a király felgyógyulna.

London, december 2.
(Wolff.) A király egészségi állapotáról ki

adott hivatalos vasárnap reggeli jelentés sze
rint-cr király meglehetősen nyugtalanul töl
tötte az éjszakát. ,1 hőmérséklet ma reggel 
alacsonyabb és az infckciós folyamat csekély 
javulást mutat.

Berlin, december 2.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 

ielentése.) Londonból vasárnap délután 
érkezett magánjelentés szerint az angol 
király állapota rosszabbodott. Egyes 

ellenőrizhetetlen hírek szerint a ki
rály haldoklik.

A haldoklás hírére nagy néptömeg özön
lött ki London utcáira. Hatalmas ember- 
gyűrű veszi körül a királyi palotát is, 
ahonnan híreket várnak.

London, december 2. Érk. éjjel ti ó.
(Reuter.) Sajnálkozással vettek tudomást 

arról, hogy a király állapotáról tegnap este 
kiadott orvosi bulletinben nem volt meg 
nyugtató kijelentés. A javulás, amiben re
ménykedtek,

még nem állt be.
Az a tény, hogy a király kissé fáradt, némi 
nyugtalanságot keltett, de az orvosok remé
lik, hogy az éjszakát a király nyugodtan 
fogja eltölteni.

Londos, december 2. Érk. éjjel 12 ó.
(Reuter.) A ma délelőtt kiadott orvosi je

lentés szerint a király.
•z éjszakát Inkább nyugtalanul töl

tötte eL

A taxi-ügy összes érdekeltjei 
ma felvonulnak a városházára

------ MM———

A tanács állítólag már e héten saját hatáskörében 
ki akarja osztani az engedélyeket

Az au tótaxi-ügyben óriási botrány van 
küszöbön. Városházi körökben befejezeti 
lénynek mondják, hogy a főváros tanácsa, 
minden más fórum megkerülésével

még december elsején szétosztja 
az uj bérautórendszámokat és ennek során 

két nagyvállalatnak,

a Baross—Wein és a Grílmvald és Schiffer- 
fele érdekeltségnek 200 -200 rendszámot 
juttat. Ilyenformán csak 205 engedélyt kap
nak a többi érdekeltek és pedig 108-at a 
bérkocsisok és 97-et u hadirokkantok.

A bérautófuvarozók, a piros taxisok, az 
Autótaxi vállalat és a többi sokezer kér
vényező kisember egyetlen nj engedélyt 

sem kap.
A kereskedelmi miniszter leirata, amely 

még a múlt hét elején érkezett le a város
házára. ahol még most is titkolják tartal
mát, hiteles értesülésünk szerint az eddig 
engedélyezett 280-ról fífíö-re emelte fel a 
kiadható rendszámok mennyiségét és a ren 
deleiben a kereskedelmi miniszter közölte, 
hogy „nincs kifogása az ellen, ha a főváros 
200—200 rendszámot két tőkecsoportnak 
juttat". A leirat elküldését megelőzőleg ter
mészetesen bizalmas tárgyalások voltak úgy 
n minisztériumban, mint a városházán, bogy 
melyik vállalatoknak juttassák az engedé
lyeket. A tanácskozások eredményeként 
döntöttek a Baross és a Schiffer-féle meg
oldások mellett.

A törvénvhatósAgi bizottság összes tagjai 
rendkívül fel vannak háborodva n történlek 
is különösen az illetékes körök titkolózása 
miatt. A közlekedésügyi bizottság tagjai, a 
polgármestertől

■ bizottság sürgős összehívását követe
lik,

sőt a főpolgármesterhez a mai napon be
adványt intésnek

rendkívüli közgyűlés egybehivása Iránt.
A rendkívüli közgyűlésen határozatot akar
nak hozni, mely szerint h toxikérdés feletti 
minden intézkedés jogát, igy a rendszámok

A hőmérséklet csökkent és az infekció javu 
lást mutat Ha az erőbeli állapot kielégítő is. 
a betegségnek ebben a szakában megpróbál
tatásnak van kitéve.

Berlin, december 2.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Londonból vasárnap este érke
zett hirek szerint

a nyugtalanság fokozódik.
Különösen az a körülmény okoz idegessé
get, hogy a walesi herceg legkorábban egy 
hét múlva érkezhetik meg Londonba. A 
leggyorsabb cirkálónak Is öt napi útjába 
kerül, amíg a szuezi csatornán át Marséit 
Icbe érhet. Marseilleből a herceg repülőgé
pen folytatja útját Londonba.

kiadását, n viteldijak megállapítását azon
nal kiveszik a tanács hatásköréből és a köz
lekedésügyi bizottság, illetve

a közgyűlés kezébe hrljezlk.
Nyilvánvaló ugyanis, hogy Folkusházy La
jos alpolgármester, még a BSzKRt-hoz való 
távozása előtt, tehát december 15-ig befeje
zett tények elé nkarja állítani a törvényha
tósági bizottságot s hir szerint

már a csütörtöki tanácsülés határozna 
a taxi rendszámok kiadása tekintetében.

Amennyiben azonban a közgyűlés szerdán

Halálos csűnaKkatasztrata 
történt oasárnap a Dunán

Egy kis kutya okozta a szerencsétlenséget
Tragikus csónakszerencsétlenség történt 

szombaton a késő délutáni órákban Nagy- ( 
tétény közelében a Dunán, amely

halálos áldozatot Is követelt.

Engdeics Péter csepeli halászmester fiá
val, Engdcics Istvánnal szombat délután 
csónakkal át akartak kelni a Dunán, hogy 
Nagytétényben dolgukat elintézzék, maguk
kal vitték kis kutyájukat Is. Már céljukhoz 
közeledtek, mikor a kis kutya a csónak 
széléről beesett a vízbe. .4 halászmester fia 
utána kapott a kutyának, a hirtelen moz
dulat következtében azonban a csónak

megingott éa o következő pillanatban 
felborult kél utasával együtt

A nehéz csizmában és téli ruhában lévő 
Engdeics Péternek és fiának

nem sikerült n csónakba kapaszkod
nak

és hiába kísérelték meg, bogy úszva jussa-i halásszák, ami azonban 
nnk ki a partra. Nehéz öltözetük és a jég ’ 
hideg yiz

Berlin, december
Érkezett éjjel 1 órakoi.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Londonból kapott legújabb érte
sítés szerint a királynak nyugtalan éjsza
kája van. A hőmérséklet emelkedik. Köz
vetlen aggodalomra nincs ok. Valószínűnek 
tartják, hogy az angol király

vasárnap éjszaka megy ál a krízisen.
London városa egész éjszaka talpon van, 
A régenstanács — hír szerint meg hétfőn, 
de legkésőbb két-három napon betűi meg
alakul és átveszi a hatalmat. A régens
tanács mindaddig gyakorolni fogja az ural
kodói jogokat, amíg az angol király teljes 
erejének birtokába nem juL

rendkívüli ülést fart, ezt az intézkedést a 
törvényhatósági bizottság megelőzheti s a 
tanács nem lesz többé abban a helyzetben, 
hogy a taxiügyben bármiféle határozatot 
hozzon.

Az érdekelt bérkocsisok, bérautósok és M 
többi kérvényezők a mai napon

újabb monstre depiitáelóval vonulnak 
fel

a városházára. A taziügy viharos fejlemé
nyeit mindenütt nagy izgalommal és érdek
lődéssel várják.

meghiúsította szándékukat és az ár 
csakhamar elragadta őket. 

Kétségbeesett kiáltozásaikra a nagytétényi 
parton nagy embertömeg csődölt összeg 
akiknek csak nehezen sikerült pár pe.ro 
múlva egy csónakot keríteni és azzal a ful
doklók segítségére sietni.

A mentési munkálatokat nagyban meg
nehezítette a sötétség is, úgy hogy a mentő
csónakkal csak jóval később sikerűit a sze
rencsétlenség színhelyét megközelíteni. Ek
kor azonban

Engdeics Pétert már nem tudták fél
tedé znL

'fíb fiának. Istvánnak óriási crőfesritéssel 
mégis sikerűit a partra kiúsznia, ahol a 
kiállóit izgalmaktól cs a fáradságtól esz
méletlenül rogyott össze. Később több csó
nak indult el a pultról csákányok kid fel
szerelve, hogv Engdeics Péter hulláját ki- 

eddig nem sike
rült. A tragikus szerencsétlenség okozója, ■ 
halászmester kút goja is a habokba veszett.
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Varsó, december 2.
Az 1925. évi lengyel-magyar kereskedelmi 

•zerződés revíziója tárgyában » múlt héten 
Budapesten folytatott tárgyalásokat 

pótjegyzőkönyv aláírásával befejezték.
Walkó Lajos dr. külügyminiszter ma délben 

kíséretével és az itteni magyar követség tagjai
val megjelent a Névtelen Katona síremlékénél, 
amelyre koszorút helyezett el. Az ünnepélyes 
aktusnál a lengyel külügyminisztérium és a 
hadsereg is képviseltette magát.

A miniszterelnök vasárnap déli egy órakor
Walkó külügyminiszter tiszteletére ebédet 

adott,
•melyen resztvettek: a külügyminiszter, a föld- 
mlveiésügvi. az igazságügyi, a pénzügyi, az ipari. 
» postaügyi, a közlekedésügyi, n kozok tatásügyi 
és az agrárreform miniszterek feleségeikkel, a 
külügyminiszter helyettese és a minisztérium 
több fótisztviselője.

Walkó Lajos dr. külügyminiszter délután 5 
Arakor * magyar követség palotájában

■ lengyel sajtó képviselői részére teát adott, 
•melyen sokan vettek részt.

Budapestről Losoncra 
biciklizett egy meg

szökött polgárista
A balassagyarmati rendőrség tegnap egy po

ros. megviselt kiiFsejü, de mindezek ellonérc 
élónk, fürge biciklis kisfiút kísért n budapesti 
főkapitányságra: fí. A 13 éves polgári iskolai 
tanulót, aki nz elmúlt 48 óra alatt különös ka
landon esett ál. A kisfiú két nappal ezelőtt egy 
barátjával együtt elment o Mátyás-téri kerék
párkölcsönző üzletbe, ahol a barátja kerékpárt 
kért kölcsön.

B. A is szereteti volna biciklizni.
A barátja kezdte is tanítani. A tanulás gyorsan 
tnei/t. Fél óra múlva f? A. már nagyszerűen ült 
9 nyeregben. Most már megkérte a barátját, 
hogy engedje pár percig egyedül biciklizni. El
indult, de a pár percből két óra lett. Mire 
visszatért a Mátyás-térre, az üzlet már tárva 
volt, a barátja pedig eltűnt. Megijedt, mert at
tól tartott, bogy kikap a szüleitől és félelmében 

elhatározta, hogy világgá megy.
Felült a biciklire és elindult. Csakhamar 
tott a városból éa

ment tovább minden eél nélkül.
Orakofi át tarló ut után megpihent egy .....
bán, ahol a jószivü gazdák ennivalót és szállást 
adtak noki éjszakára. Reggel tovább indult, 
maga sem tudta hová ... így jutott el Balassa
gyarmat mellé a trianoni határhoz. Egyszerre 
r-snk azon vette észre magát, hogy tányérsap
kás cseh őrjárat áll előtte. Az idegen katonák 

kiju-

falu-

TEVE VAN EGYPUPU.VAN KÉTPUPU, 
VAN NEGYPUPLI,SÓT TÖBB..
DE

DIÁNA
SŐSBORSZESZ CSAK

láttára ijedten neki feküdt a pedálnak, 
pillanatok alatt átkarlkázotl a határon

és eltűnt az áinu',6 (.sebek szeme elől. Nemso
kára Losoncra érkezett, ahol feltűnt a rend
őröknek nz idegen biciklis flu. Igazoltatták és 
ekkor kiderült, hogyan kerüli Losoncra. Nyom
ban visszakisérték a határra és

átadták a magyar hatóságoknak.
A kalandos hajlamú kisdiákot Budapestié hoz
ták és átadták aggódó szüleinek.

Vasárnap éjfélkor Bécsben 
megkezdődött az „amerikázás 
a posta- és táviróhivatalokban

Bécs, december 2.
(Bécsi Távirati Iroda.) Miután nem tör

tént kísérlet arra, hogy a posta-, táviró- és 
távbeszélő alkalmazottak szakszervezetével 
érintkezésbe lépjenek, ma éjfélkor megkez
dődik a passzív rezisztencia.

Bécs. december 2. 
Érkezett éjjel negyed 1 órakor.

CA Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Pontban éjfélkor megkezdődött a 
passzív rezisztencia. Az alkalmazottak a 
szakszervezet vezetőségének utasításai sze
rint passzív ellenállást tanúsítanak, ami

Felakasztotta magát, mert a férje 
teljesen tönkrement

Szilágyi Mihály dúsgazdag kereskedő feleségének tragédiája
l'jkécskr, december 2.

A Szolnok közelében levő pestvármegyei 
lijkécske község egyik legtekintélyesebb 
polgárának. Szilágyi Mihálynak a felesége 
öngyilkosságot követett el,

felakasztotta magát és meghalt

Az öngyilkosság megveszerte nagy feltűnést 
kelteit, mert széles körökben ismerték a 
negyvenkétéves életunt uriasszonyt, akinek 
férje, mielőtt kereskedő lett, dúsgazdag 
földbirtokos volL

Szilágyi Mihályné az öngyilkosságot lakó
házuk pincéjében követte el. Mire rátalál
tak már halott volt. A megindult nyomozás 
megállapította, hogy Szilágyiné, aki két 
gyermek anyja, az utóbbi időben állandóan

Györki Imre nem kap engedélyt 
kisebbségi véleményének meg

indokolására a házszabályrevizió 
ma kezdődő vitájában

Örffy Imre reméli, hogy a vita nyugodt lefolyása lesz, mert a 
kormánypárt konciliáns magatartást fog tanúsítani

A képviselöház ma délelőtt 10 órakor ülést 
tart, amelynek napirendjén a 33-as bizottság 
jelentése szerepel a házszabályok revíziója tár- 
gyában. A bizottsági jelentést Örffy Imre elő
adó ismerteti és indokolja meg. örffy előadó 
hosszabb beszédre készült, amelyben a parla
mentarizmus elvi jelentőségű problémáival is 
foglalkozni fog. A hétfői ülésen aligho kerül 
sor a vita megkezdésére, mert az előadói jelen
téssel szemben ugy az ellenzéki oldalról, mint a 
kormánypárt részéről is kisebbségi véleménye
ket (erjesztettek be A kormánypárt részéről 
Rubinok István nyújtott be különvéleményt, 
amelyben az angol-magyar tárgyalási rendszer
rel szemben a régi bizottsági tárgyalási mód 
fcnlartásét javasolja, Györki Imre pedig kisebb
ségi véleményében a házszabályok revíziójának

Mikuláskor a topánba

nem jelent sztrájkot, banem csak lanyha 
magatartást az ügyek vitelében.

A vezetőség utasításokat adott minden 
fonton munka elvégzésére.

,-ls alkalmazottak tehát működésben tartják 
az állami gépezetet, de csak annyira és 
olyan tempóban, amennyire feltétlenül 
szükség van. Az alkalmazottak arra számí
tanak, hogy ez az amerikázás olyan érzé
keny késedelmeket fog okozni, amik köve
teléseik teljesítésére fogják kényszeríteni a 
kormányzatot. Egyelőre a helyzet kilátás
talan, mert egyik oldalról sem történt kö
zeledés.

buskomor volt. Az asszony búskomorságát 
az idézte elő, hogy anyagi helyzetük mind
jobban leromlott. A Földbirtokrendező Bí
róság családi birtokuk nagyrészét kisajátí
totta, ujkécskei kereskedésüket pedig a vál
ságos gazdasági helyzet folytán csak óriási 
nehézségek árán tudták fenntartani. A na
pokban Szilágyi Mihály kénytelen volt

fizetésképtelenséget
jelenteni. A jő családból származó, gyer
mekei sorsáért aggódó, érzékeny természetű 
asszonyt ez a körülmény annyira elkeserí
tette, hogy az öngyilkossághoz folyamodott.

A megveszerte ismert, jónevü kereskedő 
feleségének tragédiája mindazokon a helye
ken. ahol á házaspárt ismerték, mély meg
döbbenést keltett. 

előkészítésére benyújtott indítvány elatasttását 
kéri. Rubinét István hajlandó kisebbségi véle
ményét módosítani olyan értelemben, hogy 
minden egyes törvényjavaslat esetében külön- 
külön döntsenek a tárgyalási módról. Györki 
Imre kisebbségi véleménye ügyében vasárnap 
érdekes fordulat következett be. A hétfői ülés 
lefolyásáról folytatott megbeszélések során 
ugyanis az a vélemény alakult ki, hogy

a Ház elnöke nem adhatja meg a szót 
kisebbségi véleményének megindokolására.

Erről a váratlan fordulatról, amely esetleg a 
parlamenti helyzetet is elinérgesithetl,

örffy Imre,
a ház*zabályrevezió  előadója a követezőket 
mondotta a Hétfői Napló munkatársának:

— Györki Imre a 33-ni bizottság ülésén csak 
a szavazás után nyújtotta be kisebbségi véle
ményét, igy tehát a bizottsági elnök szerint el
késett. Az én álláspontom az, hogy Györki Imre 
kisebbségi véleménye egyáltalán szóba sem 
jöhet, mert ellentétben van a képviselőház plé
numának a határozatával. Házhatározat mondja 
ki, hogy a házszabáiyrcviziós indítványt a bi
zottságnak tárgyalnia kell, sőt a plénum kötött 
manrutával küldte ki a bizottságot, — ezzel 
ellentétes véleményt a bizottság nem bocsáthat 
szavazás alá, sőt nem is csatolhat az előadói 
jelentéshez. Györki Imrének tehát htinzabály- 
szerű kisebbségi véleménye nincsen, igy ilyes-

minek plenáris indokolására sor nem kerijlhel- 
A Hétfői Napló munkatársának értesülése 

szerint
Zsitvay Tibor házéinak a uiai ülésen nem 

adja meg a szót Györki Imrének, 
aki ilyen körülmények közölt csak, mint 'egy
szerű felszólaló vitázhat az előadói jelentéssel.

örffy Imre egyébként kijelentene a Hétfői 
Napló munkatársának, hogy a húzszahály- 
revizió vitája remélhetően nyugodt lefolyású 
lesz. Egyetlen rendelkezést sem teltek púrikér- 
déssé és igy n kormánypártban a legnagyobb 
előzékenységgel fognak minden ellenvéleményt 
meghallgatni.

A rendőrség letartóztatott 
egy széliiamos ál-bárót

A budapesti főkapitányság néhány nappal 
ezelőtt egy átiratot kapott a bécsi rendőrigaz
gatóságtól, amelyben kértél Cári Rlchter rend
kívül veszedelmes bécsi zseb! >’vaj elfogatásit, 
aki az ottani nyomozás szerint állítólag Buda
pestre szökött A budapesti rendőrség a kapott 
értesítés alapján meginditotta a nyomozást, 
amely rövidesen eredménnyel is járt. A kére 
sett Cári Richtert az egyik körúti szállodában 
megtalálták és nyomban le is tartóztatták.

Cár! Richter, a rendkívül jó megjelenésű és 
elegáns bécsi zsebtolvaj elmondotta, hogy 
Európa valamennyi rendőrhatósága már hóna 
pok óta üldözi és igv állandóan bujkálni volt 
kénytelen metropolisokban Beismerte azt' is, 
hogy Bécsben néhány hónappal ezelőtt a

SlaaLsoper várócsarnokában nagyarányú 
zsebtolvajlást követett el, 

később néhány társával egy ült egy bicsi ékszer
üzletet fosztott ki. Ugyancsak ebben az időben 
zsebtolvajlást követett el egy bécsi éjszakai ínn 
latóhelyen és

a lopott |>énztárcában egy osztrák báró 
nevére kiállított okiratokat talált

Ezekkel az okiratokkal azután egész sereg na- 
gyobb-kisebb szélhámosságot követett cl. A 
bécsi rendőrség csakhamar leleplezte és ekkor 
hamis útlevéléi Franciaorszagüa szökött, ahol 
szintén szélhámoskodásból élt, majd onnan 
Magyarországra jött. A magyar fővárosban an 
osztrák báró nevén veti ki magának az egyik' 
száljodábáh lakást, de'mieTŐÚ bármi .bűncse
lekményt is elkövethetett volna, rendőrkézre 
jutott.

Cár) Richter ellen megindították a kiadatási 
eljárást.

elköltözött ax élők

A Magyar Országos Központi Ta

karékpénztár igazgatósága és fel- 
ügy elő bizottsága megrendülve jelenti, 
hogy az intézet volt vezérigazgató 
igazgatósága tagja, majd alelnöke,

t e.
sorából.

▼. b.

Intézetünk, mely 
elméjű, nemes férűút 
lendőn át büszkén vallhatta vezérének, 
most mély- fájdalommal vesz részt a 
magyar közélet gyászában.

Áldott emléke mindig élni fog 
szívünkben.

Budapest, 1928. november 27-én.

e ritka teremtő
tizenhat esz-

Az Első Magyar Részvényserfőzödc 
igazgatósága és felügyelőbízottsága 
mély megilletődéssel jelenti a válla
lat volt igazgatósági elnökének,

nngyniéllóaágú

ir.
v. b. t t, nyug, államtitkár árnak

elhunytét

A megboldogult egy évtizeden át 
meleg sz.erelcllel szentelte alkotó 
munkaerejét vállalatunknak és annak 
kiépítésével és felvirágoztatásával 
örök hálánkat érdemelte ki.

Emlékét soha el nem múló kegyelettel 
őrizzük meg. 1

Budapest. 1028. november 27-én.

?!I
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Bestiális merGnyieiet követtek el 
egy tizenhat Öve > leány ellen

A szerencsien leányka szégyenében leugrott a harmadik eme
letről és meghalt - A hét merénylő fiatalembert vasárnap 

letartóztatta a rendőrség
Vasárnap délelőtt a főkapitányságon egy 

bestiális bűncselekmény ügyében fejezték 
be a rendőri nyomozást A bűn cselekményt 
két fiatalember követte cl, akik erkölcste
len merényletet köpettek el egy fiatal, ti
zenhatesztendős leány ellen és a szeren- 
esétlen áldozat nem tokkal a merénylet 
ntán szégyenében leugrott a harmadik eme
letről és néhány óra múlna meghalt. A szo
morú esemény részletei a következők.

A Baross-utca 112. számú ház harmadik 
emeletén, szerény polgári lakásban lakott 
szüleinél Baján Mária tizenhat éves viruló 
szépségű fiatal leány. A család valamennyi 
tagja mind kenyérkereső ember és Baján 
Mária is gyárba járt dolgozni, hogy szülei
vel a kenvérkereset gondiát megossza. A 
csinos és jólfejlett leány néhány hónappal 
ezelőtt a Práter-ntca fi3. számú házban levő 
eipőfelsőrészkészitő üzemben talált alkal
mazást. Örömmel újságolta el odahaza. 
bof*v  milyen jó ez az állás, többet is keres, 
mint azelőtt és mindenki barátságosan bá
nik vele.

Néhány héttel ezelőtt a szillel furcsa 
változásokat vettek észre a kis Mártán.

A máskor oly életvidám leány szinte ke
rülte a hozzátartozóit és amikor faggatni 
kezdték, kitérő válaszokkal igyekezett me
nekülni ar emberek elől. Eg.v barát nőjének 
öntötte ki bánatát. Elmondta, hogy az 
üzemnél, ahol dolgozik

két fiatalember állandóan zaklatja 
es mindenféle olyan ajánlatokat tesz. amit, 
bár nem tud. hogv micsoda, de azt hiszi, 
hogv nagyon bánfánk. Baján Mária erről a 
két fiatalemberről soha nem tett említést 
odahaza és a szülők mit sem tudtak ezek
ről a dolgokról.

Szombaton, mint rendesen, reggel hét 
Órakor ment el hazulról a leány. Távozása 
előtt szólt még szüleinek, hogv valószínűleg 
csak később jön haza, mert különórázni 
fog. Késő este lett, de Mária még mindig 
nem tért haza szülei lakására, akik már ag 
gódva gondoltak rá. Hét óra tóiban a ház
beliek észrevették, hogy a fiatal leány 

feldúlt lelkiállapotban tér haza.
Kalap nem volt rajta, haját kócosán, ru
háját pedig összeszaggatva és a legnagyobb 
rendetlenségben látták. Hangosan zokogott, 
amíg felért a harmadik emeletre. Néhány 
percig állt lakásuk ajtaja előtt, de nem ko
pogtatott be. Az egyik lakó, aki messziről 
látta, már éppen feléje indult, hogy meg
kérdezze mi a baja, amikor a fiatal leány 

hirtelen a folyosó korlátjához ugrott 
cs mielőtt még a lakó elérhette volna, 

átvetette magát a korláton.
Tompa zuhanás hallatszott, majd velőtrázó 
sikoltás verte fel a ház csendjét. A lakók 
rémülten rohantak ki a lakásból .kiszalad
tak a leány szülei is és a szerencsétlen 
anya, amikor meghallotta, hogy mi történt 
leányával, a fájdalomtól félőr ültén csak
nem utána ugrott. Nagynehezen tudták 
csak visszavinni a lakásba.

Baján Márta összetört tagokkal terült 
el az udvar kövezetén.

z '

Árokba sodorta a mentő
autót egy szabálytalanul 

robogó teherautó
Az öngyilkoshoz igyekvő mentők a baleset miatt 
későn érkeztek és az Áldozat addigra' meghalt

Szombaton este tizenegy őrukor Pest-i 
szentlörincen, a Batthyány-utca 122. számú 
házban, szerelmesének ablaka alatt öngyil
kosságot követett el Posztéi József huszon
öt éves vasmunkás. Posztéi József néhány 
nappal ezelőtt öszeveszett ebben a házban 
Jakó menyasszonyával és szombaton este 
felkereste őt, hogy kibéküljenek. A meny
asszony nem volt odahaza és a fiatalember, 
aki azt hitte, hogy csak elölte tagadják le 
otthonlétét,

a ház előtt halántékon lőtte magát.
Az öngyilkosságról azonnal értesítették a

ISMÉT MINDENÜTT

HÉTFŐS NAPÍ.Ö

Koponyaalapi törést szenvedett, kezei, lá
bai összetörtek. Néhány pillanatra vissza
nyerte az eszméletét és mig az időközben 
megérkezett mentőorvos vizsgálta, a sebeit, 
alig halhatóan suttogta az orvos fülébe:

— Nem bírtam el a szégyent, hagyja*  
uak meghűlni...

A mentők a szerencsétlen leányt a Ró
kus-kórházba vitték, ahol néhány órai 
szenvedés után meghalt.

A rendőrség azonnal megindította a nyo 
mozást annak megállapítására. hogy a ti
zenhat éves fiatal leány miért követte el az 
öngyilkosságot. A lakók egybehangzó val
lomása, hogy a leányka sírva és feldúlt ál
lapotban került haza, arra engedett követ
keztetni, hogy valahol kellemetlenség ér
hette. Amikor az öngyilkossúg hirét meg 
tudta Bajnn Mária barátnője, sírva mondta 
el az egyik detektivnek, amit a két férfiről 
hallott. A detektívek most már ebben az 
irányban kezdték meg a kutatást és rövi
desen

kiderült a döbbenetes valóság, hogy 
miért kellett meghalnia a szép Baján 

Mariának.
Megállapították, hogy szombat délután a 
práterulcai üzemből mindenki eltávozott 
Baján Mária és két másik alkalmazott: 
Sehtvartz Ferenc és Hertz Albert cipőfelső- 
rész készítő kivételével. Hertz ugyanis már 
néhány nappal ezelőtt megkérte Baján Má
riát, hogy szombaton délután maradjon 
benn, mert külön munkát akarnak végezni 
és szükségük volna a segítségére.

Két órakor valamennyi munkás meg
kapta a fizetését és eltávozott az üzemből, 
ahol csak hárman maradtak. Amikor egye
dül maradtak az üzemben, Hertz udvarolni 
kezdett a leánynak és egyre tolakodóbban 
viselkedett. A leányka megrettenve a ka
bátjáért sietett és kérte a két fiatalembert 
hogy engedjék őt haza. Hertz és Sehtvartz 

betu&zkolták a raktárhelyiség egyik 
hátsó kamrájába és lefogták a kétség

beesetten védekező leányt 
Sikoltását azonban senki nem hallotta meg 
és a két bestiális fiatalember erőszakot kö
vetett cl a védtelen leány ellen,

A szerencsétlen teremtés a merénylet
től megalázva, borzalmas lelkiállapot

ban órákon keresztül bolyongott, 
félt hazamenni és ekkor szánhatta magát 
az öngyilkosságra.

Még szombat éjszaka előállították a fő
kapitányságra a két bestiális merénylőt, 
Sehtvartz Ferencet és Hertz Albérlet, akik 
nem is tudták, hogy szerencsétlen áldoza
tuk a merénylet után öngyilkosságot köve
telt el. Vasárnap délelőtt dr. Vogl József 
rendőrkapitány folytatta a két fiatalember 
kihallgatását, akik, amikor meghallották, 
hogy Baján Mária öngyilkosságot követeti 
el és meghalt,

megtörtén bevallották bűnüket 
és részletesen elmondották a szombat dél
után történteket Kihallgatásuk után mind
kettőjüket letartóztatták é.s holnap átszál
lítják őket az ügyészség fogházába.

kispesti mentőket és miközben a szeren
csétlen öngyilkos az utca porában feküdt, a 
mentőkkel egészen különös szerencsétlen
ség történt, amely késleltette a helyszínen 
való megjelenésüket. A mentők gyors tem
póban igyekeztek Pestszentlőrinc felé es 
amikor az országúton baladlak, egy szembe 
jövő autó reflektor sugara villant fel előt
tük.

A mentőautó vezetőjét valósággal el- 
vakította a váratlanul felbukkanó ref

lektor erős fénycsóváju 
és ijedten adta le a szokásos fényjelzése
ket, hogy a szembe jövő autó lámpáját 
oltsa ki. Hiába volt a figyelmeztetés, az 
autó tovább is nyitott reflektorral közele
dett Végül is a mentökocsi kénytelen volt 
megállni és bevárni, amig a szembejövő 
autó mellette elhalad. A szembejövő kocsi 
vad rohanással közeledett és amikor az
után közvetlen ‘a mentőkocsi mellé ért, 
váratlan szerencsétlenség történt.

A szembejövő autó, egy teherszállító 
Mavart több pótkocsival haladt el a mon- 
frtkocM mellett. Az utoljj pótkocsi a síkos 
úttesten megcsúszott cs

a mentőautót vulóság//ul bcMMlorta az 
országút melletti árokba.

Az egészséges üde arcbőr a hölgyek legdrágább kincse. Ez a 
kincs sikert, — diadalt jelent! Az Elida Favorit Szappan 
rendszeres használatától az arcbőr szebb fesz, mint valaha! 
A legnemesebb parfém harmatával dúsan átitatott Elida Favorit 
Szappan enyhe és kellemes, kristálytiszta bőséges liabja tisztit, 
ápol és üdít
Egy díszes és Ízléses burkolása, kiadós darab ára .. 80 fillér.

ELIDAfeí^ SZAPPAN
.4 balesetet okozó teherautó megállás nél
kül tovább robogott. A mentöorvos csak 
hosszas keresés után talált telefonállomást, 
ahonnan másik kocsit iránvittatott az ön
gyilkosság színhelyére. Amire ez a máso
dik mentőautó Pest szén ti őri ne re érkezett, 
hogy az öngyilkosnak segítséget nyújtson,

Baross Gábor vasárnap 
felkereste a lakásán Szilágyi 
Lajost és őszinte sajnálkozását 

fejezte ki
Szilágyi Lajos a maga részéről elintézettnek iekinU az 
ügyet, amely szerdán a közgyűlés elé kerül — Szilágyi 
serelme — az autonómia sérelme —- mondják a szociálisták

Várospolitikai körökben élénk feltűnést 
keltett az Esti Kurír közlése, amely szerint 
Baross Gábor, volt postatakarékpénztárt 
vezérigazgató bolkusházy Lajos alpolgár
mester előszobájában súlyos kijelentést tett 
az au tó taxi rendszámok kiosztásával kap
csolatosan Szilágyi Lajos ellen. Ennek a sú
lyos természetű átférnek vasárnap érdekes 
folytatása volt.

Baross Gábor vasárnap délelőtt félegy 
órakor felkereste Szilágyi Lajost Veress 
Pálné-utcai lakásán és az elhangzott ki
jelentés miatt, amelynek megtörténtéi 

elismerte, bocsánatot kért
Ebben az ügyben beszéltünk Szilágyi La

jos országgyűlési képviselővel, akit meg
kérdeztünk, hogy mi a véleménye a történ
tekről és milyen további elhatározásra ju
tott a bocsánatkérés elhangzása után.

Szilágyi Lajos 
a kö\ étkezőket mondotta a Hétfői Napló 
munkatársának:

— Mielőtt én bármilyen Irányban lépese 
két tettem volna.

megjelent nálam maga Baross Gábor és 
tudomásomra adta, hogy az uutótaxl- 
Ugybcn való szereplésemet előtte téves 
megvilágításba helyezték. Hamisan in
formálták őt és félrevezették. Éppen 
ezért előadta, hogy az elhangzott kije
lentése miatt sajnálkozását fejezi ki. 

őszinte sajnálkozásának éppen azzal ukarl 
kifejezést adni, hogy spontán elhatározás
ból keresett fői engem. Én ezek után a ma
gam részéről ezt pz ügyet természetesen el-

meg ma Keresse lel cdglinke’.

már késő volt
Posztéi József, akinek halántékán keresz
tül hatolt a revolvergolyó, időközben meg
halt. A rendőrség szigorú vizsgálatot indí
tott a lelkiismeretlen gépkocsivezető kézre., 
keritésére, akinek vigyázatlansága egy em
beréletbe került.

intézettnek tekintem.
Baross Gábor szerepe ezzel a sajnálkozó 

nyilatkozattal és Szilágyi Lajos megnyug
vásával nem fejeződik be. Az affér ugyanis 
szerdán a közgyűlést is foglal koz tat ni fogja, 
mert a szociáldemokrata párt nem elégszik 
ineg azzal a magyarázattal, hogv Baross 
Gábor azért használta ezt a kifejezést, meri, 
félrevezették Szilágyi Lajos magatartását 
illetően.

— Szilágyi Lajos serelme nem egyéni sé
relem, hanem az autonómia sérelme. — 
mondotta munkatársunknak Peyer Károly, 
aki hangsúlyozta, hogy az a (Tért szerdán 
ok\ellenül szóvá teszik a közgyűlésen.

........ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiig
Négy emberöltő 

munkájára visszanézve s

3 hálává! es szeretettel
g| köszönljük
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imtiii
— Időjárás. A Meteorológiai Intézet va

sárnap az időjárásról a kővetkező jelentési 
adta ki: Hűvös, jórészt borult idő várható, 
lecsapódásokkal, esővel, hóval.

— A hadlkölcsöntulajdonosok kamatozásM 
valorizációi követelnek. A hadikólcsön kötvény 
tulajdonosok vasárnap népes gyűlést tartottak 
a régi képviselőházban. Pakots József képvi
selő elnöki megnyitójában hangsúlyozta, hogy 
lehet módot találni a hadikölcsönkötvény tu
lajdonosok kárpótlására Egy kétszázalékos 
kamatozásit megoldás nem jelentene nagy 
megterheld t Ezután Paftner Jenő dr. szólalt 
fe.t, majd Bródy Ernő dr. képviselő javasolta, 
hogy nz országgyűlésben párt különbség nél 
kül kell megalakítani n hndikölcsön valorizá
ciós pártot. Gál Jenő dr. képviselő a kormány 
álláspontját bírálta. Fábián Béla a forgalmi 
adóellenőrök tlzetéséből kívánja megoldani n 
valorizációt. Ezután még Zala Zsigmond és 
Horvát Kólinón szólaltak fel.

— Templomavalás nz Angyalföldön. Va 
aárnnp délután felhárom órakor ezrekre 
menő tömeg jelenlétében folyt le n Buda
pest-- Angyalföldi Szent Ldsrfő-temploin 
alapkőleléleli ünnepsége. A templomot gót 
r.tihrhnn Petrovácz Gyula mérnök, ország
gyűlési képviselő tervezi. Az ünnepségen 
megjelent Serédi Jusztinián bíboros-herceg- 
primás is, a fővárost Ripka Ferenc főpol
gármester, Sipőcz Jenő polgármester és 
♦óbb tanácsnok képviselte. Az ünnepi bőszé- 
det Bangha páter mondotta. A hercegprímás 
a szentbcszéd elhangzása után megszentelte 
az alapkövet, aláírta ar alnpkőokmányl. 
majd körüljárta a templomot, amelynek 
épülő falait megszentelte.

— Előadás a német Igazságszolgáltatásról. 
A Magyar Jogászegylet helyiségében vasár
nap délelőtt nagyszámú jogászközönség elölt 
előadást tartott dr. Eugen Schiffcr nyugal
mazott német birodalmi alkanccllár a német

Hogyan lett fuvaroskocsisből 
a világ egyik leghíresebb énekese
Lazaró Hipolito a Metropolitan Opera nagy tenoristája ma Pestre 

érkezett — In terv ja az Orient-expressen
f<4 Hétfőt Napló kiküldött munkatársától.) 

Orlcnt express, vasárnap éjjel.
A szobi kis határállomás, amely mélyen 

aludt a sötét decemberi csöndben, felriadt.
Befutott HZ Orient express.
— Sono quil — hangzik fel egy érces tenor 

a Waggon Lits gumitalpú folyosóján.
Az olasz követség szives meghívására Oscore 

di Franco követ ségi kancellár és Commendatore 
Casall, a milánói Srnla igzgalójúnak társaságá
ban utzlimk az érces tenorban# tulajdonosa 
elé. Laroro Hipolito, a világhírű tenorénekes, 
a newyork! Metropolitan tagja, titkárával Pá
risiid Pest felé tart

Alacsony, de nagyon érdekes férfi Olasz-spa
nyol udvariassággal hajol meg. Nagyon jókedvű.

— Ó, Signore, boldog vagyok,— mondja tem
peramentumos hévvel— hogy már a hntáron 
üdvözölhetem a magyar sajtó egyik tagját.

— Mi már sokat tudunk önről, de a múltjá
ról keveset. Talán ezzel kezdjük.

— Barcelonában születtem. Tehát voltakép
pen spanyol vagyok.

Fa varos kocsis voltam pólyám kezdetén, 
nkor kezdtem el kántálni a bakon, de tulajdon
képpen

Pesten fedeztek fel clősxttr.
— ? ? ?
— Tangó Egistó vitt először színházhoz. Meg

állapította rólam, hogy van hangom, de csiszo
latlan. Tangó akkor a velencei „Fcnice" szinház 
karmestere volt, igazgatója pedig Casali ur, akit 
most van szerencsém nz ön társasógábnn itt Od- - 
vözölnl. Tangó tizenöt évvel ezelőtt (igen jól 
emlékszem!) leszerződött a budapesti Operához|

és magával körött engem is. Nagy sikerem 
volt a Rigóiéit óban és innen egyenesen a

uül&nol Scala szerződtetett
Mascagni operájában a ,J*arlsina"-bnn  léptem 
fel először, amelynek szövegét D'Annunzio irta. 
Azóta is

Mascagni tenorista vagyok.
A legtöbb operájának én kreáltam címszerepét

— Innen hová utazik?
— Barcelonába a Lgeeo-ban lépek fel. Itt ta

lálkozom majd régi haragosommal, Salazar 
portorico! tenoristával.

Boxnieccs lem: belőle.
— No, no, lesz majd más boxniecs is. Ha u 

nagyságos asszony értesül a leendő pesti szép 
leányokról és asszonyokról.

— A feleségem? — mondja elgondolkozva, 
Madridban lakik.

Csodaszép havannai hölgy.
— Két gyerekem van. Értük dolgozom . .
— Vagyona?
— Van valami. Pár millió liráml
Szerényen, csendben mondja, ugy hogy jo

gos a kérdés.
— És ml az ára önnek az öl világrészben?
— Az első fizetésem heti 35 Ura volt. Ezzel 

szemben most Pesten 1500 dollár, Spanyolor
szágban 17 ezer pezeta. Olaszországban 12 ezer 
Ura... és Amerikában ha hangverseny turnén 
vagyok, 5000 dollárt Is elérem...

Csinos Összegek 1 OU Madridban az a csoda
szép havannai donna és azok a bájosan mo
solygó gyerekek nyugodtak lehetnek ...

Stób Zoltán.

igazságszolgáltatásról. Este n Hungárla- 
szállő különtermében a Magyar Jogász- 
egylet bankettet adott dr. Eugen SchilTer 
tiszteletére.

— A Dolgozó Polgárok Pálijának beszá
molója. Vasárnap délelőtt tartották beszámoló
jukat a Dolgozó Polgárok Párt fának tör
vényhatósági bizottsági tagjai, a párt Wcs.se- 
lónyi-ulcn 41. szám alatti helységében, nhol 
szépszámú hallgatóság jelent nirg. Ligát János 
elnöki mijigyilója után B. Virágh Géza visszapil
lantást vetett a párt fővárosi képviselőinek 
kétéves tevékenységére, majd Kollmann Dezső 
dr. mondott beszédet, melyben élesen kikelt a 
kispolgárokat ért sérelmek ellen. Latinók Jenő 
a taxiüggyel foglalkozott, amely nemcsak az 
érdekeltek, hanem az egész polgárság kérdése. 
Mihályi Lajos, SchÖp Marrel és Somló Sándor 
Mszőlnlásn után dr. Hfattf Sándor tnoódotf 
hosszabb beszédet, melyben a főváros tékozló 
adminisztrációjáról, valamint a többi anomá
liákról beszélt és megjelölte azt ur utat, arne 
íven a pártnak tovább haladnia keH. A beszá
moló vóg«ln a gvülé.s Somló Sándor javaslatára 
határozati javaslatot hozta, melyben adőa:n- 
nesztilldt kénnek az államtól.

— Tüntetett a közönség Kassák I.sjoa aser- 
■ől estjén. Vasárnap este tartotta a Vigadóban 
Kassák Lajos szerzői estjét, amelyen a rend
őrség a 100 tagú munkás szavalókórus fellépé
sét nem engedélyezte. Emiatt a közönség min
den egyes szám után zajos tüntetést rendezett 
és követelte a munkáskórust. A szerzői est 
ettől az Incidenstől eltekintve, teljes siker je
gyében zajlott le és a közönség lelkes fogad
tatásban részesítette ugy ax illusztris Írót, 
mint a szereplőket.

— A vdroallgell jégpálya előtt elütött egy 
■utó egy II éves kislányt. Vasárnap délután 
a városligeti jégpálya előtt H. tő—4f2-es 
aróniu nulótnxi. amelynek volnnjánál fiam- 
bclberger Árpód soíTőr ült, elütötte az út
testen óthnlodó Lantó Eriké 11 éves tanuló
leányt. A kisleányt a mentők • lakására 
száUitották, a rendőrség a gázoló soffőr ellen 
megindította az eljárást.

— Szublimáltál öngyilkossági kísérletei 
követelt el egy kispesti orvos felesége. Pilek 
István dr. orvos felesége Kispesten, a Szent 
István-ut 4. szám alatt levő lakásán szubli- 
mdfoldattal Öngyilkosságot kíséreli meg. A 
.szerencsétlen uriasszonvt n mentők a Rókus- 
kórházba szállítottak. Állapota sulyos, de 
nem életveszélyes.

— llusrévl fogság Obregon meggyilkolá- 
Miért. Mexikóból jelentik: A legfelsőbb tör
vényszék jóváhagyta űrt nz ítéletet, amellyel 
Torait Obregon elnök meggyilkolása miatt 
halálra, Concepcion nővért, mint értelmi 
ascrzől, buszévi fogsó gr a ítélték.

— Ilnmbarobhanús egy lílubhnn. Mcl- 
botirncböi jelentik: Az elmúlt éjjel n görög 
kintiban bomba robbant fel. Tizenöten 
megsebesültek. A rendőrség öt gyanús sze
mélyt letartóztatott.

— Nőegyleti bál. A saisem első bálja a Pesti 
Izr Nő egy led december 15-1 clitebálja. Az est 
Mén rációja lesz Ábrahám Pál, a kiváló zene- 
•rerző-karnagy közreműködése, aki néhány 
Jazz-koncert számban vezényli n Fővárosi 
Operettszinház zenekarát. Meghívók és jegyek 
Kertész-utca 30.

Ne o technikum 
áruháza <. 

állandó kiállítása 
Orrmben bemutatva - lielépédil ainra!
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— Radó és Radó. Budapest előkelő ke
reskedelmi köreiben és társaságaiban so
kat beszélnek most a Radó-fivérek esetéről. 
Radó József és Radó Madár testvérek, fele
ségeik is azok. Radó Józsefnek évek óta a 
Ferenciek-terén van női divatáru kereske
dése. fivérének, Radó Aladárnak pedig a 
Kristóf-téren volt női ruha kű.önlegrsségi 
áruháza. Szombaton megszűrd Radó Aladár 
Kristóf-térl kereskedése és helyébe megnyílt 
Radó Madár saját palotájában, a Bécsi- és a 
Deák Ferenc-ntca sarkán, a volt Kunz-áru- 
hdz helyen Radó Madár nagy fényűzéssel 
berendezett nőiruha különlegességeinek 
áruháza. A sors különös, iróniája, hogy 
ugyanazon a napon, amikor az ismert bel
városi kereskedő megnyitotta a főváros egyik 
legnagyobb női divatáruházát. fiáért inzol- 
venssé lett. .4 szombati napon ugyanis a 
rossz gazdasági viszonyok folytán, a válsá
gos üzletmenet következtében, a törvényszé
ken fizetésképtelenséget jelentett be Radó 
József, ismert, jónevü. Fcrenciek-téri divat- 
árukereskedő. Hetvenezer pengőnyi passzí
vával t kényszeregyesség utján ötvenszázalé
kos fizetési ajánlatot tett

A divatos 
és előkelő 

ruházkodást 
a gyakorlott szabó és nemcsak a drága ruha 
által lehet elérni. Ha kevés pénzért elegán
san akar ruházkodnl, keresse fel László 
Sándor ferflsznbőmester kitűnő hírnevű 
férüszabő üzletét, Rákóczi-ut 50. szám, ahol 
férHruhút vagy télikabólot készítenek ren
delésre mérték utón, többszöri próbával, 
finom szövetekből 80. 90 és 100 pengőért. 
Felhívjuk t. olvasóink .figyelmét ezen 30 
év óta fennálló cégre.

— Aiikclókldllitáa. A m. hír. postataka
rékpénztár Árverési Csarnoka folyó hó 
2 án nyitotta meg XLV. aukciójának kiállítá
sát IX.. Lőnyay-utca 30—32. sz. helyiségei
ben. A kiállítás 2-án, vasárnap csak délelőtt, 
3., 4. és 5-én, hétfőn, kedden és szerdán pe
dig délelőtt és délután tekinthető ineg. Ár
verések: december hő 6-tól december hó 
22-ig délután félnégv órai kezdettel.

— A Terézvárosi Társaskör gyermek felru
házó akciója. A Terézvárosi Társaskör vasár
nap szülői értekezletet tarlóit, amelyen Síel- 
ner György ügyvezető-elnök felhívta a kör tag
jait, hogy a szegénysorsu gyermekek kará
csonyi felruházására szánt természetbeli vagy 
pénzbeli adományaikat juttassák el a kör ve
zetőségéhez, (VL. Tcréz-körut 40—42.)

— Betörés. Vasárnap betörők járlak KArody- 
Katona János volt nemzetgyűlési képviselő In 
kásán » onnan nagymennyiségű értéktárgyat 
rabollak ci. A rendőrség nyomozza a tettese
ket.

— Kosztolányi Gusztáv és Györgyit György 
képklállltása. Vasárnap nyílt meg a Verbőczy- 
utcai gimnázium helyiségében két tintái, jónevü 
festőművészünk műtermi kiállítása Györgyfy 
György festményei, valamint Kosztolányi Gusz
távnak. az ismert balatoni festőnek nagy tehet
séget eláruló, finom színezésű tájképei az ér
deklődő közönség körében osztatlan feltűnést 
keltett.

—■ Körözik a Kltayöt clrkusi két vezetőjét. 
Kőngőt Sándor és Alfréd n Budapestről Is jól
ismert cirkuszdinasztia két tagja hosszabb idő 
óta vándorcirkusszal dolgozik a vidéki váro
sokban. Legutóbb Kalocsán jártak. Ut megbí
zást adlak Sebők Mihály fuvarosnak, hogy 
hozza cl Dunapntajró) cirkuszi rekvizitumok- 
kal megrakott kocsijukat. A fuvarostól bizto
sítékul nagyobb összeget vettek át. a pénxzel 
azonban nem számoltak el, mire Sebők felje
lentette őket. A vándorcirkusz azonban köz
ben tovább ment. Kőnyit Sándort és Alfrédet 
körözik.

— Egy ál-végrehajtó szélhámosságai. Gyön- 
gyöspatak községben a napokban megjelent 
egy jólöltözött fiatalember, aki a gyöngyösi, já
rásbíróság végrehajtójának mondotta magát. 
Sorra Járta az összes gazdákat, akiknek adó
hátraléka volt és végrehajtást akart vezetni 
ellenük. A gazdák, hogv megszabaduljanak a 
végrehajtás kellemetlenségeitől, egyezséget aján
lottak. Az illető kisebb nagyobb összegeket vett 
fel az adóhátralék törlesztésére, azután eltávo
zott. Később kiderüli, hogy a gazdák egy vak
merő szélhámos áldozatáu’ estek. A nyomozás 
«orán megállapították, hogv az ál-végrehajtó 
Báder Sándor gyöngyösi lakossal azonos, aki a 
szélhámosság elkövetése után megszökött

— Helyreigazítás. A Hétfői Napló 1928. évi 
november 19-én kelt XIX. évf. 47 számában 
„Nagyszabású csalás után megszökött Buda
pestről egy álgyáros**  főcímmel megjelent cikkre 
kérem az alábbi helyreigazító nyilatkozat közzé
tételéi: Nem igaz az, hogy vasárnap délelőtt a 
'őkapitányságon egész sereg munkás tett felje
lentést alulírott Rciter Fcrenc-utca 49. szám 
alatt lévő köárugyáram ’ellan hogy négy hét 
óta a dolgozó munkások fizetésüket mind a mai 
napig nem kapták mw|, ellenben igaz, hogy te
lepemen alkalmazott munkásaimat kifizettem. 
Nem igaz nz, hogy megszöktem Budapostről, 
ellenben igaz, hogy állandóan Budapesten tar
tózkodom, bejelentett főbérleti lakásom van. 
Saját telepemen megszakítás nélkül, mai napig 
is 60—70 munkást foglalkoztatok. Nem igaz az. 
hogy ti főkapitányságon ellenem egy budapesti 
mészkőgyárcs több ezer pengős csalás miatt 
feljelentést tett, nem igaz, hogy heteken keresz
tül készültem bűnös manipulációk végrehajtá
sára és nem igaz, hogy bármely budapesti gyár 
megkárosításával megszöktem volna Budapest
ről. Nem igaz, hogy a rendőrség megállapította 
volna, hogy a Rciter Ferenc-utcai gyáram „ál
gyár" volt, ahol soha produktív munkát nem fej
lettek ki. Nem igaz, hogv néhány hónappal eze
lőtt rendeztem be üzememet, valamint nem 
igaz, hogv a munkások foglalkoztatása az ügy
felek megtévesztésére irányult volna. Ellenben 
igaz, hogy üzememet 1922. éviién alapítottam. 
Ott állandóan produktív munka folyt. Nagy
mérvű megbízásaim voltak és vannak ugy ma
gán építtetők, mint hatóságok részéről és ezen 
munkálatok ma is folyamatban vannak. Végül 
ismételten valótlan azon állítás, hogy Budapest
ről megszöktem volna és a rendőrség elfogató
somra irányuló lépéseket telt volna Tlsztclellel 
Szalay István oki. mérnök, cement árugyára, Bu. 
dapest, VI., Rciter Ferenc ntca 49

—- Közeledik Mikulás napja és kicsinyeink 
előre örülnek már a jó öreg Mikulás bácsi 
ajándékainak. A Meinl-cég üzleteiben bőséges 
választékban, olcsón vásárolhatja a legjobb 
Mikulás ajándéktárgyakat. Tekintse meg a 
Meinl-cég Mikulás kirakatait.

— Oszkár bácsi gyermeksilnházáuak «J 
műsora óriási sikert aratott tegnap a bemu
tatón. A nagysikerű műsort dcc, 6-án, Miku
lás napján d. u. 3 és 5 órakor megismétlik.

— Felakasztotta magát egy 63 éves borbély. 
Szombaton éjszaka Kispesten 41 Kisfaludi- 
ulca 151. számú házban öngyilkosságot köve
tett el Fiola Antal, hatvanhárom éves borbély. 
Fiain már évek óta betegeskedett, nem folytat
hatta mesterségét és minden valószínűség sze-' 
rlnt efeietti elkeseredésében akasztotta fel ma
gát. Feleségétől kölönvállan élt é-s minden reg
gel feleségénél levő gyermekei szokták meglá
togatni. Ma reggel kilenc órakor Is eljött a két 
leánya, hogy apjuknak különféle ételeket ad- 
januk át, de fl lakásba nem tudtak bemenni, 
mert az álló belülről be voll zárva. Mikor ki
nyitották az ajtót, n szobakilincsre felakasztva, 
élettelenül találták meg npjukat. Az öngyilkos 
borbély levelet hagyott hátra, amelyben azt írje, 
hogy nem nknr többé senkinek terhére lenni, 
ezért követte el az őngyilkoságut.

—- Startolt a rakétás kocsi. Berlinből 
jelentik, hogy az etős idő következtében 
csak néhány száz ember jelent meg vasár
nap délután három órakor az Avus-pályán, 
hogv jelen legyen 0 Volkhnrt-rakétakocsí 
startjánál. A kis vörös Bugatti-kocsi az első 
három rakéta elsütése után csak néhány 
métert ment előre s azután megállóit. Ujnbb-. 
három rakéta ismét előbbre vitte valamivel. 
A negyedik rakéta elsütése után az első 
próbaút be is fejeződött Az utolsó rakéta a 
kocsi oldalfalából egy nagy darabot kisza*.,  
tiltott. Félórás szünet után, amely alatt ujubb 
rakétákat helyeztek cl a kocsiban, gyors 
egymásutánban Volkharl maga hat rakétát 
gyújtott meg és végül is körülhclül 30 kilo
méteres óránkénti sebességet ért el.

MUSICA
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zongorái „ pianinoi 
Ozban «• kivi.eibea pára laook 

legteörezfitti lliettsl Witlei.
Hangolás, javítsa, bérlet

— Halálozás. Fenyő Endre tart, honvédhad-, 
nagy a világháborúban szerzett betegsége foly
tán szombaton éjjel elhunyt. Fenyő József a 
Magyar Hírlap kiadóhivatali főnöke az el-' 
hunytban fiát gyászolja.

— Nem azonom. Hegedűs Jolán törökszent
miklósi tánctanórnő annak közlésére kért fel 
bennünket, hogy nem azonos a múlt szá
munkban említett Hegedűs Jolán táncosnővel..

—- ügyvédek Létfenntartási Pártja az or
szággyűlésen tárgyalás alá kerülő közigazga
tási törvénnyel kapcsolatban, az ügyvédek 
munkaalkalmának szaporítására vonatkozó ké
relmeit felirati kérvényben, közvetlenül eljut
tatja az országgyűléshez.

— Az Első Magyar Részvény Serfőző köz
gyűlése a kifizetendő osztalékot részvényenként. 
4.80 pengőben állapította meg és a szelvények 
ez év december 3-tól kezdve a MOKTÁR-UÁl 
és a Kereskedelmi Banknál válthatók be.

— A Zagy vápát falvai üveggyár Részvény
társaság igazgatósága elhatározta az üzemnek : 
gépüveggyóriásra való átalakítását E célból, 
az 1928 december 10-re egybehívandó köz
gyűlésnek javasolni fogja, hogy az alaptőke 
1.050.000 pengővel felemeltessék. Az alaptőke 
emelési a „Mercur**  Vált óüzlet Rt. vezetése 
alatt álló érdekeltség biztosítja, melyben kül
földi szaktőke is részt vesz.

— Nemzetközi Gépkereskedelmi Részvény
társaság igazgatósága folyó hó 29-én Plcissig 
Sándor elnöklete alatt tartott ülésében meg 
állapította az 1927-28. üzletév mérlegét, mely 
P 2,210.487.16 tiszta rycreséggel zárult. A 
nyereség felosztása tekintetében az igazgató
ság azl a javaslatot fogja tenni a december 
17-re egybehívott első rendes közgyűlésnek, 
hogy az ,..4'*  sorozatú 7% kamatozású elsőbb
ségi részvények alapszabályszerü osztalékára 
P 390.040 a „B" sorozatú 7’/>•/# kamatozása 
elsőbbségi részvények alnpszabályszerü oszta
lékára P 417.900, a törzsrészvények 12n'c-os 
osztalékára (részvényenként P 6.—) P 840000, 
az alapitójegyek alapszabályok szerinti oszta
lékára P 26J177.35 fordittassék. A Nemzetközt 
Gépkereskedelmi Rt. első üzletére a hozzáfű
zött várakozásokat minden tekintetben bevál
totta. A vállalat felhatalmazást fog kérni a 
közgyűléstől arranézve, hogy az elsőbbségi 
részvénytőkét 100.000 angol fontnak megfelelő 
2,780.000 pengővel, a törzsrészvéngtőkét pedig 
7J000.000 pengővel, később meghatározandó 
feltételek melleit felemelhesse Az igazgatóság 
a törzsrészvényeket a Budapesti Ara- és Érték
tőzsdén legközelebb bevezeti.

ÜZLETEMET
• MArla Valérla>ntcában 

megszüntetem. j
A raktáron levő Arakat rend- gfl 
kIvüi olcnin Aruniton «L |

woniosi rendeISvír- és nemi b«i«- 
gek részére. Sí H«- sarse •enaa. Rendéi**  

nap. Itttreexl-a'Sl 
1. líákusMl axemb.

Dr.KAJDACSY.z.^orvo.
VUl^ Jöaael-bftrut sTmT rendet 10-tes 7-fl lg

Mrttéeaói betegeket

Mikulásra, 
karácsonyra, szilveszterre 
'oaszrbb n]dnn«Ag< k, twflIr.gA karácsénytadfmk.. pflzztor- 
. útékckhüz éa élókérekhez Ritlkaége*  fi-tzct kellékek leg

olcsóbban bfHzcrezbctók 

EMMER' !!MG 4. gyárában 
Barfzneit IV.. Grő' Krtrotyf-utca »«. 

Ar|e>ri«k«t klriaatra igiAtv*
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Repllioszerencsetienség ot halottal
Spur (Texas), december 2.

E*y  Mrommutoros repülőgép, amely San Antontóböt Denvcr leié repült, (cgnup 
eele kigyulladt és lezuhant, öt személy életét vesztette, köztük egy denvcrl milliomos 
és a repülőgép tulajdonosa. A holttestek a felisjuerhetetlénségig üsszcroncíolódtak.

Betörésen érték és 
letartóztatták Endesz Árpádot 

a betörőkirályt
Vasárnap hajnalban egy rendőr észre

vette, hogy az Akácfa-utca 32. szánni ház
ban levő trafikban valaki motoszkál az üz
letben. Lesbe állt és nemsokára a felső nyí
lásnál egy férfi alakja vált láthatóvá. A férfi 
óvatosan kúszott le a nyilason, majd a 
mintegy három méter magasságból leugrott

pontosan a rendőr karjai közé
A zsebei tömve voltak mindenféle trafikáru- 
val és pénzzel. A rendőr a főkapitányságra 
kisérte az igy elfogott betörőt, akiben a 
detektívek legnagyobb meglepetésükre régi 
ismerősüket fedezték fel:

Ar Akácfa-utcai betörő Endesz Árpád 
volt, a hírhedt bctörőklrály, 

akinek ügyei valaha esztendőkön át fog
lalkoztatták a rendőrséget.

Hosszú esztendőkkel ezélőtt indult el En- 
riesz Árpád ..karrierje". Egyik napról a má
sikra tűnt fel a bűnösök világában. A be
törés tudományának mestere volt és társai 
a betörökirály névvel „tisztelték" meg. 
Szenzációsnál szcnzációsabb esetek fűződnek 
nevéhez. Híres betörő volt már, mikor a 
szeretője egyszer rendőrkézre juttatta. Tíz 
esztendőre ítélték. A Markó-utcai fogházból 
lovas tolonckocsin akarták átszállítani a 
gyűjtő fogházba. Útközben nyilt utcán

kibontotta a lelakatolt tolonckocai fe
nekét, a kibontott nyíláson át kibújt a 

kocsiból és megszökött.
A gyfijtőfogházba érkezve vették csak észre,

Borzalmas földrengés 
Argentínában

szaznuszonnet halon.
Buenos-Aircs, december 2.

Santiagnóból ideérkezett jelentések szerint 
borzalmas földrengés pusztított az ország 
középső és déli részein. A földrengés három 
érán belül löbbjzben megismétlődött. A fal
vakban és városokban óriási a rémület.

Mindenütt fejvesztett pánik vett erőt 
az embereken.

A házak kártyavárként omlottak össze. 
Égést utcasorok váltak romhalmazzá. A

— „Nekünk konkurrálnunk kell a 
szovjettel a munkás higiénia terén"
— mondotta József Ferenc főherceg a Budapest 

Fürdőváros Egyesület vasárnapi közgyűlésén
A Gellért-szálló márványtermében vasárnap 

tartotta rendes évi közgyűlését a Budapest 
Fürdőváros Egyesület. A közgyűlésen többek 
között ott láttuk Vass József minisztert, Dréhr 
Imre államtitkárt. Ripka Ferenc főpolgármes
tert, Lukács György, v. h. t. t.-t, Samarjay La
jos MÁV. elnöklgazgatót, Miklós Elemért, az 
Idegenforgalmi Tanács főtitkárát és Bánó De
zső kormányfötannesost. József Ferenc főber- 

elnöki megnyitó beszéde után

MEINL
UJTERMÉSŰTEA.
„INDIA SPECIÁL**  KEVERÉK
Teljes aró-nájum. jellegzetesen Ássam- 
virágú keverék, különösen ei mindennapi 
juuunálatra alkalmas. 5 dg ma r 

hogy a betörökirály megszökött.
Hónapokig tarló hajsza után — mialatt a 

betörések százait követte el — megint 
kézre került. Most már tizenöt évet kapott 
és a szegedi Csillagbörlönben vitték. ,t egy 
este

a kezére vert bilinccsel leütötte a legy
űrt,

elvette a cella kulcsát és megszökött. Megint 
hosszú üldözés következett. Végre újra kéz- 
rekerülL •Viszavitték a Csillagbörtönbe, ahol 
a tcgpéldásabb magaviselet ü rab lett.

Két esztendővel ezelőtt szabadult ki. A fegy- 
ház megtörte. Mint sovány, beteges ember 
kerüli ki a Csillagbörtönből. Budapestre 
jött azzal, hogy tisztességes életet fog élni. 
Felkereste azokat a detektiveket, akikkel 
valaha évek hoszu során át „dolga" volt, el
mondotta, hogy útra tért és segítségüket 
kérte. A detektívek egy szódavíz gyárban 
szereztek neki állást és

a egykor híres betörökirály szódavízzel 
ügynökösködött.

Később egg mulatóhely portása lett, ahol 
példásan viselte magát, de nemsokára innen 
is elment. Hónapok óla semmi hir sem 
hallatszott róla, míg végül most betörésen 
érték az Akásfa-utcában.

A betörökirályt letartóztatták és tovább 
folytatják a nyomozást, mert valószínűnek 
tartják, hogy mióta megint letért a jó útról, 
más bűncselekményt is követett el.

kOlszazOtuon sebeseit
földrengés következtében Tálkában hatva- 
nan vesztették életüket, azonkívül a sebe
sültek egész seregét ápolják a kórházakban. 
Tálkában kihirdették az ostromállapotot. 
Az eddigi

hivatalos jelentések szerint « halottak 
száma 122, a sebesülteké pedig több 

mint 250.
Sokezer ember vált hajléktalanná és óriási 
értékek pusztultak el.

VASS JÓZSEF' MINISZTER
emelkedett szólásra. Beszédét azzal kezdte, 
hogy a Budapest Fürdőváros Egyesületnek tu
lajdonképen nagyon nehéz a helyzete, mert 

Magyarországon a közfelfogás szerint a 
fürdőzés úri luxus, csak a tisztaságra be- 
ldcgzettek és a gazdagok szoktak fürödni.

ami, — úgymond — nem jelenti egyben art. 
hogy minden gazdag ember fürdik.

A fürdőzést — mondotta a miniszter — 
lehetővé kell*  tenni a széles néprétegek szá
mára. Lehetővé kell tenni, hogy a sötét és füs
tös ggárakból kiözönlő munkástömegek meg
felelő, jó, egészen olcsó vagy ingyenes fürdő
höz jussanak.

Budapest addig nem lesz fürdőváros, amíg 
a százezrek nem tudnak a fővárosban

Kadvaa* Hsatáai 
taltátatakl

▼Idákra 
árjagysakl

Kadoimiriier Ernő csiiiárdrunaz
Budapest, L«pót>ktfrat «. (MsrgifhMnAD 

1•laton: J5t - 89

modern 
nranz- 

csmaroK

AnliK 
iluea- ás 
bronz

csillárok

megfiirdeni s nem tudják kielégíteni hi
giénikus szükségleteiket.

Sajnos, csak a pálinka és a bor fogyasztásá
ról van statisztikánk, a szappanfogyasztásról 
ellenben nincsen. Azt hiszem, szomorú tit
kokat tárna fel ez a statisztika. Kevés szap
pan készül Délünk a nép számára. Szappan
gyárosaink csupa finom, illatos árut gyártanak 
Holott nem erre, hanem a népfogyasztásra al 
kalmns cikkek nagymértékű gyártására van 
szükségünk.

Vass József miniszter beszéde további ré
szében a pénzügyminiszternek azt az ígéreté*  
tette szóvá, hogy Budapesten nagy

tisztviselői tüdőbeteg kórházat épít.
— Erre, — úgymond — sokkal nagyobb 

szükség van, mint a fürdővárost idegenforga
lomra

Nálunk előbb Idebenn. az országban kell 
a higiénéi megfelelő színvonalra emelni, 
azután lehet szó m fürdőváros! Idegenfor

galomról.
A miniszter beszédét azzal fejezte be. hogy 

mindannyiunknak meg kell akadályozni a ma
gyar pénz külföldre őzönléséf. Nem szabad 
megtörténnie annak, ami megtörtént a leg
utóbbi évben, amikor is kétszázmillió arany- 
pengőt vittek ki a külföldre azok, akik az ide
genben kerestek gyógyulást és üdülést

Vass József beszéde után báró Korányi Sán
dor dr. egyetemi tanár. Ripka Ferenc főpol
gármester, Szviezsényi Zoltán <■’ ügyvezető 
igazgató. Dalmady Zoltán dr. egyetemi tanár. 
ftciner Ede dr. főorvos és Bársony Oszkár, a 
Menet jegyiroda vezérigazgatója szólaltak fel 
Ezután a választásokat ejtették meg, melynek 
során elnökké nagy lelkesedéssel ismét József 
Ferenc főherceget választották meg, aki beje
lentette, h*ogy  a közeljövőben a Budapest Für 
dőváros Egyesület megalapít ja Budapest bará 
tainuk külföldi szervezetét. Végül a fiatal fő 
herceg általános ügyelem közben záróbeszédéi 
ezekkel a szavakkal fejezte be:

— Nekünk ■ szovjettel konkurrálnunk 
keli a munkáshtglénla terén.

Éppen ezért erről a helyről felszólítom a Gyár
iparosok Országos Szövetségét,;, hogy lehetőleg 
még a kővetkező iwári szezófira létesítsenek 
Budapest gyári munkásai részére közös sstrand- 
fürdőt. Elemi higiéniai követelmények kíván- 

.jak ezt meg
| A közgyűlés a fiatal főherceg lelkes éltetésé*  
I vei ért véget.

A rendőrség elfogta a Póstalakarék 
furfangos szélhámosát

Teltenérték, amikor bőröndöt lopott a vasúti fülkéből 
a Keleti pályaudvaron

Hosszas nyomozás után vasárnap előzetes le
tartóztatásba helyezték a budapesti királyi 
ügyészségen Scherl Kálmán állásnélkül magán
tisztviselőt, aki az utóbbi időben rendkívül 
agyafúrt módon egész sereg szélhámosságot kö
vetelt el.

A Hétfői Napló adott hirt először arról a szél
hámosról, aki a hold-utcai Postalakarékpénz- 
ban fosztogatta áldozatait. Egész sereg panasz 
érkezett arról, hogy a hatalmas pénztárterem
ben az ott megforduló ügyfelek közül többeket 
megszólított egy jól öltözött fiatalember, aki 
banktisztviselőnek adta ki magát és szolgálat
készen ajánlkozott a postatakarékpénzlárj be
ás kifizetések soronkivüi elintézésére. Egyesek 
szívesen vettek, hogy a?, előzékeny tisztviselő 
megkíméli őket a v '.ozástól, átadták a 
csekkjüket, mások pedig a befizetésre szánt 
összeget adták át. majd nyugodtan várakozni 
kezdtek. Amikor azután félóra, egy óra is el
telt és a fiatalember nem jelentkezett, a kéré
sé sőre Indultak.

Ekkor derült kt, hogy szélhámosnak estek 
áldozatul.

Megtették ellene a feljelentést, de a fiatalem
bert hosszú ideig nem sikerült kézrekeriteni.

Ugyancsak ax utóbbi időben több feljelentés 
érkezet a főkapitányságra, amelyek arról szá
mollak be, hogy különböző jótékonysági egye
sületek részére nagyobb pénzadományokat vett 
fel egy fiatalember. A rendőrség kihallgatta 
mindazokat, akik a jelzett egyesületeknek ado
mányokat küldtek és ezeknek a kihallgatásá
ból megállapították, hogy a szélhámosságot 
ugyanaz a fiatalember követte e'. aki a posta
takarékpénztár épületében garázdálkodott.*Eze 
ket a szélhámosságait úgy követte el, hogy meg
felelő blankettákat és

nyugtákat nyomattatok, ezeket hamis pe
cséttel látta el

és ezekre vette fel a jótékony adományokat.
A kapott szcmélyleirás alapján széleskörű 

nyomozást indítottak a szélhámos kézrekerilé- 
sére, akit tegnap hosszas keresés után a Keleti 
pályaudvaron elfogtak a detektívek. *

FiitsM 
koksz helyett 

Antracit 

szénnel ===== 
Cca 8000 kalória.

Lényeges megtakarítás

Központi filtésnéi. 
töllckályliáknál és 
Ipari célokra 

a logöicsoöh cs lég űcailsaiiö lütöanyag;
Kérjen egy betiltáshoz próbát:

GÁSPÁR FÜLÖP
Hnngúria-kUE'ut 87.

Telelőn: Aut.*  133-10.

A bécsi gyorsvonat indulása előtt néhány 
perccel gey bécsi utas tett panaszt a szolgálatot 
teljesítő detcktiveknél. hogy uz egyik elsűosz- 
tályu fülkéből, közvetlenül beszállása után el
tűnt egy kis kézibőröndje.

A bőrönd tartalma rendkívül fontos okira
tok voltak, de volt benne körülbelül öl-bet 

ezer pengő értékű valuta Is.
A károsult bécsi kereskedő elmondotta, hogy 
egy harmincöt-harminchat év körüli jó meg*  
jelcuésQ 6portruhás ui tartózkodott a fülkében 
és minden valószínűség szerint ez lopta el a kis 
bőröndöt. Néhány perccel később a detektívek 
a kapott szcmélyleirás alapján a pályaudvar 
várócsarnokában felismerték az elsőosztályu 
fülke gyanús utasát, aki az igazoltatás során 
méltatlankodva utasította vissza a do.tekliveket 
és egy budapesti pénzintézet titkárjának mon
dotta magát. A felmutatott okiratok azonban 
nem bizonyullak elégségesnek és igy a fiatal
embert előállították a rendőrségre .ahol kide
rült, hogy a régen keresett szélhámost, Scherl 
Kálmán állás nélküli magántisztviselőt fogták 
el. Scherl nyomban beismerte, hogy ő követte 
el a Postatakarékpénztárban a sorozatos szél
hámosságokat, beismerte, hogy a bécsi keres
kedő kis bőröndjét is ő lopta cl, amelyből a 
pénzt kivette, a bőröndöt pedig a váróterem 
egyik padja aló rejtette el. Később beismerte, 
hogy ö követte el a jótékonysági egyesületek 
nevében is a szélhámosságokat és a befolvl 
pénzt elsikkasztotta. A rendőrségen Scherlt le
tartóztatták.

— A nyomdai munkásság és az ólomcurgc- 
zés. Az iparegészségügy húsba vágó problé
máit ismertette dea hó 2-án d. e 11 órakor a 
Gutonbcrg-ház nagytermében dr. Práger Már
ton. Kifejtette, hogy a nyomdák hygieniai ja
vítása elsőrendű egészségügyi feladat. A grafi
kai ipar nagymértékben szolgáltatja az ólom
mérgezéseket. Dr. Práger reániulatoll a véde
kezés kivihető eszközeire is. Az előadás kap
csán felmerült az a gondolat, hogy a grafikai 
ipar pontos egészségügyi statisztikájának el
készítése nélkülözhetetlen.
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A Chicagói hercegnő 
— bonvivánt nélkül

Megálltak a próbák a hirály Színházban, mert seru Pesten, 
sem külföldön nem találnak alkalmas bonvlvánt

A Király Színházban hetek óta készülnek 
Kálmán Imre Chicagói hercegnő cimü operett
jére, A premiert egy hónap múlva akarják 
megtartani, de a nagy operett bemutatását a 
szokásos hat heti próba előzi meg. A próbák 
eddig rendben folytak a Király Színház szín
padán, Lábasa Juci, u Chicagói hercegnő rész
vételével. Honolván azonban eddig sem volt 
és a bonviván szerepeket eddig is súgó mondta 
•I.

Hétfőre azonban egyenlőre megállnak a 
Chicagói hercegnő próbái, mert

• ulnlniz minden Igyekezete ellenére sem 
képen aa operettre megfelelő bonvIvAntut 

kapni.
Lázár Ödön igazgató először Kiss Ferencrc 
gondolt, de Kiss Ferencet a Magyar Színház 
nem volt hajlandó átengedni. Azután Frank
furtba aürgönyőztek Nádor Jenőért,

Nádor azonban napokkal ezelőtt érteni-

tette a Király Színházat, ne számítson rá, 
mert szerződése nem engedi, hogy Németor
szágot elhagyja. A színház t zulun Kompóthu 
Gyula után érdeklődött, ez viszont Kassáról
nem tud jönni. Hátra volt még az a megoldás, 
bogy Tornai Ernő szegedi direktortól to
vábbra is kölcsönkérik Tolnai Andort az „El
törött a hegedűm''-nck bonvivánját, de

a szegedi igazgató sem hajlandó további 
vendégszereplést engedélyt adni bonvlván- 

jánpk.
Mindezek után a Király Színház elhatá

rozta, hogy a „Chicagói hercegnő" próbáit fel
függeszti addig, amíg megfelelő bonvivónt tud 
kapni A felsorollak listájáról ugyan hiányzik 
Solti György a Király Színház állandó bonvi- 
vánszcrepkö.ü Ingjanak neve — de ugylátszik,: 
hogy valamilyen belső okok kényszerítik Lá
zár igazgatót arra, hogy ne Solti Györgyre 
ossza ki ezt a szerepet.

Az utolsó verebem i&nv
52—59-lk előadta

FŐVÁROSI OPERETTSMNHÁ3E

Kedd, csIltlirWk, szombat, vasárnap

PAJTÁ8HÁZASSÁG
Lakatos László uj szenzációs komédiája

Hétfű. szerda*  péntek

VÉGRE EGV ERIASSZOAT!
a azezón legmulatságosabb vigjátéka

MAGYAR SZÍNHÁZ

Az idegen légió 
borzalmai

dermednek' meg „At idegen légió" cimü film
ben, amely azonban a szokásos idegen légió
filmeket jóval felülmúlja. Még jól emlékszünk a 
„Kék csillag ' cimü légió filmre, amely úgyszól
ván hetekig lenyűgözte a budapesti nwzipubli 
kumot. Nos ez „Az idegen légió" film nemcsak 
izgnlmasságánál, cselekményben változatosságá
nál fogva nyújt szenzációsabbnt nz eddig látot
taknál, hanem nz érzésre is apellál. így ebben 
■ filmben találkozik mind az, amit ma méltán

megkövetel a pesti mozipnbfikiim.
Az idegen légió főszerepeit három sztár 

jálsza. Norman Kerry, Leu>is Stcne, majd n 
gyönyörű Imogéne Robcrtsoll. Ez a három név 
mindennél többet mond. „Az idegen légió" című 
filmet nagy arányaihoz mértem hároiu előkelő 
filmszínház a

Fórum, Omnla éa a Capltol
tűzi csütörtöktől műsorára.

RELVÁRO I SZIMIÁZ

szegény lényt nem leltet elvenni!
novrnY iinvt

Turay Ida, Dolly, Gőzön, Blltcsl, Rákost, Sál

GALAMB

AZ 500 ÉVES MAG VAR DAL 
pasák Sári ás dr. szitányi Imre együttes eiáadáestái 

e hátén a UAHOSl szlltHftZBftN
A rendkivül na?y sikerre való tekintettel, amely „Az 500 éves magyar dal**  
tegnap esti előadását kísérte a Váró i Színházban, a ma estén kivüi a jövő héten 
csütörtökön, szombaton és vasárnap este Fedák Sári és dr. Szilágyi Imre megismét
lik a gyönyörű dalsorozat előadását, Rendes esti helyárak. Legdrágább hely 6 pengő

1IARSÁVYI Jl’STII I.KNGl'Et BÁNÓCZY 
Kaszab Anna, Orsolya Erzsi Gonda, Bazsay, Keleti, GArday ás Boady 

(a rj oBA alakítása minden este b Órakor aa 

VJ SZÍNHÁZBAN 
TÜZEK AZ ÉJSZAKÁBAN 

TÜZEK AZ ÉJSZAKÁBAN

flethor-huilámok, amerikai tingii- 
tangil, Sisters Épp, e esztendős 

.Breithari**

ROYAL ORFEUM
decemberi mtísorAnak soenzóclóL

Kezdete S órakor.  TeleMm J. <21-88

SZÍNHÁZI napló
leérni kis ellenvélemény a Pajtásházasság 
1" ügyében. Távolról sem arról van szó, hogy 
a Magyar Színház újdonsága. Lakatos László
nak vigjátéka nem hozza meg a színháznak azt 
a sikert, amelyet méltán vár a színház a kitűnő 
író, kitűnően felépített darabjától, de valaho
gyan a tüzijátékszerű szellemességek árjában 
sehogyan sem találtuk meg azt az erkölcsi mot
tót. amelyet Lakatos László darabjában egye
sek — mások meglelni véltek A színpadon egy 
fiatal 17 éves fónevelésü nrihölgy szerepel, aki 
megszégyeníti a Táborin mulató viharvert höl
gyeinek egyikét másikát, a másik főszereplőnk 
a főhős izet csókjainak közepette jön rá arra, 
hogy mégis a másikat szereti, a főhős pedig, 
hát az minden, de nem az. akinek szájából han
gozhatna el az a morálprédkáció, amelyet a 
szerző itt-otl a szálába ad. Ez a három egysíkú 
typus nem képviselheti azt a morált, hogy a le- 
ányságot és a leányságot elvevő létfii illik 
megtartani a leánynak me’t ez képezi a jö
vendő boldogságának alapját. Ez a három lény 
olyan szellemesen beszél, hogy Wilde Oszkár 
tanulni mehetne tőlük, de valamilyen ellentét 
érzik a logikus beszéd és szinpadi cselekmény 
között. Ezt azonban a közönség nem .gén veszi 
észre. Ragyogóan mulat, folyton kacag, az Író 
három alakban továbbított mondanivalóján és 
méltán ünnepli Tőkés Annál, aki vígjátékra sze
relte át drámai tónusu hangját, Simonyi Má
riát. aki valóságos vígjátéki szubrettet játszik 
pompásan és Kiss Ferencet az ideális gavallért 
Annii 1928. A dekadens pesti fiatalembert szinte 
szoborszerűen mintázza meg Dénes György, de 
valljuk be R<’ ay Márton az egyetlen élő fi
gura a darabban. Igaz, hogy néha burleszkszerü, 
de őszintén emberi. Gomhaszőgi Ella pedig új
ból jogot nyert a legpompásabb komika elne
vezésre. A Magyar Srinhos újdonsága valószí
nűleg sokáig lesz műsoron, mert a közönség mu
latni akar, szerbi ha szellemesen szórakoztat
ják és éppen ezért okvetlenül megváltja jegyét 
a „Pajtásházasság" előadásaira,
fféi matiné zajlott le vasárnap. Előkelő 

közönség jelenlétében tartották meg 
a Pali klinika szokásos évi matinéját a Víg
színházban. A műsor legérdekesebb része 
Varsányi írén szereplése volt, aki Bethlen 
Margit grófnő szép meséjéből olvasott fel 
néhányat. Karinthy Frigyet felolvasása. 
Gaál Gyula szavalata és Béllé Gabriella áriái 
kaptak sok tapsot. A Vígszínházai zsúfolásig 
megtöltő közönség meleg ünneplésben ré
szesítette a művészeket. — A Fővárosi Ope
rett színházban Abrahám Pál állal rendezett 
jazzmatinét ismételték meg teljesen uj mű
sorral. A ragyogó uj műsorból az eredetiség 
varázsával emelkedett •
humoros jazzbalcltje.

Tazaro fí yppoli I o, 
** opera tagja, ma 
szel Pestre érkezett. A 
szélgetésünket lapunk

Aetherhullámok... ime eljutottunk Ide is. 
Körülbelül azt éreztem a Royal Orfeum 

nézőterén, amikor Bernier profestor és társula
tának actherzenéfét hallottam, amelyet egy 
hangoita segítségévet varázsoltak a semmiből, 
mint amikor megdöbbenve és hitetlenkedve halt- 
gattam a rádión először az angol beszédet. 
Mindkettő súlyos emberi élmény volt, mint 
amikor valaki érzi azt. hogy a tudomány hét 
mérföldet csizmájába kapaszkodva, valamely 
távoli világ kapuján belépett. A Royal Orfeum 
uj műsorát számos más attrakció is ünntf*.*é  
teszi. Mulatságosabbal és eredetibbet régen lát
tam, mint az amerikai Tinyh-Tangli-t és Jakki 
Roston, a csimpánzernber produkciója meg
döbbentő. Helmuth Licht'rfeld a nyolcesztendős 
kis erőmüvén jól vizsgázott Pesten. Az emberi 
szervezetnek legbámulato^abb csodája a Ros
téit csoport egyik néger tagjának produkciója. 
Ez a 17 éves néger fin 120 iáit <t csinált 3 perc 
alatt, ezenfelül az akrobatika történetében pá
ratlanul álló úgynevezett harmasszaltót is köny- 
nyedén abszolválja. A szinpadi részben Békeffy 
László vezet konferánstával é< darabjával. Bel
lák Miklós számai ezúttal jók voltak, de tánc- 
nartnernŐI Tamássy Livia és Sipos Adél is 
említésre méltók. MMkus Alfréd aj slágerei is 
népszerűségre számíthatnak.

ki Förslnet Magda

Metró polifon 
Orient expresz-Ot 

művésszel történi be- 
más helyén közöljük.

PÁRISIÉN ff”IUL
PÁRISI KALITKA 

VI, PbrIbv Ede acea a A. Telefont asa-Ot
ONMiwri maMrnBk 

MraMHM:
KAld.r Boriak*  

Unetnwrta 

Heléne Schelda 
Uacprodnkcfóval 

Marlo Molaara

Komikusok versenye az Andrássy-uti Színházban.

A hóhér fia
Cecil fi. de Miile produkciójának egyik legha

talmasabb idei termése, amelynek szcenáriuma 
sokáig dőadatlanul hevert a nagy rendező aut- 
falóban Nem tudták előadni ezt a grand-guig- 
nolszerij történetet, mezt a hóhér szerepére négy 
évig nem találtak alkalmas szinészcgyénlségel.

Emlékezetes még a Drakula-fllm grand-guig- 
nolnak óriási sikere A Drakula sikere után 
egymásután írtak amerikai regényírók hasonló 
filmtörténeteket, amelyek közűj a legizgalmasabb 
és legtörténetibb a „Red Mark" cimü regény 
volt. Egy jegyencsziget a színhelye ennek a re
génynek és a fegyencszígetnek urc és parancso
ló: ja egy rendkivül kegyetlen mindentlátó, min
denütt jelenlevő önmagával is meghasonlott ko
mor férfi, akt vérpadra küldi saját fiát is. Az 
Izgalmas és tenyügőzöen érdeke’ cselekményt! 
ftim főszerepére végre megtalálták Gusztáv Sef- 
fertitz-t, aki megjelenésére, modorra különösen 
művészi játék szempontjából méltó konku
rense a feledhetetlen Drakula címszereplőjének 
Máz Schrecknek. így készülhetett el a „Hóhér 
fia" cimü film.

A Palace fllmstinház amely ragyogó filmjei
vel vezetőhelyre küzdötte fel magát a filmszín
házak között, a Hóhér fia című hatalmas film 
mellett egy aranyos és ötletes Mary Prévosl 
vígjátékot is a csütörtöki műsorára tűzött. „Ha 
a Waggon Lits mesélni tudna..." elme ennek 
a vígjátéknak, amely cím előre is sokat sejtet a 
történetből. A Palace műsora nem lenne teljes, 
ha hiányozna a szokásos „Ferkó" slogerbur- 
teszk. Ez az apró színész felülmúlja még 
Jackie-t is!

(Szegény Hevesit Kecskeméten is .bántják
Szabó Jenő tiszteletbeli főjegyző a kul- 

turosztály vezetője a törvényhatósági köz- 
'•yillésen hevesen, de okosan foglalt állást 
leveti Sándornak, a Nemzeti Színház igaz- 

(totójának Bdnk-bón átdolgozását célzó ter
vével szemben. A tanács tiltakozása „osz
tatlan" helyeslést váltott ki a törvényható
sági bizottság tagjai körében és a közgyűlés 
Szabó László felszólalása után teljes egészé
ben elfogadta a tanács javaslatát. A tiltako
zást meg fogják küldeni a kultuszminiszter
temek a tirstörvényhatóságoknak, valamint 
a fővárosi és vidéki irodalmi társaságoknak, 
íme a híres város országos akciót kezdett, 
hogy megmentsék a Nemzeti SzinMzat a be
tolok ló modern szellem elől. Némi iroda
lom hamisításról Is beszéltek ugyan, amely
nek Shakespeare-t ki lehet tenni, de Katona 
Józsefet nem.
Vasárnap délután Balta Zsuzsi, a Belvárosi 
r Színház fiatal tagjának, pompás beugrása 

mentette meg a Jolly-Jocker előadását. Su- 
zette szerepét játszotta, finom bájjal és sok 
reményre jogosító tehetséggel. A közönség 
melegen fogadta a fiatal színésznő bravúros 
teljesítményét. , 

37i órás
szOntelenkacagás 

Terézköruti 
Színpadon!

legjobb műsor

LEGJOBB ZEWE 
ÜANGILAT, TÁAC

6b & szenzációs
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Berlinben sorra kiutasít- 
jak a magyar művészeket

Bárdos Art húrt megbüntették, mert Vidor
Ferikének egész évi szerződést adott — Szenes 
Ernőt is kiutasították — Hogy tanult Darvas EHi 

dugóval beszélni németül

Az irodalmi társaságok kérték a 
kultuszminisztert, akadályozza meg 
a régi irók műveinek átdolgozását

Rövid berlini tudósítás jelenti: Berlin
ben az Idegcnellenőrző Hivatal bizalmas 
rendelet alapján megkezdte a Berlinben 
élő idegenek kiutasítását. Ex elsősorban a 
berlini magyar müvészkolóniát érinti kel
lemetlenül, amelynek számos tagja exis- 
tenciális vészéi} be jutott. A berlini Idegen
ellenőrző Hivatal a legszigorúbb eszközök
höz folyamodik, hogy az ottlévö magyaro
kat távozásra bírja. Tartózkodási engedé
süket csak a legritkább esetben hosszab
bítja meg és akit lehet, 48 órán belül ki
utasít Berlinből .. .

A megdöbbentő hir igazolására megjött már 
az első fecske. Vidor Ferike, aki kél pesti szín
háznak szerződését hagyta itt, hogy Berlinbe 
menjen pénzt költeni, látni, tnnulni, végül mi
kor fogytán volt a pénze: dolgozni, majdnem 
toloncuton kendi haza Budapestre. Ez a ked
ves originális művésznő olyan dolgokat mond 
a berlini magyarokról, a berlini életről, hogy 
azokat érdemes néhány sorban feljegyezni

—- Mikor — mondia Vidor Ferike — sir- 
Ham. könyörögtem a berlini rendörfőnökségen, 
engediék meg. hogy legalább n hónap végéig 
Berlinben tartózkodjam, mert eddig az időpontig 
windent előre kifizettem, a leghidegebb for
mák között kezembe nyomtak egy cédulát, 
amely 21 óra alatt kiparancsolt a németek fő
városából

— Miért? Miért, — mert dolgoztam. Mig a 
pénzemet költöttem, addig a takarékba men
tek ellenőrizni, hogy vájjon megvan-e az a 
bankbetétem ott, amiből éltem. En azt hit
tem, hogy a tisztességes munkának megvan a 
lehetősége a szabadság országában, ezért az 
utolsó kétségbeesésemben

felvlttem a rendőrfőnfikségre Bárdos Ar
thur szlnb érának egé«a évi szerződését, 
hogy Igazoljam, hogy Ide köt a kenyerem.

Kern napot lopok, hanem dolgozom.
A tisztviselő megnézte a szerződésemet, nyu 

Igodtan és fölényesen csak ennyit mondott:
— Mit? Hogy merte önt Bárdos egész évre 

azerződtetni? Egy külföldit, akinek nincs egész 
évi tartózkodási engedélye?! Majd megbüntet
jük Bárdost is ...

És megbüntették Bárdos Arthurt!
Szőke Szakáll! a berlini lapok szörnyen 

bántják. Művészetét elismerik, de... hogy 
mer ez az ember itt magyar filtálét csinálni. 
Elég itt a német szerződésnÖlküli színész, tes
sék Őket alkalmazni. Örüljön, hogy Őt is 
megtűrjük, hiszen ő is vendég! Igaz, hogy ka
pitalista és munkát ad néhány német színész
nek is, de ez nem jogcím arra, hogy magya
rokat tenyésszen Berlinben!...

Mi van a többiekkel? Németh Juliska 
például, aki a legelőkelőbb német színpa
dokon játszott, kénytelen berlini szerződé
sei. megszakítani és vidéki városokba 
menni, mert csak igy tud egy-egy hónapig 
tartózkodási engedélyi szerezni Berlinben.

Szenes Ernőt, a kedves
kSvér Szenest már ki is tolencelták 

as állomásig,
ax Isten csodája, hogy tudott mégis Ber
linben maradni. Hogy tudott elbújni, nem 
jelentéktelen alakjával a berlini polizcijok 
kutató tekintete elől.

Ábel Pál a kitűnő muzsikus, akit felesé
gével, Halán Katóval a Homocard gramo- 
fonvállalat egész évre kötött le és akiről a 
legnagyobb elismerés hangján szólónak a 
berlini lapok, csak kitűnő összeköttetésé
nek köszönheti, b «gv zavartalanul dolgoz- 
hátik napi tizennyolc órát Berlinben.

Heltai Andor, aki a Magyar Rapszódiá
val egyszerre a legjobb filmszínészek közé 
futott be, Kőváry Gyula, akinek darabját 
játszották már Berlinben, Szigeti Vilmos és 
Gömöri Imre, akiknek grafikáit a német 
nagy lapok, nehéz arannyal fizetik, Frttz 
Ödön, akit állandó vendégrendezési aján
latokkal halmoznak el, Szécsi Böske, volt

vidéki primadonna, aki most a Haller-revü 
vezetöszerepét játssza, Gáth Viktor, az Ufa 
egyik zenei vezetője, a kiváló és tehetséges 
magyarok egész sora felett ott lóg a kiuta
sítás Damokícs-kardja.

Pedig mennyit küzdenek a magyar színé
szek, mig megtanulják a helyes német ki
ejtést, úgy hogy megtűrik őket a német 
színpadokon.

Darvas Lili például naponta 5 órán 
keresztül egy dugót tett a szájába, 
hogy ki tudja mondani és helyesen 
hangsúlyozni a német mássalhangzókat 
Most naponta legalább két órát kell du

góval gyakorolnia, hogy a német drámai 
színpadokon megállja helyét.

— Egyik nap — mondta Vidor Feriké
nek, akii erre a dugós methodusra meg
tanított — nem gyakoroltam. Este a szín
padon majdnem megálltam. Nem tudtam 
jól németül beszélni 1

Különben Darvas Lili az, aki feltűnő 
melegséggel karolja fel Berlinben a magya
rok ügyét. Hogv mást ne mondjunk, Dur
vát Lili ajánlatára szerződtették Pécsi 
Blankát Reinhardt bécsi színházaihoz.

Berlinben tehát félnek a magyar inváziótól. 
Ex a félelem azonban német gőggel vegyítve 
annyit jelent, mint ax amerikaiak lenézése a 
sárga fajokkal szemben. Hogy hogyan beszél
nek Berlinben a magyarokról, erre jellemző a 
kővetkező kis diskurzus.

Egy német társaságban ült egy magyar mű
vésznő, akihez odafordult a bájos háziasszony.

— Sic sind ciné Ungarin? Ismeri ön Griin- 
bauinot azzal a nagy fekete bajusszal? Sehr 
nctle Leute, Karlsbadban ismertem meg.

Azt hiszik olt, hogy mi olyan kicsinyek va
gyunk, hogy Grünbaum urat a nngy bajusszal 
feltétlen ismerni kell. De azért mégis félnek...

És nálunk. Minden malicia és minden 
célzatosság nélkül említjük meg ezt a tényt, 
hogy mig Németországban egyszerütr ki
utasítják a kedvezményes jegykérő ma<?yai 
művészeket a színházak irodáiból (Rein
hardt színházaiból is), addig nálunk pél
dául a Városi Színházban a főváros égisze 
alatt már a harmadik hete játszik egy ide
gen színtársulat.

Azl mondják, hogy sok selymet éa női 
csecsebecsét importálunk külföldről. Kül
kereskedelmi mérlegünk igen rossrul áll, 
igen sok a behozatal és kevés a kivitel. 
Csak egy számot jegyzőnk fel. Saljapin 
előadás a pesti emberek zsebéből például 
12.000 dollárt fog elvinni. így megjavult ta
lán a külkereskedelmi mérlegünk, hogy ezt 
a luxust megengedhetjük magunknak?

A heidelbzrgi diák 
szerenádja...

A Békeffy vokál-qaartett vendég
szerepel a Diákélet pompás elő

adásain a Royal Apollóban
Egy hete annak, hogy a Royal Apolló mű

sorára tűzte Lubitsch Ernő nagy filmjét a 
Diákéletet. Ez a hét bőven igazolta a Diák
életről elmondott jó véleményeket. A mozi né
zőtere naponta zsúfolt ós a közönség ámulva, 
könnyezve, nevetve nézi az ifjúság magasztos 
ódájának filmjét

fiamon Novarto a heldelbergl diák, 

aki a „Diákélet" sokszínű, sokrétű szerepét 
játssza, olyan alakot formái Károly szász 
trónörökösből, amelyre a film óriási léptű fej
lődésében is ritkán van példa. A gyönyörű 
Norma Scheader élő alakot formál Káté figu
rájából és Jean Herfholt játssza Jütner dok
tor, a filozófus, a fiatal herceg csupasziv bo- 
héniklkü nevelőjét. Ez a szereposztás már 
maga nagyon sokat ígért de aki megnézte ezt 
a filmet, az sokkal többet kapott, mint ameny- 
nyit várt. Ez természetes is, hiszen

Labll&cb Ernő rendezte ezt a Ilimet, 
aki néhány év óla a legnagyobb amerikai film
rendezők élén áll. Lubitsch egyénisége tölti be 
a Diákéletet és ennek minden jelenetében olt 
érezzük a kiváló rendező tudását, fantáziáját 
és talán ax ő érdeme az, hogy a Diákéletet 
annyira maradéktalanul és annyira hibátlanul 
a mosolygós derű, a kacagás és a romantika 
filmje.

A Royal Apolló nem elégedett meg azzal, 
hogy ezt a kiváló slágerfilmet ad'a a közönség
nek, hanem különleges zenei élményt is kí
vánt nyújtani a közönségnek. A Diákélet elő
adásához lesxerződletle a

Békeffy lobál-quartetlet,
amelynek művészien előadott szerenádja kü
lön élménvt Jelent azok számára, akik a jó 
filmen kívül zenoi élvezetet is keresnek a film- 
izlnházban.

Zongorát, Planinöt
Reményi 

a Zenemüvéxze'l Fő skola Mzl hanct- jjO 
ízeróaztaé!. Budapeet, Klrálv-utca 57. •FW 

Legkedvwdbb Uzetáil teletelek. JJU

Az irodalmi köröket ax utóbbi időben élén
ken foglalkoztatják azok a kísérletek, ame
lyek azt a célt tűzték ki maguk été, hogy régi 
idők íróit közelebb hozzák a mai közönséghez. 
Ezekre a kísérletekre külföldi példák adlak 
impulsust. Tudvalevő, hogy Németországban u 
középkori N/fte/ung-éneket átdolgozták az uj 
felnémet nyelvre, épugy a franciá*'  az ófran
cia BoZand-dalt a mai nyelvre. Az ótdolgozá 
soknak igen nagy sikerük volt és igy gondol
tak nálunk is arra, bogy régi nagy íróinknak 
müveit

• mai modern magyar nyelvre átültetve 
fogják népszerűsíteni.

Először Hevesi Sándor, a Nemzeti Színház 
kitűnő igazgatója állt elő a tervvel. Hevesi 
Katona József Bánk bánján akart némi módo
sításokat eszközölni. Nem sokkal később pe
dig egy könyvkiadó vállalat publikálta azl a 
tervét, hogy báró Jósika Miklós, Vas Gereben 
és más régen elhunyt Írónk kiváló müvét szak
értőkkel a mai magyar nyelvre átdolgozta!ja.

Amikor azonban a terv nyilvánosságra ke
rült, mindenütt nagy reccnsust váltott ki. Kü
lönösen konzervatív irodalmi körökben foglal 
lak legélesebben állást az átdolgozások ellen.

Valószínűen ennek a következménye volt 
hogy Hevesi Sándor felhagyott- a Bánk bán 
módosításának tervével.

De egymásután jelentették be tiltakozásukat 
at irodalmi társaságok is. Először a Kisfaludy 
társaság ülésén került szóba a kérdés. Voj- 
novich Géza ismertette a terveket és a társa
ság tagjai egybehangzóan

elítélően nyilatkoztak
és tiltakoztak a modernizálási terv ellen. A 
Kisfaludy Társaság után az Irodalomtörténeti 
Társaság is foglalkozott az üggyel és Pintér 
Jenő fejtette ki a társaság álláspontját A 
mozgalomhoz csatlakozott a Petőfi Társaság in 
és igy most már

valóságom irodalmi front

vonult fel a modernizálás hívei ellen.
A három irodalmi társaság közös eljárás

ban állapodlak meg az ellenakció sikere érde
kében

Memorandumban fordultak
Klebelsberg Kuno gróf kultuszminiszterhez és 
kérték, akadályozza meg a szerintük teljesen 

i ''elytelen terv keresztülvitelét.
irodalmi körökben most érdeklődéssel vár

ják a további fejleményeket.

I ___ w » »

Ilii III|lII

CORVIH ÁRUHÁZ

33 különböző osztályunk, melyeken kitűnő 
minőségek nagy választékban állanak a 
vevő rendelkezésére, módot nyújtanak 

Önnek arra, hogy

Karácsonyi vásárlásait
időveszteség nélkül

egy üzletben eszközölje
Gyfljtőkönyvecskéink azt is lehetővé teszik 

Önnek, hogy

egy pénztárnál fizessen
Kiírt mindjárt, mikor írnhízunkbe belép:
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HÉTFÖLSPQRTNAPLQ
A Hungária utolsó őszi 
mérkőzésén, Debrecenben 
el veszítette veretlenségét

Újpest csak az utolsó percekben, tizenegyessel tuiott egy pontot 
Szegeden megmenteni — A Ferencváros Somogyot is nagy gól
aránnyal verte A 111. kerület megvédte a budai hegemóniái 
A Vasas meg nem érdemelt vereséget szenvedett a Nemzetitől

Az idő fenyegetően fordul a télbe, de a 
futball birodalmában nincs megállás és a 
gépezetnek a működését netn zavarhatta 
meg a szombaton lehullott első hó sem. A 
vasárnapi forduló várt favojilgyőzelmei 
szürke bajnoki fordulót sejtteltek, de hát a 
Meglepetések rendszerint éppen akkor szok
tak bekövetkezni, amikor arra legkevésbé 
számítanak.

Ki is gondolt, volna reális számítás szerint 
arra, hogy a félelmetes tudású Hungária 
vereséget szenvedjen Debrecenben a Bocs- 
laytól? Pedig megtörtént, még hozzá telje
sen reális formában és körülmények között 
és ezzel

» Hungária Is elvesztette a veretlenséget. 
A vereség folytán természetesen ismét elő
térbe nyomultak a Ferencváros bajnoki esé
lyei, amelyre egyszerre a legesélyesebb pá
lyázó lelt és ha pontveszteség nem éri, a Fe
rencváros fog elsőnek befordulni a tavaszi 
fordulóba.

A Bocskay minden dicséretet megérde
mel szenzációs t^jesltményéért 

és ismét volt alkalma tapasztalni, hogy minő 
megbecsülhetetlen előnyt jelent a saját pá 
lya és enek következményeit csak az elkö
vetkezendő jövő fogja megmutatni Debrecen 
közönségének támogatásában. A Hungária 
vasárnapi mérkőzésével befejezte a szezont, 
az ősszel már nem nyílik többé alkalma pozí
cióján javítani és igy csak a tavaszi forduló 
fogja tisztázni a két nagy csapatnak játék
erejét.

A Ferencváros fölényes tudással köny- 
nyen verte Somogyot,

amely szép játékával sem tudta megakadá
lyozni a bajnokcsap)at győze 1 mét. A Ferenc-

amely, nem érdemelte meg vereségét. Ala
csony nívójú gyenge játékban bármelyik fél 
győzhetett volna ugyan, de n legkifejezőbb 
a gólnélküli döntetlen lett volna.

A Fe. encváros behozta 
a Hungária gólelőnyét

vasárnapi forduló után a bajnokság
•vetkező;

1. Hungária
Újpest

1$ pont (41—13)
13 w (30—20;

;i. Nemzeti 13 (14—13
I'e rencváros 12 (30—-8
ó. Bocskay 12 r, (16—12-

(1. HL kér. FC ti (13—17-
7. Bástya 8 (19—W

- 8. Kispest 8 (12—23'.
Vi. Somogy 8 110—22

10. Vasas 7 M (13- 32"
lt. Sabaria 4 r, (17—2Ó
12. Budai 33 4 .. (13—27)

Bocskay—Hungária 
2:0 (1:0)

I LEÖI-rri PÁLYA

L osrtulju lirsbajuoki mérkőzések.

város hétról-hétrc javuló formával örven
dezteti meg híveit, két mérkőzésén behozta 
a Hungária gólurápyát és ebben o Somogy 
sem tudta őt megakadályozni.

Ugyancsak nagy meglepetést keltett, hogy 
a Bástya csaknem vereséggel küldte 

haza Újpestet.
Ar utolsó hetekben nagy formába lendült 

Tl|a-fehér csatársor sehogyan sem fydott a 
Tisza partján boldogulni és örülhetett, ha a 
mérkőzés végén legalább egy pontot meg
mentett a lelkesen játszó piros-feketéktől.

A budai derbit nagy fölénnyel nyerte ■ 
III. kér. FC.

Váltakozó győzelmeiket tekintve most ép- 
pún az Újlakiakon volt a sor és ennek a bi
zalomnak alaposan meg is feleltek és győ
zelmükkel igen megszilárdították a középső 
régióban elért helyezésüket, szemben a 
HarminchármasokkaJ, akik megint szegé
nyebbek lettek reményekben.

Pyrhusl győzelmet aratott a Nemzeti a 
Vasún fölött.

OK: C£iiL£D-£SZTKOQOM GYÓtt- KAPO<;-
• KECSKEMÉT.NAÖ.YRÓRÖC PtCS-SkíGCY

Debrecen, december 3.
(A Hétfői Napló tudótitójának telefonjelen- 

lésé.) A vasárnap futballsporljának legnagyobb 
meglepetése Debrecenben következett be. Meg
történt s hihetetlen, hogy az eddig veretlen 
Hungáriát legyőzte a debreceni Bocskay együt
tese.

Egész Debrecen városa egy hét óta óriási ér
deklődéssel várta a bekövetkező nagy meccset. 
Mindenütt erről beszéltek az emberek,

a jegyeket már napokkal a meccs idő
pontja előtt elővételben szétkapkodták 

és ennek eredményeképpen vasárnap a debre
ceni Vasutas-pályán még soha nem látott óriási, 
mintegy háté fér főnyi rekórdlcőzÖiiség jelent 
meg. Ennek a közönségnek nagyrésze Debrecen
ből rekrutúlódott, sokan jöttek azonban a Deb
recent környező kisebb városokból, mig Buda
pestről a Hungária háromszáz lelkes hívőjét 
hozta magával. A Hungária külőnvonala. vasár
nap délelőtt érkezett meg a kálvinista főváros
ba, ahol hatalmas közönség lelkes fogadtatás
ban részesítette a Brüfl elnök által vezetett le
génységet, akik ezután az Aranybika-szállodába 
mentek.

Az egész héten ót tartó derült, szép idő vasár
nap, a mérkőzés kezdetekor hirtelen megválto
zott, hó kezdeti esni, úgyhogy a második félidő 
végén már, a határvonalakat sem lehetett látni 
a pályán.

Az ötödik helyet elfoglaló Bocskay együttesé
ről mindenki tudta, hogy nagy képességek 
rejlenek a csapatban, melyeknek egyszer csak 
ki kell törnie.

A Hungária szerencsétlenségére a Bocskay 
esupata éppen vasárnap bizonyította be a 

róla táplált vélekedés igazságát.
Minden csapat rész és a csapatrészek egyes 
tagjai olyan játékot produkáltak, amilyenhez 
fogható még a Boeskaytól nem láttunk. Ezzel 
szemben

a Hungária legénységen mintha érezhető 
lett volna az a reakció, amelyet uz elmúlt 
hetek fényes teljesítményei váltottak ki 

a esapatbóL
Ha kritikailag akarjuk taglalni, a mérkőzést, 

elsősorban meg kell állapítanunk, hogy
a Bocskay megérd emelten győzte le veret- | 

len ellenfelét.
A debreceni együttes a mérkőzés minden fázi
sában olyan lelkes, fáradhatatlan és mindent 
elsöprő lendületű játékot mutatott, amelynek 
eredménye nem maradhatott el. A Hungária 
vereségét természetesen nagy mértékben elő
segítette az a körülmény is, hogy bizony

a kék-fehrrekuek még nincs rutinjuk a 
vidéki mérkőzésekhez.

A csapatot láthatóan befolyásolta a Bocskay 
közönségének mindent elnyomó tomboló bizta
tása, amely mellett a Hungária kis különvonat- 
táborának hangja teljesen elveszett.

Az egyes csapatok teljesítményének megbe
szélése során elsősorban a győztes Bocskay 
együtteséről kfl) megemlékezni. A csapatnak 
úgy védelme, Lálfsora mint csatársora

kibírja a legszigorúbb kritikát ül
A közvetlen védelem biztosan és elszántan verte 
vissza a Hungária gyakori lámadúsait, a half
sor csirájában rombolta szét ar. ellenfél akcióit 
és amellett még használható lahdákRt tudott 
adni a csatársornak is, amely ezekkel a labdák
kal igen veszélyes, gyors is agy taktikailag, 
mint technikailag is megfelelően kiépített táma
dásokat vezetett nagynevű ellenfele kapuja felé. 
Egyénileg a Bocskay cső patából Sághy játékát 
kell kiemelnünk, amelynél pompásabb center 
halfprodtikciót

már bosszú Idők óta nem látfuA magyar 
pályán.

Fejjátéka, technikája, taktikai értéke és tárad- 
hatatlan munkája az ideális centerhalf típusát 
varázsolta elénk. Két tárta, Wampetich és 
Kevicxky alig maradtak cl Sághy játékának

nívójától, mindketten derekasan kivették részü
ket úgy a védekezésből, mint a támadásból. A 
csatársorban

különösen Semmler—Mcrtin összeállítású 
balszárnya volt elemében.

Semmler pompás áttöréseivel, szélsőjének pon
tosan kiadott labdákkaF és az összjáték iránti 
kitűnő érzékével most már teljesen meghódí
totta a debreceni közönséget. A második fél
időben', amikor Dcttrich megsérült, a kitűnő bal
összekötő vonult háttá a védelembe és ott is 
pompás játékot produkált. Markos villámgyors 
lefutásaival, Vincze váratlan bonibaszerü lövé
seivel, Teleki pedig irányitó képességével váll 
ki n kvintettből. Fejér dr. és Dcttrich, ha noip 
mindig a légszebb stílusban, de megbízhatóan 
látták el feladatukat, míg ■ Hübner jól őrizte a 
csapat hálóját.

A Hungáriánál múltbeli pompás teljesítménye 
után különösen a halfsor játéka okozott csaló
dást. Az első félidőben Schnelder mutatott még 
valamit, Wéber és Kiéber azonban már-sehol- 
sem voltak. A második félidőben pedig

teljesen összeroppant ■ halfsor mlndhártm 
tagja.

úgyhogy a gyors debreceni csatárok kényük- 
kedvük szerint mentek át rajtuk. Ilyen halfsor 
mögött .természetesen a közvetlen védelemnek 
igen nehéz munka hárult a vállára és az Újvári 
—Mánál—Kocsis összeállítású védelem ^zt a 
halfsor gyenge játéka folytán felfokozódott : 
munkápenzumot dicsére!reméltóan végezte el. 
Újvári ugyan egy kicsit „benne volt" az első 
gólban, sokak szerint nagyon is tehetett róla, 
több veszélyes és biztos gólnak látszó lövést 
azonban szép stílusban védett, ezáltal expiálta 
hibáját. Kocsis szürkén, de megbízhatóan ját
szott, mig Mandl rutinjával és technikájával 
elég jól érvényesült.

A kék-fehérek csatársorában ugv a debreceni, 
mint a pesti közönség részéről Kalmár játéka 
elé tekintetlek a legnagyobb érdeklődéssel. 
Kalmár, ha nem is teljes mértékben szolgálta 
meg a kivónesiságot, de minden akciójával be
bizonyította, hogy

klasszis.
Játékán kétségkívül meglátszol} a kényszer- 
pihenő, nem mozgott olyan elánnal és kemé
nyen, mint ahogy ezt már ettől a kitűnő, flafal 
centertől megszoktuk. Haar olyan volt, mintha 
mait hét óta súlyokat kötöttek volna lábára. 
Ró sem ismertünk az elmúlt héten még olyan 
villámgyors lefutásokkal, pontos beadásokkal 
és veszélyes lövésekkel operáló Hungária jobb
szélsőre. A csatársor harmadik krekkje, Hirzer 
az első félidőben a tőle megszokott lelkes és 
gólratörö játékot mutatta, kapucsere után azon
ban, mikor helyet váltott Sk var elek el, a neki 
szokatlan balösszekötő posztján már nem tudta 
leljes értékben érvényre juttatni képességeit. 
Skvarek a mezőnyben Sehol sem volt, csupán 
néhány kapura küldött éles lövésével vétette 
észre magát.

Zászlőcsere után hatalmas Bocskay támadá
sokkal indul a mérkőzés. A csapat csatársora 
támogatva halfsorától,, no meg a közönség eget- 
verő lelkes biztatásától támadási-támadásra 
intéz a Hungária kapuja ellen. A kék-fehér já
tékosokat láthatóan meglepetésszerűen éri a 
nagy elánnal kereszlülvitt akciók sokasága és 
az első tiz percben csak a vedelem tudja meg*  
akadályozni a Bocskay lendületes támadásait. 
A tizennegyedik percben már majdnem ered
ménye van a debreceni legénység mindent el
söprő támadásának. Egy szop lefutásból ki
folyólag ’Viricze éles lövést küld Újvári kapujá
ra, már mindenki gólt kiabál, mikor a labda a 
vetődő üjbári feje fölött a

kapufáról kipattan.
A veszélyes akció után a Hungária kissé magá
hoz tér meglepetéséből és több támadást vezet 
a Bocskay ellen; ezek a támadások azonban 
már a Bocskay halfsorán fennakadnak. Ismét a 
Bocskay jut szóhoz, mintegy hal-nyolc percig 
szorongatja a. védekező Hungáriát. A 28. perc
ben aztán számszerű eredményt bQz a Bocskay 
fölény, Sághg kiadásával Markos elfut, beadá
sát Újvári kirohanással menti.

Vincze támadta Újvárit, akinek kirúgása 
rövidre sikerűi, a labda Scmmlerhez. kerül, 
aki szemfüles, pillanatnyi gondolkozás 
nélkül az üres kapura küldi. Újvári már 
hiába veti magút a labda után, az hálót ér.

A kapott gól után a Hungária 
még deprlmültabban Játszik,

további Bocskay fölény alakul ki, anélkül azon
ban, bogy a debreceni támadások eredményre 
vezetnének. A félidő végén

Sághy összefejel Kalmárral, mindketten 
megsérülnek.

Kalmár könnyebben, súlyosabban Sághy, aki 
ennek dacára nagy önfeláldozással

véres fejjel Is véglgjátsza a félidőt
Szünet után ugylátszik az öltőzöhen kapott 

doppingtól serkentve, mintegy tiz percig

nagy Hungária fölény alakul ki, 
anélkül azonban, hogy az eredményt egalizálni 
tudnak. A közönség lelkesen ünnepli Sághyt, aki 
bckötötl fejjel játszva, semmiben Sem marad el 
első félidÖbeli teljesítményétől. A 18. percben 
Dettrich egy erős lövést kap a gyomrába, esz-' 
mélctét veszti és kiviszik.

Ettől kezdve a Bocskay tiz emberrel Játszik, 
előbb Wairipetics, maid Semmler mennek hátra. 
Ennek darára a Bocskay nem- szünteti az offeri- 
ziváit, melyek eredményeképp aztán a

32. percben Markos lefutásúból Semmler 
megszerzi a második gólt,

amellyel a \ debreceni együttes végleg megpecsé
teli a Hungária sorsát ITinba vezet ezután a 
Hungária elkeseredett támadásokat, az ered
ményen már,nem tud változtatni a szenzációsan 
ve dkezó Bócskwyval .‘.zeniben.

A tftbreccni közönség óriási lelkesedéssel ro
han. a pályára és éljenezve, trilláin viszi ki a 
Bocskay játékosait Ugyancsak Boronkayt, a 
bírót is, aki a mérkőzést mindvégig jól vezette.

ffMég m

lehet a
Még ma

tehet a
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4 X tajísátfi tepeit megúbtaBÍ,
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j/'V nyitva naponta esti ‘uft-ig
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111. kér. FC—Budai 33 
4:1 (1:0)

A két budai csapat találkozása mindenkor 
megmozgatta Buda sportszerető közönségét 
és igy nem csoda, ha ez alkalommal is nagy
számú közönség verődött össze a Határ-utcai 
sporttelepen.

A játék nagyjából két egyenrangú csapa í 
küzdelmét ' "

mindkét fél rengeteg gólhelyzetet hagyott 
kiaknázatlanul.

mulatté, amelyben

Az ideges csatársorok kapkodó játéka azonban 
jobban megviselte a 33-sok védelmét és bogy * 
IIL kerületiek mégis ily nagy gólaráDyban 
tudtak győzedelmeskedni, azt köszönhetik a 
belső csatártriójuknak, amely a kapu előtt 
határozottabb fellépésével a kék-fehérek ja
vára tudta dönteni a mérkőzést.

Kezdés után mindkét fél bőven kiveszi ré
szét a támadásokból, de gól csak a IS. pero- 
ben esik, amikor Schiller oldalt kitör és be
adott labdáját Lengyel közelről a vetődő Fo
dor alatt a hálóba vágja (1:0). A 33-as Ticska 
révén sorozatos támadásokkal felel, de ered
mény nélkül. A 24. percben Drössler lefut, 
Lőwy támadja, az össjyjütkőzésböl Drössler 
sérülten kerül ki. mire három percre kiáll. A 
33-as isméi támadásba lendül, a 37. pereljen 
Ember támadása és lövése csaknem eredmé-

Szünet után változik a helyzet. A III. kerü
let nagy erővel lép fel és már ar 5. percben 
eredményt ér el. Rabi lefut, pompás iveit lab
dát ad középre, Fodor kifutni készül és a 
labda kezéből a hálóba perdül (2:0). A III. 
kerület továbbra is fölényben marad és a fő. 
percben Werner szabadrúgásából Rabi ka*  
púra fejel, Fodor kiboxolja a labdát, de a lab
dát Lengyel kapja, aki azt az üres kapuba 
lövi (3:0). A 22. percben a 33-as támad, Tics- 
kát jó helyzetben Kenyeres elgáncsolja. A 
16-os vonalról küldőit szabadrúgásból Ember 
3:l-re javít. A 33-as a gól ellenére visszaesik 
és ar utolsó percben Hauser keresztlabdáját 
Konyor a hálóba fejeli és ezzel beállítja a 
végeredményt.

A IIL kerületnél a Schiller—Konyor—Len
gyel belső csatártrió és Drössler, a fedezclsor- 
ban Hauser és a közvetlen vedelem, a 33-náI 
csak Ticska és Lőwy tűnlek ki. Fodor igen 
bizonytalan formában védett. .

Megemlítésre méltó, hogy a mérkőzést 
Schissler József mindkét fél legteljesebb meg
elégedésére vezette és a közönség is valóságos 
tüntetést rendezett mellette. Tehát tud a kö
zönség jutalmazni isi

aSINGER "VARRÓGÉPEK 
MÉÍHS A LEGJOBBAK !

Csak nagyi erjedelmü üzlethelyisé
günket adjuk fel, nem pedig régi elvünket, 
hogy vevőinket lelkiismeretesen, Jól és 
olcsón szolgáljuk ki. Érdeklődjék előbb 
ismerőseinél, akik nálunk már egyszer vá
sároltak és csak azután keressen lel.

I Hogy látványosságba úr nő túlzsúfolt 
raktárunktól szabadulhassunk, árainkat a 
legminimálisabbra redukáltuk.

, Kiváló minőségű uj és régi, valódi 

keleti szőnyegek 
minden méretben, rengeteg sok 

antik bútor, 
bronce, porcellán, elsőrangú üveg és ezüst 
dísztárgy, elefántcsont miniatűrök — mig 
a készlet tart, — Igazán olcsón kap
hatók. NagyórtókÜ karácsonyi ós 
alkalmi ajándéktárgyak.

Gépszőnyeg osztályunkat 
teljesen feloszlatjuk. 

Antikart r.-t.
(STERNBERG Z. J. igazgató)' , 

’ Tel. J. 40^-68^423—59.
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Bástya— Újpest 2:2 (2:2)

Szeged, december 3.
(A Hétfői Napló tudósitójának telejonjelen- 

tése.) Négyezer főnyi közönség jelenlétében 
játszották Ic Szegeden a Bástya—Újpest-mér
kőzést. A mull vasárnapi szombathelyi kaland 
után érthetővé vált, hogy Újpest mindent el
követett arra nézve, hogy a pályaválasztási jog 
megváltásával otthon játszhassa le a mérkő
zést. A terv azonban telborult és Újpest kény
telen volt vasárnap a Tisza purtjára lerán- 
dulni, hogy súlyosabb körülmények között jus
son hozzá bajnoki pontjaihoz.

Az újpesti küJönvonaf publikuma azután 
fájó szívvel konstatálhatta, hogy aggodalmai 
jogosaknak bizonyultak. Mert

Újpest c.sak a mérkőzés utolsó percében 
tudott egyetlen bajnoki pontot megmen

teni — azt Is tizenegyes révén.
Mipd a kél csapat elsőrangú játékot produ

kált. Nagy érdeklődés előzte meg Szabadkai 
bemutatkozását.

Szabadkai szenzációsan védett és eznel 
igazolta a bemniatkozúsához tűzött re

ményeket.
A jobbik halfsort Újpest tudta talpraállítani, 

Különösen Borsányi játéka emelkedett ki az 
együttesből. Az újpesti csatársor elsőrangú já
tékot produkált, de nem tudott eredményesen 
megküzdeni a szegedi közvetlen védelemmel. 
P. Szabó rengeteg gólhelyzetet teremtett, U’ef- 
zer és Aaer pedig lendületes, áttörő csatárjáté
kukkal érdemelték ki a dicséretet. A Bástya 
csapatában a közvetlen védelmen kivül Posták 
és Solti keltett jó benyomást.

A vezető gólt Possák szerezte mez az első 
félidő 5. percében, de Újpest 10 perc múlva 
kiegyenlített. A 33. percben a biró tizenegyest 
ítélt Újpest ellen. WeiglhofTer labdája Acht 
kezéről visszapattan, amikor azután Weigl
hofTer végérvényesen a hálóba juttatja a lab
dát. Újpest csak a 40. percben tudott ugyan
csak 11-csből kiegyenlíteni.

Ferencváros—Somogy 
5:0 (2:0)

X Hungária ellen lejátszott mérkőzésén ta
pasztaltak után előrelátható volt, hogy a So
mogy a Ferencvárossal szemben sem fogja a«l 
a nagy játékot produkálhatni, amelyet szenzá
ciós startja után vártak a kaposvári csapattól. 
Maga a mérkőzés egyáltalán nem tartozott az 
úgynevezett „nagy meccsek1* közé. Ar első fél
idő unalmas negyedórái után azonban mégis 
láttunk néhány élvezetes akciót a Ferencváros 
részéről, amely különben teljesen ura volt a 

játéknak. „Mindössze" öt golt rúgott a Ferenc
város, de ha a futballszerencsc nem hagyja el 
a zöld-fehér csatársort, ugy könnyén újabb gól
rekordról számolhattunk volna be.

A Ferencváros csapatában különösen a 
Koszta-Tokács II. jobbszámy produkált nagy 
játékot. Néni tudunk elég. dicsérő jelzőt talál
ni a kis Takács tcijcsitniényénók megfelelő 
tn él la fására. A csatársor többi része ellenben a 
várakozáson alul szerépeit. Áll ez különösen 
Toldira, aki igen gyakran lávoltartotta magát 
a közelharcoktól. Bemutatkozott végre a nagy 
nyilvánosság edött a fiatal Gödi is, akinek azon
ban semmi sem sikerült a balszélső posztján, 
ugy, hogy a második félidőben helyet kelleti 
cserélnie Szedresekkel, aki viszont uj posztján 
produkált lényegesen gyöngébb játékot. A kis 
Gödi pedig éppen a balösszekötőben talált ma
gára, ugy, hogy a második félidő csatárjátékát 
előnyösen befolyásolta ez a változtatás. A fe
dezetsorban egyedül Fuhrmann játéka volt a 
régi, megbízható fcdezcljátck, mig Turay és 
Berkessy formájukon alul szerepeltek. A köz
vetlen védelemben Takács 1. játéka érdemel 
különös dicséretet. Szürke, de megbízható volt 
a HungleTt helyettesítő Papp. mig Sanyi meg
lehetősen bizonytalannak mutatkozott.

A Somogy legénysége jól kezdett, de az első 
félidő élénk tempója szünet után alaposan le
lanyhult. Nem szabad azonban számításon ki
vül hagynunk, hogy a csapat oszlopa, Morvay 
az első félidőben megsérült ugy, hogy sz/ünct 
után fel kellett forgatni a kaposvári csapatot, 
így került Schmidt a második félidőben a hát
véd posztjára. Palkó balösszekötőbe, mig Mor
vay kénytelen volt a balszélső posztján statisz
tálni A legjobb csapatról kétségtelenül a köz
vetlen védelem volt. Erdős három tizenegyes
ből keltől kivédett, de egyébként is szenzációs 
vtdőjátékol produkált. Méltó partnere volt sé
rüléséig Morvay. de Szattyin ts kielégített- 
Blum Zoltán ezúttal elsőizben srcrepelt anya
egyesülete ellen és — tegyük hozzá — bevál
totta a szerepléséhez fűzőit reményeket. Pom 
Pás játékot produkált Kvasz., mig Tallinn mér- 
sékell tclicsitményt nyújtót; A csatársorban a 
Caesar—Kitti—Welsz-hánnas emelkedett ki.

A játék vontatottan indul a Somogy támadá
sával. Csakhamar frontba kerül azonban a Fe
rencváros, amely a 24. percben éri el vezető
gólját. Turay szabadrúgását Erdős kiejti és a 
labdára futó Takács a labdát bevágja. (1:01.
A 41. percben a Takács—Koszta-kellös akciójá

ból Koszta szerzi meg a második gólt. (2:0). — 
A második félidő első percében Gödi komorét 
Erdős kifutva fogja, de. kiejti kezéből és a hir
telen beugró Schmidt kéz-el üti ki a labdát. A 
megítélt 11-est lakács Erdős kezei közé rúgja 
A 16. percben Turayl megbotolják és a biró 
ismét tizenegyest ilél a Somogy ellem. Turay 
büntolő-rugósa Erdős kezéről ismét Turayhoz 
pattan vissza, aki ismótelctcn a kapus kezébe 
rúgja a labdát. A 28 percben K'szla kiszökteti 
Takács ll-Őt, akinek pompás lövőse hálái ér. 
(3:0). — A 31. percben a ferencvárosi csatársor 
tanyát üt a somogyi kapu olött, lábról-lábra 
megy a labda, mig végre a tisztán állói Gödi 
azt a hálóba juttatja (i:0) — A 38. percben 
Schmidt ismét tizenegyeit vét, amelyet Gödi 
tállá értékesít.

X A városligeti műjégpályának ivalaku része 
már napok óta készen van és lehetővé teszi 800 
m. bosszú korzópályának létesítését. December 
3-ikn után mindenki aki addig tagsági jegyét 
®>tg nem újította, már böiratasi dijat is fizol 
Az egyletben egyébként serényen folynak az 
alőkósrlWtlek a december 23-lki jégünne- 
pelyre. ................. J

Ezidel szenzációs

XatóaonuiáimMti«i£
Igazi meglepetés.

Nagy árleszállítás
összes osztályainkon:

Néhány példa a sok ezer cikk közül:
GyermekfehérneműsSelymek;

Fulard selymek, nehéz jó minőség 2.50 
Bembcrg selymek, legújabb di-

vatminták ....... 3.00
Crepe de Chine, sok színben,

jő ruha minőség . . * . . 6.80
Meteor Crepe De Chine, kitűnő

minőség  ................................10.80
Crepe Satln, legújabb színár

nyalatok 1&&&

Bársonyok:
Kalapbársonyok minden színár

nyalatban .  ....................................3.30
Cordbársonyok gyönyörű min

tákkal ........................................................... X5O
Ruha- és kabátbársonyok, leg

újabb színekben . ■ » » ■ 5.00

Szövetek;
Francia voilkelme, sok divat-

szinben, 100 cm. széles . . . 1.90
Jumpcrkelme, fémszálakkal át

szőve ......... 2.70
Kasba karó, legújabb ruhakelme 4.90
Női kabátkelmék, kitűnő gyapjú

minőségek...............................................9.50
Férfiöltönykelmck, elsőrendű mi

nőségek ............................................  9.50

Mosókelmék:
Grenadinok, batlsztok, legszebb 

minták .....................................................0.75
Tenlszflancll, elsőrendű minő

ség ..................................................................0.88
Jappán crepek, minden színben 0.95
Cérnamaroken, modern minták 1.10
Virágos divatglannclek . . . ■ 1.25
Műselymck, legszebb színek . . 2.—
Gyapjudelain, eredeti francia mi

nőség X40

Női ruhák:
Kitűnő eolinkelméből . * ■ » 19.50 
Divatos kashakelméből • : . • 24.75 
Háziruhák színtartó velezböl . 6.—
Kimonó, virágos bársonyflanell-

ból.................................................................6v—■
Kimonó, legújabb doublflanellból 16.— 
Kimonó, legújabb mintás maf

la sséból ...................................................18.—
Kimonó, kitűnő cordbársonyből 19.80

Női kabátok:
Ktűnő posztóból és otománszö- 

véeü divatkelméből, dúsan szőr-
mézve........................................ i 48.—

Női kalap:
Filzkalapok, saját disszel. . 6J5O-IŐI 
Fllztock, dísszel..................................7.80 „
Bársonykalapok • • • • . 8.80 „
Estélyi kalapok . • * » • 12.50 „

Női fehérnemű:
Nadrágkombiné, legújabb színes

creppe anyagból . . . . « 2.90
Hálóing ugvanebböl 3.90
Nadrágkombiné, finom Crepe De

Chinéből, csipkedisszel . • . 14.90

Senyveó Ot. Cőttvin-lép 
tv.Kdpcrttf-fal'. tO.

u. 4-.

Ernyők:
Női ernyők, elsőrendű minősé

gek ............................................  .
I ~rfi ernyők, kitűnő minőségek

Harisnyák:
Valódi angol női harisnyák « « 
Kitűnő mfiselyem minőség « « 
Valódi bemberg selyemből ■ ■

Téli kötöttáruk:
Klffinő nyertnek Pullőverek,

1. nagyság...............................  «
(Számonként 50 fillér emelkedés.!

Tiszta gyapjú mintás női mel
lények ............................................. ......

Valódi teveszőr férfi mellények •

Reform női nadrág:
KHUnő pamut minősig .... 
Csíkos mlllancse minőség . 
Elsőrendű melle minőség . . .

Kesztyűk:
Női svéd, divatos kézelővel. , • 
Női bélelt nappaminőség . a R 
Férfi bélelt nappaminőség . »

Úri divat:
Divatos nyakkendők . • . . .
6 drb. kitűnő gallér, divatos for

mák . . . .................................
Pyjama-öltöny. finom flanéllből 
Házikabát, kitűnő velour-kelmé- 

ből...........................................................
Elsőrendű bokavédők M M ■ «

Kalap:
Puhakalapok, divatszinek és for

mákban . . . 8.— 10.—
Kcménykalapok, atlaszbéléssel 

10—
Bolyhoskalnpok, divatszinekben

Fiuruháki
KitUnő szÖvelKltőnyők .... 

(nagyságonként 1-50 emelkedői)
Tirollnadrágok .................................

(nagyságonként t.— emelkedés)

Úri fehérnemű:
Fehér nappalűngek, kitűnő púp- 

Un mellel..............................................
Elsőrendű fehér puplin nappali

ing, bélelt mellel, külön két 
gallérral, egy anyagból . . .

Siffon hálóing, kitűnő minőség 
Alsónadrág, erősszálu köpperbő!

Zsebkendők:
Ml hímzett .>■■■■■. 
Női ajouros . v a « « » • < 
Férfizsebkendő, színes kockával 
Gyermekzsebkendők , „ « « •

8.10
12.—

1.80
1.60
3.90

4.80

9.80
11.80

5.20

11.90
4.80
4.40

048
0.62
0.48
0.18

Leánykaing. hímzett előmintávaJ,
jó siffonbó!...................................... 1.35
(nagyságonként 30 fillér emelkedés)

Leányka nadrágkombiné jó sif 
fonból. ajourszegett és ajour* 
előmintával.............................................. 3.10
(nagyságonként 25 fillér emelkedés)

Leányka-húlóing. jó siffonból . 3.15
(nagysógonként 25 fillér emelkedés)

I
Csecsemökelengye, nagv válasz- 

fék bán. 

Fíuf ehérnemü:

1.75
3-30
4.70

2.50
9.80

10.50

0.38

5.-
12.50

29.50
3.20

12.—

12___
14.-—

15.—

5.60

Fiuing, kitűnő siffonból . . . 
(számonként 25 fillér emelkedés)

Fiu-hálőing, jó siffonból, színes 
diszpánttal......................................
(számonként 25 fillér emelkedés)

Fiu-alsónadrág, jó siffonból , . 
(számonként 15 fillér emelkedés)

Leányka-ruhák:
Divatos egyszínű és mintás szöve

tekből. csinos fazonokban . . 
Gyapinblonsok. kitűnő kazán

ból. minden színben . .
Mosóhlotisok, kitűnő angol 

nelból................................ ......
fla-
■ •

KC lények:
Kitűnő színes, mosóanyagból 
Fehér szobalány-kötény . .

4.25

1.80

12.75

12.70

4.14

3.25
2.50

Szőnyegek, függönyök
Nyírott ebédlőszőnyeg , H H , | 
Nyírott ágyelő...............................  .
Futószőnyeg, 90 cm széles . , » 
Futószőnyeg, 60 cm széles . . , 
Hímzett függöny, 2 szárny és 

drapéria . . 2 ..... ’

87—
10.50
4.80
2.80

10.50

Vásznak:
Mosottslffon, cégünk reklámja 
Pamutvászon, tarlós minőség . .
Lepedő, erősszálu minőség, 140 

cm. széles, méterje , . . .

Asztalnemüek:
Kávéskészlet 6 személyes . v , 
Étkészlet. 6 személyes . « • • 
Csemegekendő, fehér és színes .

Cipők:
Női fekete antilop, pánlosclpők, 

különféle lack disziléssel . .
Férfi fekete, erős slrnpncipők 
Fekete box gyermekcipők,

31—35 ig P 15.90, 36—39-ig 
Teveszőr házlclpők . . , M .

0.65
1.—

2.40

3.90
9.50
0.32

19.-
22.-

22.—
6.20

Egy pengős osztályunkba ujdou- 
ságok naponta érkeznek! ]

Mintákat és árjegyzéket kívánságára 
Ingyen küldünk!
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Nemzeti—Vasas 1:0 (1:0)
A szezón végén’ letört két csapat küzdelme 

nem sok jót ígért,'de még a vártnál is keveseb
bet nyújtott. Ha ennek i megállapításnak az 
okait kutatjuk, elénk mered a? a körülmény, 
bo«T

mind a két csapat tartalékosán vette fel a 
küzdelmet,

amely a szezón végén kétszeresen szokta érez
tetni hatását. A Nemzeti Volentikot és Biharúit,
■ Vasas Királyt nélkülözte és ehhez járult még
■ r, hogy

a Nemzeti az

Zombori. Kárpáti, Matúra, Tunyoghy, Szabó és Badó 
az uj országos bírkozóbajnokok

első percben elvesztette 
Czéténylt,

aki föld be rúgott és végig statisztált. Ez maga 
után *onta,  hogy a csatársort folyton forgat
ták. de elkövette ezt a bibét a Vasas is és en
nek eredménye volt végeredményben, bogy 
egyik sem tudta formáját kijátszani.

Régen látott alarsonynlvőju játékot pro
dukált a két csapat,

amelyben a vezéri szerepet
a bosszantóan tehetetlen csatársorok 

vitték, pedig a mérkőzés élénk iramú, sőt 
hajmeresztő védelmi hibákkal fűszerezve még 
izgalmas is volt, de a játék képét és számszerű 
eredményét mégis egy gólnélküli döntetlen 
fejezte volna ki leghívebben. A Nemzeti egy 
tipikus potyagólból szerezte meg a győzelmet 
jelentő gólt és a két pontot. A Nemzeti a Va
sasok kapusának kifutásai jóvoltából az első 
félidőtx-n még tovább) eredményt érhetett 
volna cl ugyan, de az a körülmény, hogy ti 
második félidőben a Vasas döntő fölényben 
néha perceken keresztül valóságot ostrom 
alntt tartotta a Nemzeti kapuját, amellett szól, 
hogy legalább ennyit a Vasas is megérdemelt 
volna

A Magyarország birkózó bajnokságért foly
tatott döntő küzdelmek vasárnap este vették 
kezdetüket a régi képviselőhöz zsúfolt padso
rai elölt. Az uj szabályok nem érvényesültek 
teljes mértékben, mert

tuss győzelem kevés küzdelemben cselt 
és akciók alkalmazására többször fel kellett 
hívni a versenyzőket, sőt a küzdelmek során 
szombaton a Ferenczi—Szabó-párt , vasárnap 
délelőtt a Matinra-Zomborv, este pedig az ^dor 
jón—Janó-párt teljes akcióképtelenség miatt 
veszteseknek nyilvánitatták. A küzdelmek az 
egész vonalon a favoritok győzelmét hozták. 
A dijakat Dinich Vidor elnök, v. országgyűlési 
képviselő osztotta ki rövid beszéd kíséretében, 
hangsúlyozva, hogy

• blrkozósport fejlődése 
sport-palota megteremtése 

sllhatja,
mert a régi képviselőházban életveszedelmes 
kenetben folynak le a mérkőzések. Szerencse,

csak állandó 
esetén bízta-

hogy komoly baleset nem adódott, de most 
ezek után alkalma lesz erélyesen sürgetni a 
Sportpalota felépítését.

Légsulyban: Bajnok: Zomborv Ödön (MAC). 
2. Magyar Armand (BAK), 3. Szekfű László 
(Kaposvár).

Pehelysúlyban: Bajnok' Kárpáti Károly
(UTE), 2. Fehér Jenő (MÁV), 3 Károlyi Jenő 
(UTE).

Kőnnyttaulyban: Bajnok: Matúra Mihály
(MTE). A második és harmadik hely óvás alatt 

Középbolyban: Bajnok: Tunyoghy István 
(FTC), 2. Tihanyi Ferenc, 3. Miskey Árpád 
(MAC).

Nagyközépsulyban: Bajnok. Szabó Sándor, 
(MAC), 2.Ad orján László (MAC), 3. Janó Ká
roly (MAC).

Nehésulyban: Bajnok: Badó Raymnnd 
2. Szelky Ottó (UTE), 3. Varga 
(BSzKRT).

Pelle István (BTC) nyerte az egyéni
tornászbajnokságot

(FTC), 
József

KARTELEN KÍVÜLI

■
KÜLFÖLDI n

SÖR I
.pilseni Ősforrás**

palackba lefejtve, minden Jobb kávéházban, 
voDdéRlőben, ceemegötlzletoen kapbató 

„ŰOSSI SOR**  .BUOWEISI SOR**  
bordóban 6 ■ palackban.

schülz JözsBi sörnagvkeresheűC
Budapest, unt.. Práter ucca ez.
Alapítva 1875. Telelőn J. 808- 15.

A győztes csapat
legjobb része a közvetlen védelme volt. A Gál 
lina—Tőrök—Szcndrö-trió mentette, meg a mér
kőzést a fekete-fehéreknek. Gallina kitűnő 
kondícióban mozgott, a két hátvéd pedig nehe
zen áttörhető gátnak bizonyult. A fedezetsornak 
csak egy flx pontja volt: Odri. De csak a má
sodik félidőben, amikor igazán szüksége volt 
csapatának az ő tudására. Bartos és Hossó 
csak védekeztek, de használható paszt alig ad
tak. A csatárok közül a két Rérnagt lehel meg
dicsérni, bár Horváth pár kitörésével határo
zott tehetségről tett bizonyságot. Slágernek is 
volt pár jó momentuma, de egészben véve 
szürke volt. Czétényi, amin! fentebb említettük, 
lcsántult és igy csak statisztált.

A Vasas
nagy ambicióvnl feküdt a küzdelembe, sokat 
akart, de valahogyan nem ment a játék. Csa
társora bosszantóan gölképtelen. Hiányzott az 
irányító, mert Tomecz ebben nagyon gyenge 
volt. Tőle nem tudott elindulni a támadás, 
mert mindig » legrosszabb helyzetben álló 
csatár kapta a labdát, amely rendszerint az 
ellenfél védelminek zsákmánya lelt Frőhlich- 
bel schogysem tudták megérteni egymást, film
mert érthetetlenül elhanyagolták. Tóth ismét 
nagyon jó volt Báderrel együtt, de utóbbi ked
vetlenül mozgott. A fedezetsorbau Wilhelm 
tűnt fel, de a passzolásbnn gyenge. Remmer 
visszaesett, Fried fájós lábával nem tudta 
fogni Rémay Ill-at. A védelemben kimagasló 
játékot nyújtott Rozgonyi, de Burger, mint 
nzúkséghátvód is megfelel. Szülik nagyon bi
zonytalan vólt. Kifutásaival a legveszélyesebb 
helyzetekbe hozta csapatul, de labdafogása, ök- 
lözése is hibákkal volt teljes. A gól egyenesen az 
ő lelkén szárad.

A Nemzeti támadásival
imdul a játék, ekkor történik Czétényi sérülése, 
aki a beadás pillanatában jöldbe rag, bokája 
megrándul és kiáll. A Nemzeti újabb támadása 
Rémay II. lövésével nyer befejezést, do Szülik 
könnyen ment. Majd a Vasas megy támadásba, 
de Báder csavart lövését Gallina lehúzza. Még 
Tomecz pompás lövése ad munkát Gallinának, 
amikor Rémay III. lefut, de beadását bátyja 
kapu mellé küldi. A 15. percben Tóth szökteti 
Búdért, aki lefut, de beadásából Török Tóth 
elöl komért vét. Ebből veszélyes helyzet alá- 
líut, de Szendrő ment. A 18 percben Himmer— 
Frőhlich akcióból Báder ót lépésről magasan 
kapu fölé 16. A 21. percben Horváth kapura 
húzott labdáját Szülik hibázza, de Singcr kapu
fát löl Erre a Vasas támad, Báder beadását 
Gallina kiöklözi, de elesik. Tóth kapásból ka
pura lő, azonban Gallina robinzonáddal ment. 
Gyönyörű akció volt! A 25. percben Rémay II. 
kerül jó helyzetbe, de kivár és Rozgonyi sze
reli. .4 2$. percben' Czétényi beáll! A Vasas tá
mad. de a 28. percben Rémay lll-hoz kerül a 
labda, aki lefut, beadni készül. Szülik is ezt 
várja, de a labda lecsúszik a szélső lábáról és 
Szülik mfigöft a hálóba hull. (1:0)

Érdektelen mezőnyjáték ulán a 36. percben 
Tóth’, majd Éried lövése Gallinának ad könnyű 
munkát. A 39. percben Szülik, oktalan kifutása 
hozza veszélybe kapuját, de Rémay III. lövéséi 
a kapu előtt messze elfogja. Csapkodó, nivótlan 
játék utón az utolsó percben Czétényi előre
vágott labdájára Szülik ismét oktalanul kifut, 
de Horváth átemelt labdája hajszállal gurul cl 
oz üres kapa melletti

A II. félidőben
változik a jálék kepe Ar első percek még vál
tozatos mezőnyjátékot mulat, de Frőhlich. majd 
Tóth akciója veszélye*  helyzetbe hozza Gallina 
kapuját. A 10. percben a Vasas, közönsége biz
tatásura megmozdul éí ennek nyomán mind 
nagyobb aranyokban bontakozik kJ a csapat 
fölénye. A Vasasok ott tanyáznak a Nemreti 
kapuja előtt, de a védelem még lövés előtt le
szereli a veszélyes támadásokat. A Vasas fölé
nyére jellemző, hogy Szülik csak a 27. percben 
kap egy előrcvágott magas labdát. A 28. perc
ben Tomecz fejjel szökteti Bődért, akinek pom
pás beadását Gallina szép stílusban lehúzza. A 
30 percben Remmer lövéséi fogja Gallina. Most 
a Nemzeti is támad, de Szülik kifutással, mint 
harmadik hátvéd ment.

A Vasas ezután is folytatja errdménvtrlcn 
támad italnak láncolatát, de anélkül, hogy csak 
egy ártatlan labda is veszélyeztetné Gallina ka
puját_______

A szombaton megkezdett országos tornász
bajnokságokat vasárnap nagy érdeklődés mel
lett folytatták. Az uj pontozási rendszer, 
amelynek révén a versenyzők elért eredmé
nyeit azonnal közölték a közönséggel, pompá
san bevált é» a közönség érdeklődését állan
dóan felszínen tartotta.

Vasárnap az egyéni bajnokságokat bonyolí
tották le, amelyet végeredményben Pelle Ist
ván. a BTC fiatal tamásra nyert meg klub
társa, Péter Miklós é*  Kende Rezső (UTE) 
előtt

évi torntabalnoka: 
pontiak 2. Péter Miklós 
Kende 3ezsf> (UTE)

Részletes eredmény:
Magyarország 1928. 

Pelle István (BTC) 284 
(BTC) 272.75 p. 3. 
228.75 p.

Ar egyes szereken a versenyzők a következő 
eredményt érték el. Nyújtón: 1. Péter Miklós 
(BTC) 56.50 p. Lovon: 1. Pelle István (BTC) 
85.25 p. Koriálon: 1. Pelle István (BTC) 56 p. 
Gyürühlntán: 1.-Pelle István (BTC) 57 p. 
Függeszkedésben: 1. Schwartz Zoltán (VÁC) 
4 mp.

Az Attila kikapott Nagykanizsán és igy a Pécs-Baranya fordul 
elsőnek a tavaszi szezonba

Nagykanizsa. december 2.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) At Attila—Kanizsa vasárnapi döntőjel- 
legü mérkőzését nagy érdeklődés előzte incg. 
Ez a mérkőzés döntötte volna el. hogy az At
tila, vagy u Pécs-Baranya fordul-c elsőnek a 
tavaszi szezonba. Ha ugyanis az Attila meg
nyerte volna vasárnapi mérkőzését, úgy jobb 
gólarányáva] megelőzte volna pécsi riválisát.

Ám a miskolci csapatnak egy Hzerenesét- 
len pillanata elég volt ahhoz, hogy remé

nyei megsemmisüljenek.
1^)-ra veszítette el az Attila a mérkőzést 

máj- ar első félidőben és a második félidő 43 
perce kevésnek bizonyult ahhoz, hogy a hibát 
kireparálja. Mintegy 20 percig az Attila volt 
fölényben. A 30 percben azután Németh egy 
labdát kiejtett # kezéből és a kapu előtt tá
madt tumultusban Tamás megázérezté csapa
tának az egyetlen, egyben a győzelmet jelentő

Rótt.
A második félidőben az Attila agyszólván ál

landóan támadásban volt, ám a tömörülő ka
nizsai védelemmel szemben nem tudott boldo
gulni. ‘

A mérkőzés után
Fenyves bíró r*ak  a rendőrkordon védelme 

alatt tudta a pályát elhagyat

A II. liga további mérkőzései során a Rá
kospalota 4:2 (1:1) arányban győzött a József- 
város ellen,-míg a Vác FC 3:2 (0:0:) arányban 
győzte le a Bak FC-t,

A szövetségi serlegért
két mérkőzést játszottak vasárnap. A Pester
zsébet 2:0 .(0:0) arányú megleprtésszerü győ
zelmet aratott a Ferencváros fölött, mig a 
Nemzeti ellenfelének jniskolci fészkében 8:| 
(4:0) 'arányban győzedelmeskedett a Szemere 
fölött. . . ......

Külföldi futballeredmények
Bét*:

FJorisdorf—-Admira t :0 (1:0 . 
WSC—Rapid 1:0 (0:0).

Pozsony:
Bratislava—Makkabca 10:0 |3:O’

FUrth:
Ffirth—Austria 3:2 (2:1). .

Vasárnapi sporthírek
X Olaszország legyőzte Hollandiát Milánó

ból jelentik: Vasárnap délután játszották le 
mérkőzésüket Olaszország é$ Hollandia válo
gatott csapatai. A mintegy 30.000 főnyi közön- 
fég jelenlétében lebonyolított meccset Olasz
ország nyerte 3:2 arányban.

X A kompromisszumos lista győzőit a 
NOTESZ közgyűlésén. A Magyarországi Tes
tedző Egyesületek Szövetsége vasárnap tar
totta tisztújító évi rendes közgyűléséi, amelyen 
a kompromisszumos lista győzött. Az uj tiszti
kar u következőképen alakult: Elnök: Demény 
Károly ny- 'államtitkár, másodelnök: Hol féld 
Henrik (BBTE), alelnökök : Bartalits Aladár 
(BBTE). Hollós János ' (Sopron), Bernáth János 
(NTE'. Kleip Elek (VÁC). Nagv Árpád Béla 
(BTC). Pongrácz Albert (Szeged1. Szőnie Mik-i 
lós (OTE), Tóth István (III ker TVE). Titkár: 
Bély Miklós. (BBTE).

X Ax úszók téli tornatermi trénfngje ma 
délután 5 órakor kezdődik a MOVE Podma- 
niczky-utcai toraatermébon. Az ünnepélyes meg
nyitást szerdán délutáu 5 órakor tartják meg, 
amikorra a szövetség elnöksége meghívta a 
sporthatófágokat, a f ársszövclsx’geliet és a saj
tót is.

X A Glóbus Torna Club december 8-An, 
szombaton este társasvacsorát rendez a Bokor
féle vendéglőben (Baross-tér és Bethlen-utca 
sarkán).

AUTÖWAPLÓ
)( Csodálatos és impozáns karriert értek el 

mint mindenütt az. egész világon, úgy nálunk is 
Magyarországon a jónevü Peeríess amerikai 
autók. Most érkeztek meg az 1929-es uj lypu- 
sok, amelyek a Peerless Six 81-nevet viselik. Az 
uj Peerless nagyobb és szebb mint volt elődje 
a 28-as modell. Felszerelése gazdag és belső 
kiállítása abszolut luxuriöz. Az itteni vezérkép
viselet ez év április elejétől több mini 70 kocsit 
adott el eddig. A« uj 81-esek iránt olv halai-, 
inas az érdeklődés, hogy a jelek után Ítélve az 
ez évi eladások zórószánta tekintetben még jós
lásokba sem lehel bocsátkozni

)( Most, hogy nt nj taxlrendssámokat rövid 
idő alntt kiadják, aktuálissá vált az a kérdés ís, 
hogy azonnal be is lehessen állítani az engedé
lyezett kocsikat. A flenau/f-gyár magyarországi 
vezérképviselete gondoskodott árról, hogy c 
célból is elegendő kocsi álljőu raktáraiban ren
delkezésre. E héten érkeztek meg ezek az autók 
s ha a rendelet kijön úgy hamarosan látni fog
juk Budapest utcáin száguldani az uj piros 
Renault taxikat Ezzel a szálitmánnyal egy
szerre érkeztek az uj Renault mezőgazdasági 
traktorok is és az első próbák után, amelyek 
a legjobb eredménnyel záródtak országszerte 
óriási érdeklődés nyilvánult még. Nem kisebb 
nr érdeklődés az uj typusu teherautók irónt 
de különösen a 2 és 2’/s -. tonnás gyorsle- 
hcrautókija igéi) sokap kérdezősködnek.

LEGSZEBB

Í^PAP LEGJOBB

PAP,*s

Kárpitosáru, vas
ás rázbutorgyára

Szőnyeg, pokróc, tttUHny, Agy- ée asz- 
taJteritők minden kivitelben kaphatók 

KICHNER JÁNOS 
Btid’PMt. ErzsaMt-iiorut zo.

Nagy kitalógwt 40 HU ellenében postán bénnentve köldök

)( Az autóforgalom erőteljes térhódítására 
jellemző, hogy mull év november havában az 
összes márkákból 58 darab kocsit adtak el, ez 
év november havában pedig 240 darab az elért 
eredmény; ami igazán gyönyörű fejlődés az 
autóeladások terén, ba számításba vesszük, 
hogy november a legrosszabb eladási hónapok 
egyike szokott lenni

)( Érdekes turautat csináltak az elmúlt héten 
egy bizottság bevonásával a Tátra autók. Há
rom kocsival indullak el Budapestről és mind 
a három kocsi minden üzemzavar nélkül érke
zett vissza A bizottság tagjai el voltak ragad
tatva attól a teljesítménytől amelyet a kis két- 
hengeres kocsik a legnehezebb terepviszonyok 
között minden várakozáson felül könnyen ab
szolvállak. A túra vezetője az Unitás r. t. mű
szaki igazgatója Fellner Simon volt s Budapest
ről kiindulva Gyöngyös ezután a Mátrán ke
resztül Párád Tiszafüred és a Hortobágyi csárda 
volt az első nap célja. Másnap folytatták útju
kat a Nádudvar—Fülöpszállás- -Szolnok—Ceg
léd—Örkény—Budapest útvonalon A követ 
kező napon ezekkel a kocsikkal kivonultak a 
rákosi gyakorlótérre, ahol egv katonai bizott
ság előtt mutatták be, hogv mit tudnak az itt 
készült kéthengeres léghűtéses Tátra kocsik. A 
bizottság el volt ragadtatva n bemutatott kocsik 
feljesitőképességétöl és melegen üdvözölte az 
Unitás autó r. t. vezetőségét

lakk tánc cipő

EBZSEBET-mSö- RAKOCZIÜ.T-Ö, 
tkSkok: ceso±d m avóa kadosvAb

■orr-e. ere

Budapesti ügetőversenyek
Vasárnap kezdődtek a decemberi versenyei. 

Ezentúl csak vasárnapomként és karácsony má
sodnapján nyitja meg kapuit az Ügetöverseny, 
egyesület Havazás esetén szánversenyek ren
dezése van tervbevéve.

I. futam. 1. Úri Baka 'VAö Feiser, 2. Pompadonr 
(2te) Kovács I. 3. Avanti l. (25) Haas. Indult még: 
Ottl, Pogány, Guszti. Ernani. Lea. Babus. 1039. 17, 
13. 32. Olasz 10:36. - II. futam. 1. Pilger (25) Wtes. 
ner, 2. Dundi (1H) Fciscr. 3. Rámás (1%) Novák- In
dult még: Scnator M. Raduga. Vince, Dante, Rebeka, 
Keringő. 10:82, 26, 14. 15. Olasz 10:48. - IIL futam. 1- 
Bazsalikom (pari) Kovács 1. 2. Medra (4) Zuüinger. 3. 
Melle (10) Benkó indult még: Dobos. Ratanlan. 10:24, 
15, 10.-Olasz 10:32. - IV. futam 1. Eion (8) Wlesncr. 
2. Gr a Ifit (2) Kall inka. 3. Ottlégy (3) Maszár I. indult 
még: (kskős, Margit, Baba, Déríus 10:91, 20. 13. IX 
Olasz 10:39. — V futam. 1. Kocogó (pari) Salgó. 2. 
Párta (1hi) Hoffmann, 3 .Patyolat ti. tő) F4y. Indiát 
még: Codero. 10:20. Olasz 10:33.

A lap Itta tolt IBM

LEGOLCSÓBB

A szerkesztésért és kiadásért felet: 
Dr ELEK HUGÓ. 

Kiadja
..A Hétfőt Lapok" t’tsánvállalat.

Budapest, V*rösmarty-t<tr 3,

NYOMDAIGAZGATÓ: HAVAS M.

RENAULT
legnjabbtlpusu

teherautóit és mezőgazdasági traktorait
rakt Arról • » 4 1 1 II j a a razérképvlaalet:

Reiman
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