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apponyi Albert gróf Nagykanizsán 
vasárnap szenzációs beszédet mondott 

a kiéleződött királykérdésrói
Klieientette. hogy MMNeritaak tartaná Albrecht fűherceget, ha 

elfoglalná a trűnt, ne nem hiszi el az elterjedt híreket 

ismerem a kormány helyzetet - mondja opponyi, 
aki maga sem tartja időszerűnek a kiráiykérdőst

Nagykanizsa, dec. 9.
(A Hétfői Nupló tudósítójának telcfónje- 

leütése.) Nagykanizsa utcái vasárnap reggelre 
lobogódiszbe öltöztek A vasúti állomás felé 
vezető útvonalon hatalmas néptömeg _ höm
pölygőit. Olyan a hangulat, mintha ünnep
nap volna. Mindenki a pályaudvarra siet, 
hogy jelen legyen a magyar nemzet büszke
ségének, Apponyi Albert grófnak megérkezé
sénél. A városi tanács élén dr. Sabján Gyula 
polgármester fogadta az érkezőket. Tizenegy 
éra negyven perckor futott be a nagy kanizsai 
állomásra a budapesti gyorsvonat, amelyből 
felsőnek, csodálatos ruganyossággal, Apponyi 
'Albert gróf szállt ki, akit szűnni nem akaró 
óvációban részesítenek. A polgármester eléje 
síel és megkéri őt, hogy fáradjon társaságá
val együtt az első osztályú váróterembe. Itt 
zajlott le a fogadtatás. Apponyi Albert gróf 
társaságában ott voltak Bárczy István, hal
ion Tibor, Csekonlcs István gráf, Hunyady 
Ferenc gróf, Széchenyi Gyula gróf, Hutyray 
Gyula, Kratocluvill Károly, Krayze Ernő es 
mások.

A fogadtatás
Sabján Gyula polgármester üdvözölte a 

magyar nemzet legnagyobb llát es azt a kí
vánságát fejezte ki. bogv érje meg küzdel
meinek célját, Afosnororszds jeltamadasáI. 
Apponyi Albert gróf meghatottan mondoll 
köszönetét a szívélyes fogadtatásért:

__ . Nyugodtan hajtom le fejemet úgy
mond — ha sikerül megérnem Magyarít,- 
szág feltámadását.

Az autók és kocsik beláthatatlan sokasága 
vonul be a város központjába, » Cen'roé 
szálloda felé, ahol a vendégek megebédeltek. 
Délután 3 órakor kezdődön a nagygyű
lés a polgári egylet nagytermében. Az eme
leti helyiségből, ahol a nagygyűlést tartottak, 
hatalmas tömeg szorul! ki, amelyet a föld
szinten helyezlek cl. Ili Hunyady Ferenc 
gróf beszélt a tömegnek addig, amíg az eme- 
leli nagyteremben

Apponyi Albert gróf
mondotta cl hatalmas beszédét:

__  Szövetséget hoztunk leire — mondotta 
Apponyi — és nem pártol. Olyan alapigaz
ságok és olyan alaptétel mellett állunk, ami 
felette áll a pártok küzdelmeinek. A mi alap
tételünk közös eszme kell hogy legyen a 
pártokra oszló hazafiak közolt. Ez a közös 
igazság nem más, mint

az évezredes magyar alkotmánynak jog
folytonossága.

Minden nemzetnek szüksége van ilyen sze
mélyeskedésen félül álló hitvallásra. Ila ez 
a kiinduló pont meginog, állandó bizonyta
lanság nehezedik a nemzetre. Nekünk, ma
gyaroknak meg van ez a kiinduló pontunk, 
a magyar nemzeti géniusz, legcsodálatosabb al
kotása, amit nem idegenből plántáltunk át - a 
magyar szentkoronának a gondolnia 4 szen 
koronával kapcsolatosak a törvényes királyi 
hatalom és o nemzet szabadságjogai. Ezek 
nem egymással szembenálló tényezők. Mind 
a kettő egymást kiegészítő tényezői ”RV-,n; 
annak a gondolatnak. A törvényes kyólM 
hatalom a nemzeti h?tt,lommal cgvutt a 
kotjn nz állami föhatalmat Magyarországon.

Szent a király törvényen jog«, de szent a

legegyszerűbb polgár jogállományn is.
Királynak ki lehet nevezni valakit, de az 
igazi király csak az lehet, aki a fennálló 
öröklési rendszer szerint jutott a trónra és 
akinek annak rendje és módja szerint lettek 
a fejére a szent koronát.

Felhozzák ezzel szemben a trónfosztó 
törvényt. Nem tagadom, hogy ez a törvény

— akárhogyan jött Is létre — akadály 
a törvényes királyság helyreállítása út

jában.
De igen könnyen elhárítható akadály ez. Már 
a törvény indokolásában is kifejezésre jutott 
az, hogy ezt a törvényt idegen befolyás és 
kényszer hatása alatt fogadták el. Elfogad
juk, hogy ez a törvény alkotmányunk szer
ves átalakulását tartalmazza, de

semmi sem kötelez bennünket arra, hogy 
ezt fentartsuk.

Erről a kérdésről többet nem akarok mon
dani, mert ismerem kötelességemet hazám
mal és a kormánnyal szemben, — ismerem 
a kormány kényes helyzetét.

A törvényes király 
és a választott király

— Én csak a következményekre akarok 
rámutatni, azokra a következményekre, 
amelyek a trónnak nem törvényes rendszer
rel való betöltése esetén állanának elő.

Amikor a napokban szó volt n törvényt 
megkerülő állítólagos kísérletről, amely
nek komolyságában sulyos erkölcsi okok 
miatt hinni nem akarok, akkor a képvi
selőháznak egy igen komoly tagja (Fel
kiáltások: Grigcr Miklós) azt mondotta, 
ha ez tényleg igy van és ez tényleg tö
rekvése volna egy urnák, akinek a ma
gyar trónra joga nincs és ha valóban si
kerülne ís a trónra jutnia, akkor őt trón

bitorlónak fogja tekinteni.
Én a magam személyében is osztom ezt a ki
jelentést és magamat ezzel a képviselőtár
sammal, aki ezt a kijelentést tette, teljes 
mértékben azonosítom Az a király, aki a tör
vények szerint lép a trónra, tehát a mai pár
toktól függetlenül, az minden magyar em 
bőrnek a királya. (Ugy van! Ugy vanl Fel 
kiáltások. Éljen Oltó!) Annak szive minden 
magyar ember iránt tárva van és semmi lelki 
oka nincs arra, hogy magyar és magyar kö 
zöll különbséget tegyen.

Az a király, akit egyes töredékek, ha
talmi alakulatok, összeesküvők emelné
nek a trónra, az nem volna mluden ma
gyar ember királya, hanem rabja volna 

azoknak, akik trónra jutni segitették.
Mit jelentene ez a királyság? Olyan párt
uralmat jelentene, ahol

rettegnének a közszabadságoktól. 
Sol.ah követelik ma Magyarországon a köz
szabadságot.

fin Is azok közé tartozom, akik a közaza- 
badságoknak gyorsabb tempóban való 

helyreállítását követelik.
4 törvényes királyság biztosítja a közszabad
ságok teljes mértékben való érvényesülését 
mert ez a királyság nemcsak a szuronyokra 
támaszkodik, hanem a lelkekben él. A tör
vényes király a közszabadsáyokat szövetsé

geseiként üdvözli.
Az a király, akinek jogciniét kétségbe 
vonják, állandó rettegésben kénytelen 

élni.
Tudom, hogy még nem érkezett cl az idő. 
amikor minden kockázat nélkül fel lehet 
lépni a törvényes királyság helyreállítása ér
dekében.

Ébren kel! tartani az eszmét, 
mert itt a veszedelem ...

Abban egyetértek a kormánnyal, hogy a ki
rálykérdést napirendre tűzni időszerűtlen. 
De nekünk van egy feladatunk: az eszmét 
ébrentartani.

Fenn kell lurtani a lelkekben az infrun- 
zigens ragaszkodást a magyar alkotmány 
jogfolytonosságához. Ha nem volna ak- 
eió és nőin volna veszély, ugy még a 
csendes szervező munkától is tartózkod
nánk. Félünk azonban, hogy tétlensé
günket kihasználják mindenféle módon 

űzött ellenakció számára.

Ez az ellenakció a magyar nemzeti lélek leg
érzékenyebb oldalán próbálja a magyar nem
zetet megfogni — a nemzeti királyság gon
dolatával. Eszerint az agitáció szerint ez a 
gondolat nem nyerhet kifejezést egy Habs- 
burg-családból származó királlyal. Én az 
Ottó-vacsorán rámutattam arra a történelmi 
processzusra, amelyen a dinasztia átment. 
Ismerem a gyermekkirály lelkét és úgyszól
ván Magyarország reményének az ütőerén 
tartom a kezemet Két királynak az uralko
dása alatt küzdöttem a magyar nemzeti élet 
teljességéért. Éppen ezért, ha azzal gyanúsí
tanak meg, hogv bármiféle szempontból nem
zetellenes uralkodót akarnék ültetni a nem
zet nyakára, ez a gyanúsítás belőlem még 
felháborodást sem váltana ki, én azt a ne
vetségességnek adom át. Nemzeti királ.y csak 
az lehet, aki a magyar alkotmány alapján áll.

Apponyi Albert gróf beszédét nagy lelke
sedéssel fogadták, majd felolvasták

Sztcrényi József báró 
sürgönyét. Szterényi betegségére való hivat
kozással kimenti magát, de hangsúlyozza, 
hogy el kell jönnie annak az időnek, amikor 
a törvényes király fejére lehet tenni a koro
nát, amely őt joggal megilleti.

Bárczy István
volt a kővetkező szónok, aki kijelentette,

Wenkelbach, a világhírű bécsi 
szivspecialista megvizsgálta 

Rákosi Jenőt
Országszerte, sőt az ország határain túl 

is aggódó figyelemmel érdeklődnek a nagy
beteg Rákosi Jenő állapota iránt, aki, mint 
ismeretes, külföldi utazásai után betegedett 
meg súlyosan. Néhány nappal ezelőtt a beteg 
szívműködésében megkezdődött az a javu
lási folyamai, amely remélhetőleg a teljes 
meggyógyuláshoz vezet, azonban a szívmű
ködésben megindult javulás 

hogy a beteg Szterényi József helyett jött el. 
Annak a meggyőződésének adott kifejezést, 
hogy a törvényes királyságnak újból való 
visszaállítása helyre fogja állítani a feleke
zeti és társadalmi békét és olyan szociálpoli
tikát fog inaugurálni amely széles néprétege
ket fog kielégíteni.

Hunyady Ferenc gróf beszélt még, majd 
kimondották, hogy megalakítják a magyar 
szent korona szövetségének nagykanizsai 
csoportját. Elnökké Przbislasziy Ferenc ny. 
ezredest választották meg, társelnöknek pe
dig Máthés Hilár plébánost.

Délután öt órakor tea volt, amelyen 4p- 
po'nyi Albert gróf a királyi család életéröl 
tartott beszámolót.

Távirat Zitának és Ottónak
Este nyolc órakor a Centrál-szálloda összes 

termeiben több mint háromszáz terítékes ban
kett volt. Elsőnek Károlyi József gróf mondott 
pohárköszöntőt. A trónkövetelőnek kell propa
ganda — mondotta — a számkivetésben élőnek 
csak a sajtóra van szüksége. II. Ottó élete tiszta 
lap, amelybe csak két szó van beírva: „Magyar
ország feltámadása".

KALLAY TIBOR,
Nagykanizsa képviselője volt a következő szó
nok. akí nyíltan hitvallást tett a legitimizmus 
mellett. A nagykanizsai polgárság nevébeu 
Apponyi Albert grófot köszöntötte.

— Ebben a törtető, tülekedő világban jóles
nék, — mondotta — ha felnézhetnénk egy 
olyan helyre, amely ment minden szenvedélytől 
és tülekedéstől.

Apponyi Albert gróf is felszólalt a banketten 
é.s búcsúzóul még egyszer köszönetét mondott 
a lelkes fogadtatásért. A bankett végeztével Ká
rolyi József gróf felolvasta a „II. Ottó király
hoz" intézendő táviratot, amelynek szövege a 
következő:

„A legmélyebb hódolattal ajánljuk fel éle
tünket és vérünket. A nagykanizsai férfiak Szent 
Korona Szövetsége".

Zita királynéhoz a kővetkező táviratot in
tézték:

„Felséged aggódó anyai szive találjon meg
nyugvást abban a tántoríthatatlan hűségben én 
ragaszkodásban, amellyel a Mindenhatónk ál
dását kívánjuk felségednek és a királyi család
nak".

Mind a két táviratot még az éjszaka folyamán 
továbbították Nagykanizsáról. Apponyi Albert 
gróf és társasága éjjel 12 órakor indult el 
Nagykanizsáról és reggel hét órakor érkezett 
vissza Budupcslre.

a kívánt mértékhez még nem érkezett el.
Ilyen körülmények közölt n nagybeteg kör
nyezete szükségesnek tartotta, hogy a Nobel- 
dij nyertes, világhírű szivspecialista IVen- 
kelbach tanár vizsgálja meg a beteget. Az 
egyébként más okokból

szombaton Budapestre érkezett Wen- 
kelbiieh professzor meg Is vizsgálta Rá

kosi Jenőt
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BARÁTNŐJÉNEK, BARÁTJÁNAK

Karácsonyra
Khasana partom

nem fogja a hatását eltéveszteni 
Egy eredeti dlszüveg:

Pengő 8.00, 7.20, 11.60
Minden dro(|6rláhan, íHatszertárban!

M-gyarországt központ:
M 1 II ÁL t OTTÓ izyógvA'unngykoreskedése

Budapest, Vl, kerUlct. Podmanic/.ky-ulca 43. szám.

n a vizsgálat után elutazott Budapestről. Or
vosi vélemény szerint Rákosi állapota

változatlan s a gyógyulás elsŐHorban a 
szívműködés remélt juvuláM által vár

ható.
A nagybeteg publicista állapota iránt 

egyébként a szombat és vasárnapi kettős ün
nepnapon számosán érdeklődtek részben te
lefonon, részben személyesen az ősz Író Llsz- 
nyai-uti villájában. A személyesen érdeklő
dök, közöltük

országos nevű politikusok, miniszterek, 
a társadalmi és közélet ismert nevű tag

jai, 
örömmel vették tudomásul, hogy Rákosi, 
súlyos betegsége ellenére is, aránying nyu
godtan töltötte a legutolsó napokat.

Sikkasztás miatt le
tartóztatták a monori 
gőzmalom budapesti 

képviselőjét
Vasárnap délelőtt a főkapitányságra 

elegáns férfit állítottak elő a detektívek.
egy

____ ________ . Mint 
később kiderült, a férfit Szaltnássy Józsefnek 
hívják, aki a monori gőzmalom budapesti 
képviselője.

Szalmássy Józsefei különösen a vidéken is
merték. Éveken keresztül csaknem • > - 
nagyobb vidéki városban napilapot 
Vállalkozásai azonban nem váltak

minden 
alapított. 

____________  ______ ________________ be, úgy 
hogy nemsokára teljesen felhagyott a lapala- 
pitási tervekkel és ekkor vállalta el a Monori 
Gőzmalom budapesti képviseletét.

Körülbelül egy év óla állolt a gőzmalom 
szolgálatában, amely Steiner Dezső tulajdona 
és ezalatt nz idő átall a malom terhére külön
féle visszaéléseket követett el.

Szalmíasy József több budapesti vállalat
tól előleget veti fel leszállítandó liszt és 
gnbonaiieinüekrc, amikor azonban n 
bzáilltásokra került volna a sor, az árut 

nem szállította le.
Egyes cégek most mór a monori gőzmalom
hoz fordullak a szállítások mcgsürgelésére és 
ekkor derüli ki a budapesti képviselő szélhá
mossága, aki nem létező árura vett fel előle
get.

Vasárnap délelőtt még csak a károsult cé
gek egyik részére vonatkozólag hlalgntlták ki 
Szalmóssyt, akii kihallgatása utón letartóztat
tak és a rendőrség most igyekszik megállapí
tani, hogy mennyi nz a kárösszeg, amellyel 
Sza/mdssy József megkárosította ügyfeleit.

Karácsonyra, szilueszterre 
legszebb nJdonAágok, csillogó karácsonyfadíszek, pásztor- 
játékukhoz és élőképekhez szükséges összes kellékek leg

olcsóbban beszerezhetők

EMMERLING A. gyárában
Barin pest IV., Gró! Károlyi-utca 28.

Árjegyzéket kívánatra díjtalanul küldünk

Minden külön értesítés helyett.
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk. hogy 

egyetlen drága jó édesanyánk, a legodaadóbb 
anya, testvér, nagyanya, sógornő és rokon 

özv. RappaportIgnácné 
étűi. Frledland Klára

f. hó 8-án hosszú szenvedés után csendesen el- 
szenderedett.

A mcub-ildogult földi maradványait f. hó 
H-én, bélfőn <1. u. fél 1 órakor a rákoskeresz
túri temető halottas házából kísérjük örök 
nyugvóhelyére.

Nyugodjék békében!
Rappaport Róbert, Elirbnr Frlgyesné szilt. 

Ilsppnpoti Jolán, Riipee Ernő, Rappaport György 
gyermekei.

Frledland Krnestlne, Fanny, Amelk. Mal
viné testvérei.

Ilnppnporl Ráberfné •«. Fekete Márta, Rnprr 
l'rnőné *i.  I’tgl MMry, Itnppaport Uyörgyné, m. 
Kohn Duci menyei.

i l.hrbar Frigyes vcje.
özr. QoMaehmtrd N-lfháné sógornője, vala

mint számos i, kiterjedt rokonság.
| Réssréllátoiaiásak mellőzését kérjük.

Bethlen István miniszterelnök 
csak tiz nap múlva tér haza Luganó- 

ból, ahol nem tárgyal kölcsönről vd

Géniben sem volt sző semmiféle kölcsönfelvételről 
— mondják illetékes helyen

Wekerle Sándor pénzügyminiszter és Búd 
János közgazdasági miniszter, akik szomba
ton délelőtt indullak el Géniből, ma érkeznek 
meg Budapestre. Bethlen István gróf minisz
terelnök, aki Genfben elvált minisztertársaitól 
és Luganóba utazott, csak tiz nap 
múlva tér haza.

A genfi tárgyalásokról és Bethlen minisz 
ferelnök luganoi útjáról a kormányhoz közel
álló helyen a következőket mondották a Hét
fői Napló munkatársának:

— A miniszterelnök azért utazott Luga- 
noba, mert részt akar venni a népszövetség 
decemberi szessziójún, amely ma, hétfőn 
kezdődik. Bethlen István gróf miniszterelnök 
ugyanis most már több, mint egy éve nem 
vett részt a népszövetség tanácskozásain, ez 
alkalommal tehát fel akarja ujitani személyes I 
kapcsolatait.

Arra a kérdésre, hogy ar állitólaqos köl- 
csöntárgyalások milyen eredménnyel jártak, 
illetékes helyen a következőket mondották a 
Hétfői Napló munkatársának:

— Genfben kizárólag informatív jellegű 
tárgyalások folytak,

kölcsön felvételének előkészítéséről szó 
sem volt.

Bethlen miniszterelnök a népszövetség pénz
ügyi bizottságának tagjaival megismertette 
Wekerle Sándort, az uj pénzügyminisztert, 
aki bemutatkozó látogatásokat telt. A minisz
terelnök csak fesztelen eszmecseréi folylntott 
a kiilállamok képviselőivel, kölcsön felvéte
lének lehetősége iránt azonban egyáltalán 
nem is érdeklődött.

Bethlen István gróf miniszterelnök előre-

Wekerle Sándor pénzügyminiszter 
a házadómentességi törvényjavaslatról

A házadó kulcsának ttjabb megállapításáról 
szóló törvényjavaslat parlamenti vitájában ellen
zéki oldalról kifogásolták, hogy a házadőmen- 
tességről az uj törvény nem intézkedik. A 
Hétfői Napló munkatársa most arról értesül, 
hogy

a pénzügyminisztériumban készül Is már a 
törvényjavaslat a házadómcntcsségrőL

A kormányhoz közelálló helyen érdeklődé
sünkre a következőket mondották a Hétfői 
Napló munkatársának:

— Wekerle Sándor pénzügyminiszter, amidőn 
hivatalba lépett, azzal a programmal vette át 
át a pénzügyminisztérium irányítását, hogy az 
adózási sérelmek orvoslására helyezi a fősulyt. 
Ebbe a programba tartozik

a házadóklvefése körül mutatkozó visszás
ságok megszüntetése

is. A házadómentesség kérdése szoros kapcso
latban van az építkezési problémákkal, épen 
ezért

Wekerle Sándor pénzügyminiszter elhatá
rozta, hogy a házadómcntcsségről külön 

törvényjavaslatot készít,
amely ezl a kérdést úgy oldja meg, hogy az 
építkezési tevékenység föllendilését eredmé
nyezze. A pénzügyminisztert az az elgondolás 
vezeti, hogy

a házadómentesség megadását helyi és 
Időbeli korlátok közé kell szorítani, 

mert csak igy lehet a kitűzött célt szolgálni. 
Ez azt jelenti, hogy csak bizonyos meghatáro
zott területrészeken épülő házak kaphatnak 
adómentességet és ezek Is csak akkor, ha a 
törvényben megjelölt terminuson belül kerül
nek telő alá. Az időbeli korlátozással sürgetni 
óhajtja a pénzügyminiszter az építkezni szán
dékozókat, a területi korlátozással pedig meg 
akarja akadályozni Budapest egészségtelen 
irányban való terjeszkedését. A törvényjavaslat
hoz. amely már előkészítés ólait áll,

Wekerle Sándor pénzügyminiszter a főváros 
vezetőségétől adutokat kért, 

hogy megállapíthassa, milyen irányban tartja 
kívánatosnak a főváros vezetősége Budapest 
fejlődését. Ezektől az adatoktól függ tehát azok
nak a területi korlátozásoknak a megállapí
tása, amelyek között a pénzügyminiszter a ház-

Minden külön értesítés helyett.
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, 

hogy szeretett atyánk, a legodnndóbb apa, 
nagyapa, testvér, sógor és rokon

Tarján Andor
f hó 8-án életének 58-ik évében, hosszas 
szenvedés ufón elhunyt.
Temetése f. hó 10-én, hétfőn d. u. 
órakor lesz a rákoskeresztúri izr. temető
ben.
Messmer Adolful, sz. Tarján Feri, Feleki 
Sándorul sz. Tarján Margit, Tarján László 
gyermekei. Mcssmer Adolf, Feleki Sándor 
nejei Hányái Lívia, Messmer András, Fe
leld Ágnes unokái, özv. Spllzné sz. Tlsch 

Teréz, özv. Stauherné sz.Theh Mlnnn, 
Tlsch Gyula, Tétényi Mór, Kis Ferenc, 
Nelger Jakabul sz. Tlsch Márta. Róth 
Nándiimé az. Tlscb Róza testvérei és ki
terjedt rokonság.

láthatóan csak tiz nap múlva tér haza, 
igy tehát a képviselőház ülésein már nein is 
vesz részt.

Lugano, december 9.
A vezető népszövetségi személyiségek kö

zül elsőnek Briand érkezett meg pénteken 
este Luganóba a tanács ötvenharmadik ülés
szakára, hogy ezidőszerinti tanácselnöki mi
nőségében az ügyeket előkészítse. Strese
mann szombaton este érkezett meg rendkivül 
népes kísérettel. Chamberlain ma délben ér
kezik.

A tanács üléseit a kurszalon színháztermé
ben tartják. Az átalakítási munkálatok még 
ma is javában folynak. A delegációk, a nép
szövetségi hivatalnokok élénk életet hoztak 
Luganóba. A remélt jó idő helyett azonban 
havazik.

Briand és Stresemann 
negyven percig tanácskoztak

Lugano, december 9.
(Svájci távirati Iroda.) Valamennyi tanács

tag megérkezett Luganóba. A megbeszélések a 
vezető államférfiak közölt, amelyek a decem
beri ülésszaknak különös jelentőséget fognak 
nyújtani, már vasárnap este megkezdődlek. 
Briand Stresemann német külügyminiszternél 
udvariassági látogatást tett, amely azonban 
tovább tartott, mint ahogy eredetileg tervez
ték. A 40 percig tarló beszélgetés során érin
tették mindazokat a kérdéseket, amelyek mind 
a két állam számára fontosak. Hir szerint ezt 
a megbeszélést még a hasonló tanácskozások 
egész sora fogja követni, amelyek majd mind 
hozzájárulnak ahhoz, hogy a két ország kö
zött a függő problémákat tisztázzák.

adómentességet megadhatónak fogja megjelölni.
A házadómeoitességröl szőlő törvényjavaslat 

rendelkezéseit nagy érdeklődéssel várják min
den oldalon.

CORVIHÁRUHÁZ
■■

Amire Önnek most
szüksége van

Hócipő:
Női, fekete, tartós minőség.....................................
Női, fekete vagy barna színben, bársony gallérral
Női, fekete, világhírű „Viking" norvég védjegyű, 

legjobb minőség...............................................................P
Női, drapp vagy szürke színben, divatmíntás bársony

gallérral, elsőrendű minőség, a legújabb divat...... P
Férfi, fekete, tartós minőség.............................................P

8—14. azám
Gyermek és leány részére, fekete, tartós minőség P 11.50 P

11.8O:a
12.50
16.80-ui

Sárcipő:
Női, nyelves, jó minőség.........
Férfi, nyelves, nagyon tartós .. 
Gyermek, nyelves, hálás viselet

Házicipő
Teveszőr, áthajtós, női ..................................................
Teveszőr, nyelves .. 43—46. sz. P 6.20 t«i 36—42. sz.

5.8O-i«i
5.2O-1M

Nagy választék posztó és színes patent 
bársony, női és gyermek házicipőkben

A cipőt átvilágító, tökéletes szerkezeti! „Pedoscop**  röntgen
gépünk megmutatja önnek, hogyan fekszik lába a cipőben. 
Különösen felbecsülhetetlen szolgálatot tesz a „Pedoscop**  
gyermekcipők, valamint érzékeny lábakra szolgáló cipők 

vásárlásánál

mdgi-5 a. tegjoooafci
KAPHATÓ:

SINGER VARRÓGÉP
RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG

Budapest, IV.. Semmelweis-n. 1^, II., Corvhi- 
tér 1, VI.. Andrássy-ut S3, VII.. Rákóezl-ut 18, 
VII., Rákóczi ni B8. Vili.. Birbss-utea 8B/88. 
__ X., Belső Jászberény i-ut f4.

— Eltemették Dezsóry Gyulát. Szombat 
Ion délután a kerepesi temető halottasházá
ból kisérték örök nyugalomra Dezséry Gyu
lát, a kolozsvári Nemzeti Színház örökös 
tagját. Az elhunyt hírneves színművész te
metésén, akit a luleránus egyház szertartá
sai szerint, a főváros által felajánlott dísz
sírhelyen temettek el, megjelent a főváros 
szinésztársadalmának számos tagja. A buda
pesti Nemzeti Színház igazgatósága nevében 
Mészáros Sándor titkár, a Nemzeti Színház 
tagjai nevében pedig Almássy Endre színész 
mondott gyászbeszédet a sírnál és helye
zett el koszorút. Géczy István, az Országos 
Szinészegyesület, Faragó Jenő színigazgató, 
pedig a Budapesti Színészek Szövetsége ne
vében búcsúzott el a magyar színművészet 
nagy halottjától,________________________________

— A MAFC vándordíjai adóversenyén került 
eldöntésre a József főherceg vándordíja, ame
lyet Litván (BEAC) nyert meg schwimm-ower- 
ben 2 p. 49 mp.-es idővel. A 100 méteres 
gyorsuszást Mészöly (BBTE) nyerte 1 p. 04.6 
mp.-es idővel. Barta Károly nyerte a 100 m-ee 
hátuszást 1 p 14 mp. alatt Bozsi (UTE) előtt. 
Bitskeyt diszkvalifikálták.

— A második ligában mindössze hét mérkő
zést játszottak az elmúlt vasárnapon. A Turul 
3:0 (1:0) arányban győzte le a Soroksárt, mig 
az Erzsébetváros 3:2 (2:2) arányban verte a 
Bak FC-t,

p 
p

p 
p 
p

7.80mi
8.80- t6i

4.80- ui

p 
p
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Schifferék is megkapják 

a háromszáz taxirendszámot
Óriási izgalom a városházán a bizottsági tagok 

és az érdekeltek soraiban
A Hétfői Napló mull heti számában már 

előre bejelentettük, hogv az autótaxi-ügyben 
soha nem látott botrány van kitörőben. A 
múlt heti események teljesen mázolták állí
tásainkat s a felkavart hullámok még ugyan 
sokáig nem csendesednek el. Ma, hétfőn

a közigazgatási bizottság ülésén kerül 
újból szóba

a taxirendszámok szétosztásának kérdése és 
előreláthatóan hatalmas viharok színhelye 
lesz ennekfolytán a mai bizottsági ülés. Min
den párt napirend előtti felszólalás formájá
ban fog tiltakozni a tanács, jobban mondva 
Folkusházy alpolgármester puccsszerű in
tézkedése ellen s követelni fogják a tanácsi, 
határozat revízióját.

Bár a tanácsi döntés megsemmisítésére 
alig van kilátás, a közgyűlés pártjai nem 
hagyják abba akciójukat, á/a, hétfőn este 6 
órakor a régi képviselőházban

nagygyűlés tartanak
a demokraták a taxiügyben. Bródy Ernő, 
Fábián Béla, Gál Jenő, Pakots József, Ma
gyar Miklós, Tarr Béla, Vitéz Aladár és Zala 
Zsigmond lesznek a nagygyűlés szónokai.

Szerdán rendkívüli közgyűlés tiltakozik 
a taxiengedélyek szétosztása ellen. Ez a köz
gyűlés, a jelek szerint, viharos lefolyásában 
minden eddigit felül fog múlni. Nemcsak a 
baloldal, de a WolíT-párl nagyrésze is a ta
nács ellen kénytelen állásifoglalni ebben a 
kérdésben, mert hiszen a keresztény párt 
most, a választások küszöbén, eljegyezte ma
gát a kisemberekkel s uton-utfélen a kis- 
iegszisztenciák érdekeinek védelmét hirdeti. 
De a pártban sok olyan bizottsági tag is van. 
akik hivatásuknál, összeköttetéseiknél fogva 
kötelesek a kisemberekért küzdeni. Előáll
hat tehát az a helyzet, hogv

a Wolff-párt egy része is 
fcsatlakozik a baloldal indítványához és 

bizalmatlanságát fogja kimondani a ta
náccsal szemben.

Nagy az izgalom ar érdekeltségek között is. 
A legutóbbi események hatása alatt a bér
kocsisok, a bérautófuvarozók és a többi 
szakmabeli érdekeltek szombaton és vasár
nap

állandó pcrmanenclában voltak, 
folyton üléseztek s elhatározták, hogy a vég
sőkig kitartanak érdekeik mellett é.s követe
lik. hogy a nagyvállalat helyett nekik juttas
sák az uj engedélyeket. Kimondották azt is, 
hogv kerülni fognak a hatóságokkal min
denféle összeütközést s egyelőre ;

mellőzik a csoportos felvonulást. 
'Azonban a ma esti népgyülésen és a szerdai 
közgyűlésen

testületileg megjelennek 
valamennyien, hogv egységüket és megingat
hatatlan elhatározásukat demonstrálják. Kü
lönösen a bérkocsisok vannak rendkívül el
keseredve a tanács intézkedése ellen, mert 
nagyrészük teljesen kenyér nélkül marad. 
Sokan nem mennek bele a kényszertársu
lásba, mert egy bérautó jövedelméből nem 
tud két család megélni. Fokozza az elége
detlenséget a piroslaxisok

Rejtélyes körülmények között eltűnt 
egy magántisztviselő felesége és gyermeke

Rejtélyes kettős eltűnés ügyében indított 
nyomozást a főkapitánysúg eltűnési osztálya 
Bicska Kálmán magántisztviselő bejelentése 
alapján. Ricska előadta, hogy felesége és Zsuzsi 
nevű négyéves kislánya csütörtökön eltávozlak 
Izabellu-utca 68. szám alatti lakásáról és azóta 
nem adlak életjelt magukról. A magántisztvi
selő szerint félő, hogy felesége öngyilkosságot 
követelt el, mert hátrahagyott levelében úgy a

Országos Magyar

TsiszöuetHfizeü Központ
közli,

hogy a tóvftros és környéke minden réssás 
levő ftókUiletelbon ős elárusítóhelyein - a 
már régen kodvelt pasztőrözött teavrja ásí
tott — a magyar Állam I ellenőrzés 

alatt kész tilt (mArkAsott) 

teavajának 
Árusít AsAt is megkezdte!

A mArkAsott vaj papfrbnrkolatAa 
levő Állami ellenőrzőjegy a val 
megfelelő módon való eloAllftAsAt 
és KivAió minőségét Igazolja.

Tej ts tajtormtk sztmstgisttt 
csali az vMjegyO 

tthltínl 
magjaién űzieiaimsn szerezze bel 

akik két év előtt, amikor a legutolsó taxi- 
szaporitás volt,

három bérkocsirend&zámot voltak kény
telenek vásárolni, ami 150 -100 millió

jukba került
s most azt látják, hogy a protekciós nagy
vállalat 250 engedélyt teljesen ingyen kap. A 
pirostaxisok mozgalmat indítottak, hogy

a főváros térítse vissza 
nekik ezt a befektetést, mert a legnagyobb 
igazságtalanságnak tartják, hogy a kisembe
rek egész vagyont áldoztak egy-egy rend
számért s mások százszámra ingyen jtifSsahak 
hozzá az őket illető koncesszióhoz

Miközben az egész főváros megbotránko- 
zik a tanács eljárásán és a kisemberek ki- 
semmizésén, az alatt a főváros és a kormány 
között tovább folyik a tárgyalás, hogy a má
sik, még kielégítetlen nagy vállalatnak, a 
a Grűnwald és Schiffer cég érdekeltségéhez 
tartozó Velotax részvénytársaságnak további 
300 taxirendszámot adjanak. Folkusházy 
Lajos alpolgármester nyíltan kijelentette a 
sajtó előtt, hogy ez a szándék komoly s

a Velotax ugyanolyan feltételek mellett 
kapja meg a 300 koncessziót, mint a Ba- 

ross-csoport
A kormány részéről szintén nincs észre

vétel a második „versenyvállalat“ megalakí
tása ellen s ha Csak a törvényhatósági bi
zottság erélye meg nem akadályozza, néhány 
napon belül Schifferék is bevonulnak a taxi
nagyvállalkozók boldog sorába.

A Nemzeti Demokrata Párt végrehajtóbi
zottsága vasárnap este ülésen foglalkozott az 
autótaxikérdés ügyével. Az ülés határozata 
értelmében a hétfő esti nagygyűlésen, ame
lyen Bródy Ernő dr. országgyűlési képviselő 
fog elnökölni, s amelyen több demokrata kép
viselő, valamint a kisipari szervezetek által 
delegált törvén vha tósági bizottsági tagok szó
lalnak fel, Pakots József fogja előterjeszteni 
a gyűlés határozati javaslatát^ amelyben

a nagygyűlés felkéri Budapest törvény
hatósági bizottságát, bogy a kisipar érde
keit a leghathatósabban védje meg a fő

város közgyűlésén.

Negyvenkét ellenzéki fővárosi törvényható
sági bizottsági tag aláírásával, — mint tudva
lévő — rendkívüli közgyűlés egybehivását 
kérték, amelyet szerda délutánra egybe is hí
vott flipka Ferenc főpolgármester. A szerdai 
közgyűlésen, értesülésünk szerint

Pakots József fogja a székesfőváros ta
nácsa iránti bizalmatlansági indítványt 

megindokolni.

A rendkívüli közgyűlésen fiz demokratapárti 
bizottsági tag írásban

uévszcrintl szavazást fog kérni a bizal
matlansági indítvány elfogadására.

vagy el nem fogadására vonatkozólag.
A demokratapárti képviselők számítanak 

arra, hogy a bizalmatlansági indítvány szava
zásánál a szociáldemokrata frakció tagjai, 
valamint a Ripka-párt és a Keresztény Köz
ségi Párt tagjainak egyrésze csatlakozni fog a

eJkeseredettsége, bizalmatlansági indítványhoz.

maga, mint gyermeke nevében
elbúcsúzik férjétől. Q

A kettős eltűnés ügyét különösen titokzatossá 
teszi az a körülmény, hogy Ricska feleségének 
nem ez az első eltűnési esete. A mogántisztvi
selő ugyanis a vizsgálat során elmondotta, 
hogy

hatéves házasságuk alatt az asszony már 
három ízben bejelentés nélkül elhagyta őt, 

az eltűnések után azonban két-három nap 
múlva újra visszajött, de férjének minden kér- 
dezősködésére sem fedte fel eltűnésének okát. 
Ricska magánnyomozókat bizolt meg azzal, 
hogy felesége utón kutassanak és magyarázat
tal szolgáljanak a rejtélyes eltűnésekre vonat
kozólag. A magándetektívek munkája azonban 
eddig egyetlen egy esetben sem vezetett ered
ményre

A rendőrség megállapította, hogy Ricska 
családjával rendezett anyagi viszonyok közölt 
szolid életet élt, eltűnt feleségével s haléves 
házasság alatt a legnagyobb békességben éltek 
és így

az eltűnések okát nem a férjben, hanem 
a családon kívül kell kereanL

A rendőrségnek az ügyre vonatkozólag az a 
feltevése, hogy

a magántisztviselő felesége egy eddig még 
kiderítetlen titokzatos személy kényszerítő 
srorongatására követi el ezeket az eltűné

seket,
amelyekre az illető személy valamilyen mór 
megtörtént, de a férj előtt Ismeretlen, esetre' 
utaló fenyegetésekkel kényszeríti az asszonyt.. 
Ezl a feltevést megerősíti Ricska is. oki el- i 
mondotta, hogy az ilyen eltűnések előtt egy-j 
két héttel az asszonyt valami j

rendkívül nyugtalanító izgalom fogja eL

^figyelem /
.Ajándékul Őlida
7 nem téveszthet soha.

A feltűnően ízléses és diszes Elida 
kazettáit dobozai mint kedves emlékez
tetők megmaradnak akkor is, ha tar
talmuk kifogyott és bármely apróság 
megőrzésére felhasználhatók.
Ezek a csinos kazetták célszerű és ked
ves meglepetések bármily alkalomra.

ELIDA KAZETTÁK
Az angol király állapota 

változatlanul súlyos
London, december 9.

A királyt tegnap újból tüzetesen megvizs
gálták, hogy megállapítsák, vájjon a mell- 
hárty agyull adás nem váltott-c ki izzadmányt. 
Nagyobb mennyiségű izzadmány ugyanis le
hetővé tette volna a lecsapolást, ami megrövi- 
ditette volna a betegség tartamát.

Először röntgenfelvételt készítettek, a má
sik vizsgálatot pedig egyszerűen késszurás 
utján ejtették meg.

Mindkét eljárás negatív eredménnyel járt, 
amennyiben nem sikerült a nagyobb mennyi
ségű izzadmányt felfedezni. A vizsgálat ered- : 
ményét az orvosok sem kedvező, sem kedve
zőtlen tünetnek nem tartják és igy tovább 
kell folytatniok a jelenlegi passzív kezelési 
módot.

Betörők bankettje a Fogyasztási Szövetkeze ben
Szombatról vasárnapra virradó éjjel betö

rők jártak a Máv. Hungária-uti telepén levő 
fogyasztási szövetkezet boltjában. A betörők 
felforgatták az egész üzletet, nagymennyiségű 
italt, élelmiszert zsákmányollak és magukkal 
vitték a pénztárban talált néhány, száz pen
gőt. Mikor a delektivek helyszini szemlét tar
tottak, kiderült, hogy a betörők az egyik pul
tot asztallá varázsolták, szépen megtérítették 
és az asztalon talált italmaradékok és üres 
üvegek arra mulatlak, hogy

munkaközinél vígan lakmározfak.
A nyomozás során csakhamar kiderült, hogy

MEINL
UJTERMÉSŰTEA
„INDIA SPECIÁL" KEVERÉK
Teljes arómájum Ielleg/elesen Ássam- 
virágu keverék, különösen n mindennapi 

használatra alkalmas. & dg ára F 1.40

A nagybeteg királyhoz továbbra is rengeteg 
mennyiségű levél érkezik a világ minden ré
széből, telve jókívánságokkal. A levelek any- 
nyira felhalmozódtak, hogy lebonyolításukra 
a főposta külön osztályt szervezeti. Nagyon 
érdekesek az arab levelek, amelyeket rendsze
rint igy címeznek:

„A hatalmas Györgynek, a királyok kirá
lyának, akinek Allah békét küldjön ezen 

a földön."
A király állapotáról egyébként ma este a 

következő jelentést adták ki:
A király napja nyugodtan telt el. őfelsége 

néhány órát aludt.
a bőemclkedés változatlanul tart, 

minthogy a tüdőgyulladás gyógyulási folya
mata szükségszerűen csak lassan halad előre.

a betörést három fiatalkora suhanc követte rt- 
akik közül a legidősebb tizennyolc éves.

A fiuk szülei vasúti alkalmazottak
cs a Hungária-uti telepen laknak. A fiatal be 
(Örököl előállították a rendőrségre, ahol be
ismerő vallomást tettek. Elmondották, hogy 
ponyvaregények hatása alatt elhatározták, 
hogy amerikai stilü betörőbandái alapítanak. 
A fogyasztási szövetkezet helyiségét szemelték 
ki első kísérletnek. Éjszaka behatoltak a he
lyiségbe. Mikor látták, milyen könnyen megy 
a munka, vérszemet kaptak, asztalt terítettek 
és lakmározni kezdtek.

Valóságos bankettet rendeztek
és felköszöntőt mondottak az első betörésre cs 
az uj betörőbandára. Hajnalban azután ősz 
szeszedték a zsákmányt és megszöktek. A hú
rom elzüllött fiút letartóztatták.

Vérnyomok vezették 
a rendőrt az öngyilkos 

nő nyomára
Szombaton éjszaka a belvárosi plébánia 

előtt szolgálatot teljesítő rendőrőrszem vér
nyomokat fedezett fel az aszfalton Gyanas 
nak tartotta a dolgot és telefonon értesített/-, 
a főkapitányság központi ügyeletét, ahonnan 
nyomban detektívek mentek ki. Közben a 
rendőr

lépésről-lépésre iiuladt előre a vérettöppek 
nyomán.

fgy érkezett cl az Eskíl-lérr. . Itt már össze
találkozott rendőrlársával. aki éppen ekkor 

egy eszméletlen, vértől borított asszonyt 
fedezett fel egy pádon. Csakhamar tisztázó
dott, hogy öngyilkosság történt. Az eszmélet
len nő. akinek n zsebében talált iratokból 
megállapították, hogy Gcbauer Károly bor- 
bélymc.ster felesége,

borotvásai felvágta mindkét csuklóján az 
ereket.
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A halálra ítélt olasz parlament 
utolsó mese

Róma, december 9. olasz nemzetiszinü szalaggal. A miniszterelnö-
* köt a terembe való belépésekor meleg ová
cióban fészesitették. majd elénekelték a 
fasiszta himnuszt. A képviselőház felkiáltás
sal elfogadta r rnunkn-charlál és a fasiszta 
nagytanácsról szóló törvényjavaslatot. Az 
ülés folyamán Mussolini nagy és fontos be
szédet mondott.

Ar olasz képviselöház ülésszakának 
mai utolsó ülésén részt vett valamennyi kép
viselő fekete ingben, azonkívül a kormány 
valamennyi lúgja is. Az udvari, szenátusi, 
diplomáciai és sajtó-pál.olyok zsu fotósig 
megteltek. Mussolini miniszterelnök bársony
széke elölt hatalmas vörös rózsacsokor állt

Szereti gyermekét?
Vásároljon karácsonyra Pattié Baby családi mozigépet
Ara P 170—, 0 havi részletfizetésre is. — Kaoható minden Jobb sza<üzletben. — Magyar*  
országi vezérképviselete: Danubius Moz/áUéplpurl Itt. i’athé Baby osztály;/ 

Budapest, V 11„ Üiiői-ut 4. — Képes árjegyzék ingyen.

Tizenötezer pengőt sikkasztott 
és két hétig nomád életet élt 

a budai hegyekben
Mayer, földmivelési miniszter 

a kereskedelem szerepéről 
beszélt az OMGE közgyűlésén

A Hangya Szövetkezet cégvezetője önként jelentkezett na 
ügyészségen, de indítvány hiányában nem tartóztatták le

Az OMGE vasárnap délelőtt tartotta er. évi 
közgyűlését Somssich László gróf clnöklésévcl 
Són stich Lá zló gróf elnöki megnyitójában a 
mezőgazdasági helyzetével foglalkozóit. A kivi
tel nehézségeiről szólott, majd felszólította n 
magyar társadalmat, tartózkodjék külföldi cik
kek vásárlásától. Punaszkodolt a mezőgazda- 
dnság pénztelensége miatt, amely visszahat az 
iparra és kereskedelemre egyaránt. A városi 
üzleteknek legjobb vevője n vidéki gazda.

A magyar gazda azonban nz Idén nem tudta 
eladni a terményeit, sem állntnlt megfelelő 
áron, tehát távol tartja magát a vásárlástóL 
Éles szavakkal kelt ki a főváros lengyelországi 

burgonyaimportja ellen. Örömmel állapította 
nng, liögy a földbirtokreform kérdését sikerült 
a kormánnyal egyetértésben nyugvópontra jut
tatni. Végül szóvá tette az exportakciót. Az ér
dekképviseleti szervek — mondotta Somssich 
gfóf — no foglalkozzanak bármilyen Irányú ke- . 
reskcdelinl ténykedéssel, hanem bízzák ezt a 
mezőgazdaság-kereskedelmi szervekre. Igy lehel 
csak leküzdeni a kereskedelemnek azt a törek
vését, amely a szövetkezetek erejét gyengíteni 
akarju.

Mulschenbacher Emil igazgató bemutatta nz 
Ign7gatóválasztmány (elöntését nz egyesület ez- 
évi működéséről. Balogh Elemér köszönetét 
mondott Hadik János gióinak azért a munkás
ságért, amelyet a mngyar ngrártársndalom ér
dekében kifejtett. Indítványoz!, hogy

Hadik János gróf érdemeli jegyzőkönyvi
leg örökítsék meg.

Az indítvány nagy feltűnést kelt, mert hiszen 
Hadik János gróf a felsőházban több ízben is 
rendkívül éles támadásokat intézett n kormány 
ellen. .4 közgyűlés résztvevői az indítványt ma
gukévá tették és Hadik János grófot hosszasan 
ünnepelték.

MAYER JÁNOS FÖLDMIVELÉSÜGYI 
MINISZTER

emelkedett ezután szólásra.
— Szerencsénknek kell tartanunk, — mon

dotta a földmivclésügyi miniszter — hogy agrár 
állam vagyunk', amely a megrázkódtatást Jobban 
kibírja, mint az iparállam, de ezzel nem azt 
akarom mondani, hogy uz agrárállam mindent 
kibír, sőt ellenkezőleg. A kormány feladata 
meghúzni azt a határvonalat, amelyen túl a ter
melés veszélyeztetése nélkül a terheket emelni 
nem lehet, fen azt hiszem, hogy ezt a vonalai 
már el is értük. Nem a kormányzatban van a 
hiba, ha a magyar föld terményeit nem tudjuk 
megfelelően értékesíteni.

A kereskedelmi szerződések előnye • jövő 
évben már mutatkozni fog.

Exportfejlesztő intézményre azért van szükség, 
hogy szakemberek intézzék ezt az ügyet. A kor 
Hiány azon van, hogy a kereskedelem bekapcso
lódhassák az exportba. Semmiféle külön intéz
ményt nem akarunk. Nem akarunk senkit sem 
favorizálni.

□3

nócíp& a védetem,

Vasárnap reggel a pestvidéki ügyészségen 
— érdekes bonyodalmak után — letartóz- 
latiák Spiegelhauter Mihályt, a Hangya Fo
gyasztási Szövetkezet pilisszcntkercszturi 
fiókjának üzletvezetőjét.

A Hangya igazgatósága nemrégiben bizal
mas utón arról értesült, hogy a pilisszent- 
keresztúri fiók üzletvezetője, Spiegelhauter 
Mihály gyanús életmódot folytat A hírek 
szerint, hetenként többször

Budapestre utazik, éjszakai lokálokba 
jár, kártyakliibokat látogat 

és általában költekező életmódot folytat. Az 
igazgatóság, ezen értesítés kézhezvétele után 
rovancsolást rendelt el. Ennek során meg
állapították, hogy a fiók könyveit szabály
talan módon vezették és azokban 

tizenötezer pengő hiány mutatkozik.
Mig a rovancsoiás tartott, Spiegelhauter el
tűnt a községből. Az oltani rendőrség meg
indította a nyomozást, de a megszökött 
sikkaszlót nem sikerült elfogni.

A csendőrség a napokban értesítette a 
budapesti főkupilányságot az eltűnésről, 
amelyben most érdekes fordulat követke
zett be.

Spiegelhauter Mihály néhány nappal ez- 
•lölt, lerongyolódva, összetörve,

megjelent a pcstvldéki törvényszék so
ros vizsgálóbírójánál és kérte letartóz

tatását.
Elmondotta, hogy a szökés izgalmát és fá
radalmát tovább nem bírja ki cs ezért hatá
rozta el magát a jelentkezésre.

A soros vizsgálóbiró megállapította, hogy 
a Hangya szövetkezet feljelentése még nem 
érkezett meg az ügyészséghez és igy — ma- 
gáninditváng hiányában — nem indíthatják

meg az eljárást. Az üzletvezető ekkor 1 
a peslvldékl ügyészséghez fordult, ahol 

hasonló választ kapott.
Ezek után ismét néhány napig bujdosott, 
majd jelentkezett a fővórosbun Winter Kóch 
Rezső dr. ügyvédnél, akinek elmondotta 
az esetet és kérte, hogy menjen vele a fő
kapitányságra. Spiegelhauter Mihály, ügy
védje társaságában jelentkezett is a'főkapi
tányság intellektuális osztályán. Itt eitnon^ 
dotta, hogy

körülbelül két héttel erdőit szökött meg 
Pllisszcntkereszlurról és ettől az Időtől 
fogva nomád életet élt a hadai be

gyekben.

Emberek előtt nem mert jelentkezni, meri 
félt, hogy felismerik és átadják a csendőr- 
ségnek. Az éjszakákat szabad ég alatl töl
tötte. Amig cl nem fogyott a pénze, paraszt
gazdáknál vett magának eleséget. Amikot 
azonban az utolsó fillérjét is felölte, kényte
len volt éjszaka lopkodni. Igv tartotta fenn 
magát néhány napig, de amikor beköszöntött 
a hideg időjárás és éjszakánkén! hó födte 
be a budai hegyeket, nem bírta tovább a 
bujdosást. elhatározta, hogy jelentkezni fog 
és kérni fogja letartóztatását, amit azonban 
sem a pestvidéki törvényszéken, sem az 
ügyészségen nem foganatosilottak.

A rendőrségen megállapították, _
Hangya szövetkezel feljelentése már befu
tott és megérkezett a pilisszcnlkcreszfuri 
csendőrség jelentése is. Spiegelhauter Mi
hályt ezután sikkasztás büntette címén elő
zetes letartóztatásba helyezték és átkisérték 
a pestvidéki ügyészség fogházába, ahol ma 
letartóztatták.

hoey a

WIMPASSING AUTÓNAPLÓ
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Vázsonyi Vilmos portréja a tábla előtt
Ács Dusi és egy fényképész szerzői jojbí'orlási pere Vázsonyi 
fényképei miatt — A Tábla 800 pengő megfizetésére és 40, illetve 

20 pengő büntetésre Ítélte az alpereseket
Vázsonyi Vilmos halála után érdekes polgári 

per indult két budapesti fényképész közölt, 
amely ügyben most hozott ítéletet a királyi 
ilélőtáblu Szekeres-tanácsa.

A per előzményeihez tartozik, hogy röviddel 
a nagy politikus háláin után Kiss Károly fény
képész kitelte a kirakatába Vázsonyi Vilmos 
portréját, amelyet ugyanebben az időben rolók 
Márk nevű ember terjeszteni kezdett a főváros
ban. Ars Dusi fotószalon tiilajdonosnőjc ebben 
a portrébnn saját felvételére ismert és ezért

szeriül Jogbltorlás elmén pert Indított Kiss 
Károly és Pollák Márk ellen 

a budapesti törvényszéken. Keresetében elő
adta, hogy ezt a felvételt Vázsonyi Vilmos ölvén- 
nyolcadik születésnapjára készítette a Demo
krata Párt megrendelésére, azzal, hogv a fény
kép másolatait az egyes demokrata körökben 
helyezik cl. Ács Dusi keresetében 3000 pengőben 
jelölte meg az anyagi kárát.

A budapesti törvényszéken nagyarányú bizo
nyítási eljárás indult meg, mert Kiss Károly 
fényképész azzal érvelt, hogy ez egy Önálló pro
dukció. Ács Jenő dr., n felperes jogi képviselője 
viszont hangoztatta, hogy ez a fénykép ács 
Dusi felvételéről származik és erre vonatkozó
lag kérte Haranghy Jenő Iparművészeti tanár 
szakértökénti kihallgatásai, aki kifejtette a bi-

róság előtt, hogy a Kiss Károly által forga
lomba hozott kép nem önálló alkotás, hanem a 
fényképészeti szakmában használatos gravőr- 
munka. A bíróság kérdést intézett a szerzői jogi 
állandó bizottsághoz is, amely teljes egészében 
magáévá tette Haranghy Jenő véleményét és 
kimondotta, hogy

Kiss Károly alkotása nem Ónálló munka.
A biróság felperes keresetének helyt adott és 
Kiss károlyi, valamint Pollák Márkot egyetem
leges

vagyoni és nem vagyoni kár elmén 800 
pengő megflsetéeére kötelezte.

A törvényszék ítélete ellen a felek fellebbe
zést Jelentettek be és igy került fel az ügy a 
királyi Ítélőtáblához, ahol most hoztak Ítéletet 
az érdekes polgári perben.

A tábla helybenhagyta a törvényszék ítéletét 
azzal a megokolússul, hogy az alsóblróság he
lyesen állapította meg felperes javára a szerzői 
jogbitortást és indokolásában is helyesen fej
tette ki, — magáévá téve a bizonyítási eljárás 
során beszerzett szakértői véleményeket — hogy 
alpereseknek nem volt joguk a képet mint „ön
álló miivel" forgalomba hozni. A királyi Ítélő
tábla ezenkívül Kiss Károlyi 40, Pollák Márkot 
pedig 20 pengő pénzbüntetéssel sújtotta.

.4ez Dusi uz összegszerűség miatt, alperesek 
pedig a bűnösség kimondása miatt Jelentettek be 
felfolynmodóst a királyi Kúriához.

)( Uj kezekbe került a Morrls autóképvtaelet. 
Anglia egyik legnagyobb autógyárának, a Mor- 
risnak, mely ma már napi 200 autót gyárt és 
a melyet eddig nálunk a Fehér Miklós gépgyár 
képviselt, képviselete most uj kezekbe került. 
A John Fowler et Co. régi jónevü angol cég 
szerezte meg magyarországi fiókja részére " 
vezérképviseletet. A Fowlcr-gyúmak i 
hosszú évek óta mczőgrtvdasúgi gépekben és 
motorokban kavicsgépek és egyéb ilyen gazda
sági gépekben gyára van a Kelenföld öli Az 
összes nagyobb és jobb gazdaságok évek óta 
a vevőköréhez tartoznak. Most, hogy a Morrls- 
gvár képviseletét megkapták, ar Andrássy-ut 
26. sz. alatt egy igazán fényes, impozáns 
mintatermet rendezlek l>e egészen világvárosi 
nivón, ugy, hogy a Cliamps Elysecn is feltű
nést keltene.

)( A Minerva autók bekerültek az Angoi-Ma- 
gyar Bank konszernjébe. Nem Simo Sándornak, 
de a Nemzetközi Gépkereskedelmi rt.-nek gra
tulálunk ezúttal, hogy a szerződést sikeresen 
megkötötte és egy külön rt.-t alakított a Mi
nerva és De Soto márkák plasszlrozására. Simo 
Sándor kezében e kél márka jövője biztosított
ak látszik, de főként őrvendünk annak, hogy 
•gre a Nemzetközi Gépkereskedelmi is belátta, 
hogy szakemberek nélkül vezetni és eladni 
még a legjobb autómárkákat sem lehet. Freund 
Vilmos és Simo Sándor múltja garancia arra, 
hogy a Nemzetközi Gépkereskedelmi a jövőben 
nívójúhoz méltó forgalmat és üzleteket fog 
produkálni e két szakember vezetése mellett, 
lm koncepcióiknak megfelelőleg dolgozni enge
dik Őket.

)( A Weisz Manfréd r.-L csepeli gyáriban a 
mull hóbnn mint értesülünk, elkezdték a ma
gyar kerékpárok gyártását. Örömmel kell üd
vözölnünk a gyúr ezen elhatározását, mert 
eddig 60.000 darab kerékpárt hoztunk be, ami 

*6,000.000 pengő összeg kivándorlását jelenti.

Ha et iltmarsd, lényegesen enyhíti amúgy ia 
szomorú külkereskedelmi mérlegünk passzhp 
voltál. Értesülésünk szerint már a kora tavaszra 
a keresletnek megfelelő mennyiségben fog ma
gyar kereskedőink rendelkezésére állani a ma
gyar kerékpár.

— Egész Budapest a „Papayáig*  kiváló uj 
műsoráról beszél. Egyik szám jobb, mint a 
másik. Különösen Dubos Viola, 3 Flamming,S ^Hf-Ton, ^’O0,lu,ar(i’ Sisters Ray, Fama £ 

nálunk | c.omp. oly nagyszrü számok, hogv a legnagyobb 
en és Lr.irr.i.i: ..... _____  ___ ..."külföldi színpadokon sem látni jobbul.

Bizwn ineMa
Renault

gyorsteheruonat
i legmegbízhatóbb es legolcsóbb özem*

Kérjél AF*]An'stni amortizációi axAmltAmal.
Igen kedvetfl f l b e i é» l t e 1161 e I ek

KiráróiRgoR képviselet: 
namztikOzi omercsk8űa:ml ni 
BaáRnnt, V. kér., V ln»o« c«Ah Ar ót ZR

könnyű, gyors, 
vagy nehéz teher
autója között azt 
a típust, amely 
kategória, teher
bírás és ár tekin
tetében legjobban 
megfelel.

Reiman
Budapest, fJMsmarti-iÉr 1
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V eszedel mes 
angyal csináló bandát 

leplezett le a rendőrség
Exhumálták a bűnszövetkezet egyik áldozatának .. ... . jn(jUj az angyaj_holttestét — Országos nyomozás 

esinálók ellen
A főkapitányságra a napokban jelentés 

érkezett, amely arról számolt be, hogy 
Páty községben egy gazdálkodó feleségén 
tiltott műtétet hajtottak végre. A budapesti 
detektívek a pályi csendőrséggel karöltve 
megindították a nyomozást, amely meg
lepő eredménnyel járt. Megállapították, 
hogy a feljelentés megfelel a valóságnak, a 
tiltott műtét valóban megtörtént. A bizo
nyítékok alapján

a gazdálkodó feleségét őrizetbe vették. 
Ezzel azonban nem fejeződött be a nyo
mozás. A vizsgálat során ugyanis olyan 
adatok jutottak a rendőrség kezébe, ame 
lyek art igazolták, hogy ezen a környéken 
valóságos angyalcsináló bűnszövetkezet 
működik. Kiderült, hogy két esztendővel 
ezelőtt ugyancsak Páty községben titokza
tos körülmények között meghalt egy kis
birtokos felesége. A rendőrség a gyanú
okok alapján

intézkedett a holttest exhumálása és 
fclboncoiása iránt,

amit a hatóságok el is rendeltek. Exhumál
ták és felboncolták a holttestet és kiderült, 
hogy a szerencsétlen asszony

rosszul sikerült Ullott műtét következ-

tőben balt meg.
súlyos adat birtokában a 

csendörséfi fokozott eréllyel 
a veszedelmes angyalcsinálé

Ezen újabb 
rendőrség és 
Ingott hozzá _______ ...........
banda leleplezésének munkájához. Már ed
dig is igen sulj’os terhelő 
fel egyes személyek ellen,

több letartóztatás
A hatóságok különben 

indítanak az t 
jóléti minisztérium az egyke ellen indított 
propaganda során országszerte figyelem
mel kiséri a népszaporodással kapcsolatban 
álló jelenségeket. Ezzel kapcsolatban nem
régiben megállapították, hogy Mezőkövesd 
környékén kuruzslókból és javasasszonyok
ból álló bűnszövetkezet működik. Akkori
ban budapesti detektiveket küldtek Mező
kövesdre, akik

matyó ruhába öltözve leplezték le a 
kuruzslókat.

Hasonló hírek érkeztek Baranya megyéből, 
az Ormánságból is A hatóságok most eré
lyes országos akcióval igyekeznek letörni e 
nemzeti és társadalmi szempontból veszé
lyes jelenséget.

adatok merültek 
usy hogy 

várható.
országos akciói 

angyalcsinálók ellen. A nép-

Réti Károlyról, a Kereskedelmi Bank 3 évi 
{egyházra ítélt sikkasztójárói kiderült, hogy 

nagyszabású kivándorlási panama tettese
Most hallgatták ki Rétit a kivándorlási panama ügyében 

Tömeges feljelentések — Több letartóztatás várható
Rendkívül érdekes ügyben indult néhány 

nappal ezelőtt nyomozás az ügyészségen. A 
nyomozás középpontjában Z?éft Károly áll. 
Réti neve nem ismeretlen a közönség előtt 
Körülbelül másfél esztendővel ezelőtt a Pesti 
Magyar Kereskedelmi Bank kárára nagy
szabású csalást kísérelt meg büntérsával, 
Pekáry Gyulával együtt. Réti és Pckárv meg- 
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müveinek
gyűjteményes kiadása

A legnepszerüitB magyar Ircno 20 eues 
munkásságánál isglsuat tartalmazza.

Könyveiben a mai élet tükröződik. Tollá
nak megelevenítő ereje, stílusának szépsége 
és lendülete, nyelvének ízes magyarsága az 
elsők között biztosít helyet Szederkényi 
Annának a magyar írók társaságában.

A gyűjteményes kiadás a legszebb kará
csonyi ajándék, amely egyszersmind a Ma
gyar' Anyák Szent Islváunapi Nemzeti ünne
pének alapját növeli

I. kötet. Amíg egy asszony eljut odáig. Re
gény. Laterna magica. Dráma.

II. kötet Amiért egy asszony visszafordul 
Regény. Hill Márta. Regény.

III. kötet. Lázadó szív. Regény. A legtisztább 
szív. Dráma.

IV. kötet. Lángok-tüzek. Regény.
V. kötet. Döcög a szekér. Regény. A Mária 

Annuncláta Villában. Regény.
VI. kötet. Sorsok, ha találkoznak. Regény. 

Az ismeretlen fiatalember. Regény.
A kötelek famentes, hófehér papíron, 

könnyen olvasható, szép belükkel nyomva, 
díszesen aranyozott kék selyemvaszon- (ba.- 
lon) kötésben kerülnek forgalomba. — A 
gyűjteményes kiadás ára 50 P, havi i pengős 
részletekben is törleszthctő.

! SINGER ES WOFNER ÍROD. INTÉZET R.T. 
KÖNYVESBOLTJÁNAK

BUDAPEST.
VI., Andrdssy út 1«. «x.

Kérek díjtalan propektmt Szederkényi Anna 
j műveinek gyújteménves kiadásáról.

Megrendelem Szederkényt Anna művelnek 
gyűjteményes kiadását G kötetben 50 P-ért, 4 hasi 

• ríszlcffizctísrr.

Fontaik órás

Cím 

H. N. A nem kívánt törlendő.

meglepő olcsón

Kizárólag elsőrangú
ruházati cikkeket és nem 
e célra készült tömegárut 

Népszerű osztályom ez évi 

karácsonyi vásária 
keretében eladásra kerül:

KÖPenVCK I-a tJeztn gyapjnwö- OO 
veiből, bélelve - P 49.80, 39.60,

Köpönyegek szőrméivé P 79.80 59.60
Nutriette Dunnán P330. - 
seai Dunnák i-a .., 320. 
Nerz-Kid DundOk .. P 350.

T8nc- és estÉiviruhÉk
Crepe de Cbine-ből. minden színben P

Jumperruhau____ P
Kötött lumpereK P 
BársonypongyoiaK^ 
szöuetrunaK

75— 
39-
19-
29-
27.v>

l-SÖ emeleti legüjatm medeleK - komplék, toilettek, szőrmeköpe
nyek különleges olcsű eladása

Rétit kihallgatták ax ügyészségen a Id- 
vándorlási panama ügyében.

Két napon keresztül tartó kihallgatása után 
úgy döntöttek az ügyészségen, hogy a nyor

hamisított okmányokkal
többszázniilllót sikkasztottak a banktól.

Pekáry, aki a bank szolgálatában állott, Ré
tivel együtt megszökött, de elfogták őket és 
a kiadatási eljárás során hazaszállították 
mindkettőjüket Budapestre.

Réti húrom esztendei fegyházat, Pekáry 
négyévi börtönbüntetést kapott.

A Kereskedelmi Bank csalói most töltik bün
tetésüket a gyüjtöfogházban.

Néhány héttel ezelőtt bizalmas feljelentés 
érkezeit a rendőrségre és ügyészségre, amely 
érdekes dolgokat mondott el Réti Károlyról. 
A bizalmas feljelentés szerint, Réti

egy nagyszabású kivándorlási panama 
középpontjában áll.

A nyomozás azonnal megindult s csak
hamar meglepő eredménnyel járt. Kiderült, 
hogy Réti Károly, mielőtt Pekárvval együtt 
elkövette bűncselekményét, valóságos em
berkereskedelemmel foglalkozóit.

Irodát nyitott, amely kivándorló transz
portokat akart szállítani Amerika 

lönböző részeibe.
100 és 200 dollár között váltakozott 
összeg, amelyet egy-egy áldozatától 
dett Réti kápráztató ígéretekkel 
össze áldozatait, ügynökei voltak 
Rudapcsfcn, de az ország minden 
Nagyszerűen ment minden, amig a másik 
ügyben le nem tíjrlóztatták. Ekkor össze
omlott a kivándorlási iroda, a különböző 
„transzportokba sorozott" alakulatok, akik 
természetesen egy fillért sem kaptak vissza 
pénzükből,

nem mertek feljelentést tenni ellene, 
mert az ügynökök azzal fenyegették őket, 
hogy ha feljelentést lesznek, ők is börtönbe 
kerülnek. Megígérték nekik azt is, hogy rö
videsen vagy visszakapják pénzüket, vagv 
kiszállítják őket Amerikába. A megkárosított 
emberek jóidéig várlak pénzükre, most 
azonban egyikük elhatározta, hogy nem 
vár tovább s nem fél a maga letartóztatásá
tól sem, hanem feljelenti Réti Károlj’t.

Az első feljelentést tömegével követte 
nyomon a többi, 

úgyhogy ma már egész sereg bűnvádi felje
lentés fekszik a hatóságok elölt.

Miután ezt megállapította a nyomozást,

kii-

az az 
fclszc- 
szedte 

nemcsak 
részében.

mozást kiterjesztik Réti bűntársaira is, 
úgyhogy \

több letartóztatás Is várható
a nagyszabású kivándorlási bűnügyben.

>

Többszáz lakónak felmondtak 
az állami lakótelepeken

További felmondások várhatók
Napok óta nagy izgalom uralkodik a fő

városi és környéki állami lakótelepeken. Eze
ken a telepeken jobbára szegény emberek lak
nak, akik a mai nehéz gazdasági viszonyok 
közöli alig tengetik életüket és nagyrészüknek 
még az aránylag csekély lakbérre sem telik. 
Korábban is előfordult, hogy sokan hátralék
ban maradtak a lakbérrel, olyan hatalmasra 
azonban sohasem ugrott « lakbértartozások 
összege, mint éppen az idén s főképen a téli 
hónapokban. Ez a helyzet különösen a nagy 
munkanélküliséggel magyarázható.

Érthető tehát, hogy az ilyen rettenetes 
szonyok között tengődő emberfők közölt 
lyon rémületet keltett a hir, hogy az t 
lakótelepek felügyelősége, »-•-
dóra szánta el magát. Mái

vi- 
mi- 

állami 
, erélyes interven- 

__ a .. Jár a mull hónapban 
löbb telepen felszántották a késedelmesen fi
zetőket, hogy sürgősen rendezzék tartozásai
kat, különben kilakoltatják őket. A szegény 
emberek kétségbeesetten vették tudomásul a 
felszólítást, de eleget tenni természetesen csak 
kevesen tudlak neki.

Rövidesen kiderült, hogy tényleg erélyes lé
pések történnek a nemfizelökkel szemben.

Az összes lakótelepeken tömegesen fel
mondtak a lakóknak.

Fantasztikusan nagy számokat kotportálnak, 
hogy hány felmondás történt, de azt minden
eseire meg lehet állapiíani, hogy

a felmondások legutóbb három-négyszáz 
lakót érintettek.

Természetesen, hogy ezek a felmondások 
óriási riadalmat keltettek az állami lakótele
peken, hiszen attól tartanak, hogy a nemfize- 
töket télviz idején ki is fogják lakoltatnl. A 
sashalmi állami lakótelepen

három családot már ki In lakoltattak 
és ezeket közös barakban helyezték el. Nap
nap után ujnbb és ujabh felmondólevelek ér
keznek a lakótelepekre és hir szerint g fel
mondások száma az év végéig jelentékenyen 
emelkedni fog.

A feltűnően nagyszámú felmondások ügyé
ben érdeklődtünk az állami lakótelepek gond
nokságánál, ahol a következő felvilágosítást 
kaptuk:

— Tény az, hogy az összes állami telepe
ken tömeges felmondások történtek és eddig 
néhány száz lakónak mondottunk fel. A fel-

mondások számáról pontos statisztikánk' 
nincs, de ez a szám még emelkedhet, mert a 
szabályzat értelmében a bérnegyed első két 
hónapjában — jelen esetben novemberben és 
decemberben — lehet felmondani. Ezek a 
felmondások nem jelentik azt, hogy az illető
kát ki is lakollaljuk, mert

a kilakoltatást legfeljebb 10%-ban esz
közöljük.

Minden egyes esetben alaposan megvizsgál
juk, hogy az illető miért nem tud fizetni és 
csak azt lakoltatjuk ki, akinél rosszakaratot 
tapasztalunk.

Kabátvásárom sikere arra indított, hogy 
hasonló árleszállítássalruhavásárt

rendezzek.

Uj áruházamban hétfőtől kezdve

többszáz ruha
keriil eladásra

A ruhák anyaga, szabása, elkészítése a leg
kényesebb ízlésnek megfelelő!

Az árakat úgy állapítottam meg, hogy szét
vigyék áruházam hírét az egész országban! 

Radó Aladár uj áruháza 
a Bécsi-utca és Deák Ferenc-utca sarkán 

ABC-ulalványok érvényesek!

legszebb

ühPAILn
[li

LEGJOBB

PAP,

két nagy estélye a
VÁROSI SZÍNHÁZBAN

December 10. FAUST a legnagyszerűbb együttessel. 
December 14. H ANGVERSENY a legragyogóbb koncert-paré.

Saliapln hangversenyén érdekes és IrUalmas egész, estét betöltő műsort ad. Közreműködik 
Földessy Arnold, világhírű gordonkaművészünk,

Kárpitosán!, vas- 
és rézbutorgyára

Szőnyeg, pokróc, fUtfgöny, ágy- és asz
talterítőd minden kivitelben kaphatók 

GICHftEUJ «A<IS 
Btid p»s'. Erz«eto:-kcrut 20.

Nagy kaialógual 40 HU. ellenében postán bérsemre küldők
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HÍREK
Éber Amália ésSchaurek Otfmár 
győztek a Nemzeti Lovarda nehéz 

díjugrató-versenyén
A Nemzeti Lovarda kétnapos lovasversenyét 

vasárnap este fejezték be. Mindkét napon elő
fellő és nagyszámú közönség töltötte meg a Nem- 
aeti Lovarda páholyait.

Gróf Andrássy Géza és gróf Teleki Sándor 
fogadták politikai és társadalmi életünk kitű
nőségeit, akiknek sorában ott láttuk herceg 
Odescatcht Bétát, gróf Pejaeseidch Albertét, gróf 
Krdődy Rudolfot, gróf Rátlay Gedeont, Ra- 
kovstky Ivánt. dr. Ptósz Bélát, Scitovszky Ala
dárt, Janky Kocsérd hadseregföparnnesnokot, 
Algya-Papp Sándor államtitkárt, Homorogdy 
Pál cscndőrsógi felügyelőt és még sokakat. A 
kétnapos lovasmérkőzésck részletes eredményei 
• következők:

I. Urak díjugratása: 1. Schnurek Ottmdr 
„Dagály" lova lov. a tulajdonos. 2. Pásztói istálló 
„Terllnde" lova lov. Bindcr Olló. 3. Szt. Huber
tus istálló ..Ibolya II." lova lov. Mnlanotl Lajos. 
4. Fónagy Sári „Éva Hl." lova lov. Kánya An- 
Int. 5. GyőrtyánfTy Jenő „Diiou" lova lov. a 
Iylald, 0. Lakos Bertalan „Fickó" lova lov. a 
t^lajd.

Hölgyek díjugratása: 1 Szt. Hubertus Istálló 
„Csínom Palkó" lova lov. Éber Amália. 2. 
Hungária conc istálló „Anninn" lova lov. Pauly 
Hartmanné. 3. Tisza conc. istálló „Vigadó" lova 
lov. Bórczy Erzsébet. 4. Fáy Halász Ida „Tomy" 
lov. lov. a tulajdonos. z

Vrak nehéz dl)ugratása: 1. Lakos Bertalan 
„Cinka Panna" lova lovagolta Schaurek Ott- 
tnár. 2 Hungária Istálló „Khnonó" lom lova- 
rtolta Pauly Hartmanné. 3. Pásztói Istálló „Tor- 
Inde" lova lovagolta Bindcr Olló. 4. Hungária 

istálló „Levendula" lova lovagolta Pauly Hnrt- 
mamié 5. Szt. Hubertus istálló „Hotgcr" lova 
lovagolta Mntunotll I-aJo». 6. v. Llncscy Mór
ion ..Mustra" lövi lovagolta a tulajdonos.

Hölgyek nehézdifugratása: I Szt. Hubertus 
kiálló „Bárány" lova lovagolta Éber Amália. 
3. Hungária Istálló „Armira" lova lovagolta 
Pauly Hartmanné 3. Szt. Hubertus Istálló „Csí
nom Palkó" lova lovagolta Él>er Amália. 4. 
Alpár Gitta „Annié" lova lovagolta Fáy Halász 
Ida. 5. Hungária istálló „l.nvendtila" lova lo
vagolta Pauly Hartmanné. 6. Szt. Hubertus ist. 
„Dukla" lova lovagolta Éber Amália.

— Időjárás. A Meteorolóőglai Intézet va
sárnap nz Időjárásról n kővetkező prognó
zist adta ki: Jobbára borús, vagy ködös idő 
leírható, jelentéktelen lecsapódásokkal és 
lényegtelen höváltozásokkal.

A gyöngyöst tpartealfllef jubileuma. 
Gyöngyösről Jelentik: A gyöngyösi ipnrlestülct 
fenóllásánnk huszonötödik évfordulója alkal
mából szombaton Jubllárls díszközgyűlést tar
tott, amelyen nz IPOSz képviseletében Dobsa 
László elnök jeleni meg és mondott beszédet 
A díszközgyűlésen képviseltette mngát a mis
kolci kereskedelmi és iparkamara a miskolci, 
•fri és hatvani ipartest űtet és megjelent a 
disaközgyüVésen Pukg Árpád gyöngyösi pol
gármester és Botslk Pál prépost ‘ plébános, 
*ott nemzetgyűlési képviselő is. A jubllárls i 
közgyűlésen felavatták a gyöngyösi iparlealü- 
M uj székházAt. ” 1

— A Magyar Asszonyok Nemzeti SzÖvetaégé- 
nck jublhlrls közgyűlése. A Magynr Asszonyok 
Nemzeti Szövetsége vasárnap ünnepelte a 
vigadóban fennállásának tízéves évfordulóját. 
Az ünnepségen megjelent Horthy Miklós kor
mányzó és neje, Auguszta főhercegnő, József és 
Jóssal Ferenc főherceg is. Tormái/ Cecil elnöki 
megnyitójában ismertette a MANSz működését, 
amely kulturális és szociális munka egyaránt. 
Ezután Vértessy Sándor, a kabinetiroda főnöke 
rövid beszéd kíséretében átnyujtota Tormay 
Cecil elnöknek a kormányzói elismerést ki
fejező díszjelvényt. Kiss Károly főtitkár jelen
tése ulán számos üdvözlő felszólalás hangzott 
el. Délben bankett volt, amelyen Sipőez Jenő dr. 
polgármester és mások mondtak beszédet.

— Felépítették ■ heveamegyel elektromos 
cenlráléi. Egerből jelentik: Heves vármegye 
mintegy kél évvel ezelőtt határozta el a vár
megye városainak és községeinek elektromos 
eentrálé utján történő világítását. A megala
kult Hevesmegyei Villamossági Rt., mely az 
összes hevesnicgyci városok és községek kon
cesszióit megkapta, elhatározta, hogy nyolc 
millió pengőnyl költséggel felépíti az elektro
mos centrálét és ebből a célból nyilvános pá
lyázatot iil ki. A tervpályázatra öt pályamű 
érkezett be, amelyeket a pályabíróié bizottság 
most megküldött Főseid műegyetemi tanárnak 
elbírálás céljtból. Rövidesen véglegesen dön
tenek arról, bogy mely pályaterv szerint épít
sék fel a hevesmegyei elektromos ccntrálét, 
amely a vármegye lignit- és barnaszén telepei
nek felhasználásával egészen az Alföldig ter
jedő elektromos energiát szolgáltató nagy
szabású áramielep lesz.

«— Egy rcndörfognlmazó menletle meg egy 
szülő nő életét a Vórl-uton. Péntekről szom
batra virradó éjszaka a néptelen Váci-utón 
összeesett egy munkóskülsesjü asszony, akit 
néhány perc múlva heves szülési fájdalmak 
leptek meg és egy egészséges fiúgyermeknek 
adott életet. A kritikus pilnnnthnn arra ha
ladt egy magánautón családjával együtt Lu
kács Pál dr. rcndőrfogalmnzó, aki at ájult 
asszonyt és újszülött gyermekét beemelte a 
kocsijába és beszállította a Gyöngyösi-úti 
szülészeti kórházba, ahol megállapították, 
hogy néhány percnyi késedelem a szülő nő 
halálát okozta volna.

— Lugkörra dézsába esett egy kétéves kis flu. 
Ulrleh József kétéves kis flu szüleinek Szent- 
endrei-ut 32. szám alatt tévő lakásán véletlen- 
ségből egy lugkőoldattal telt dézsába esett. A 
kis fiút súlyos égési sérüléseivel a mentők az 
Ujszentjános-kórházba szállították.

— *.Anya  és fin motorkerékpárszerea- 
caéllcnsége. Vusámap este hét órakor Gro- 
szer Elemér műszerész motor kerék párja, 
amelyet Groszer vezetett, ar oldalkocsiban 
pedig felesége és nyolcéves Tibor nevű fia 
Olt, összeütközőit egy autóval. A motorke
rékpár felborult s mindhárom utasa kire
pült az ülésből. Groszer csodálatos módon 
épségben maradt, felesége és kisfia azonban 
megsebesüllek. A fiút a mentők első, segítség
ben részesítették és a Inkásáru szállították, a 
súlyosan sebesült Groszer Elemérnél pedig a 
Bakay-klinikón vették ápolás alá. A rend
őrség vizsgálatot indított annak megállapí
tására, hogy a kettős balesetért kit terhel a 
felelősség.

— Tűzrladalom a Pesti Hengermalomban- 
Péntekről szombatra virradó éjszaka a Hen
ger utcában lévő Pesti Hengermalom tűz 
jelző készüléke malomtüzel jelzett a köz
ponti tüzörség laktanyájában. A tűzjelzésre 
úgy a központi, mint a budai tfizörségek 
nagy készültségei vonultak ki, de a tűznek 
nyomát se mtalálták a malomban. Megálla
pították, hogy az egyik tűz jelzőkészülék el
romlott és ez okozta a vaklármát.

— Izgalmas betöröüldözés a Pannonla-ntcá 
ban. A Pannonla-utca 12. számú ház negyedik 
emeletének egyik lakásbon vasárnap este Is 
meretlen betörő járt. A betörő fcszilövassal nyi
totta ki az ajtót, ami nagy zajjal járt. A zajra 
figyelmes lelt a házban levő Aranykakas ven
déglő egyik alkalmazottja. Figyelmeztette né
hány társát, akikkel együtt a betörő elfogotására 
indult. A betörő ezalatt a lakásban összeszedte 
a kezeügyébe kerülő holmikat és éppen távozó 
félben volt, mikor a lépcsőházbnn összetalálko
zott a vendéglő alkalmazottaival. A betörő 
eldobta csomagjait és vad futással menekülni 
kezdett. A vendéglő alkalmazottai futva Igye
keztek utána. Mikor kiértek a házból, perceken 
át üldözték nz utcán, végül is azonban a be
törőnek sikerült egérutat nyernie és az egyik 
keresztutcában eltűnt. Az izgalmas betörötildö- 
zés nagy feltűnést keltett a környéken. A rend
őrség az ajtózáron talált ujjlenyomatok alapján 
keresi most a lettest. ,

— Egy nagyrédei gazda szemét kiszórta az 
.Ikre. Nagyrédéről vasárnap Budapestre szál 
litották Török István ottani gazdálkodót 
akit ma hajnalban rendkívül súlyos szeren
csétlenség ért. Török ar istállóban az ökrök 
körül foglalatoskodott, amikor az egyik 
állat megdühödött és szarvával a gazdálkodó 
felé szúrt. Töröknek nerr sikerüli kellő idő
ben félrcugrani és igy az ökör a szarvával 
kiszúrta Török István szemét, akii a mentők 
eszméletlenül szállitottik fel Budapestre, 
íhol a Rókus-kórházban helyezték el.

— Inrultáltók Fennlnger Gusztáv fulballblróL 
A fürj-utcai sporttelepen vasárnap délután 
játszották le a BTE—PATO-mérkőzést. A mér
kőzés ntán a Budai Torna Egylcl tizenegy já
tékosa inzullálta Pennlnyer Gusztávot, az is
mert régi futballbiről. Az inzultus láttára a 
közönség egy része a pályára nyomult és álta
lános verekedés kezdődött. A verekedés annyira 
elfajult, hogy a közeli őrszobáról kisebb rend
őri készültségnek kellett kivonulni, amelynek 
azután sikerült a verekedőket szétoszlatni. A 
verekedés közben Kovácsovics Oszkár 31 éves 
klubtitkár a fején sérülési szenvedett.

— Egy miniszteri osztály tanácsos lakását 
kifosztották a betörök. A kettős ünnepek 
aluli egész sereg betörés történi a főváros
ban, igy elsősorban a Józscf-körut 26. számu 
házban lévő Horvát Emi) divatkcreskedésél 
fosztották ki ismeretlen tettesek. A Vilmos 
császár-ut 44. szám alatt levő Fuchs Pál 
kirakatát ugvoancsak hasonló körülmények 
közöt fosztották ki, majd vasárnap délelőtt 
Káváig Bé’a miniszteri osztálytanácsosnak 
a Margil-körut 36. számu házban levő lezárt 
lakásába hatoltak be Ismeretlen betörők, 
ahonnan nagymennyiségű ruha és fehéme 
műt, valamint több ériékes ékszcrdarahol 
vittek cl. A rendőrség a betörök elfognlásn 
’rdekében széleskörű nyomozást Indított.

LÓSPOltT
Budapesti ügetőversenyek

Nagyobb verseny nem szerepelt ■ vasárnap! 
programon, <le minden egyes futamban nagy 
mezőnyök és érdekes végkűzdelniek voltak*  

hogy a kint lévő nagyszámú közönség- 
nagyon szép sportban volt része, 
részletes eredmény a következő: 
futam: 1. Walpurgo (parin) Dózsa, 
(l’/g) Feiser, 3. Rudtiga (3) Salgó. 

Csibész, Diaboló, Iwa,

agy 
nek

A
I.

lek . ...
még: Vince, _______ ... . ......................„
Waisenkind. 10:28, 13. 12. 19. Olasz 10:31. — 
II. futam: I. Dalosldny (1%) Zwillingcr, 2. 
Malvina (3) Ben kő, 3. Jura (2) Ma szár F. 
Indult még: Néha, Othello, Rodostó. 10:44, 
32. 50. Olasz 10:77. — III. futam: 1. Pattan
tyús (pari) Novák, 2. Pogány (ő) Benkő. .1 
Bazsalikom (4) Kovács I. Indult még: Urf 
Baka, Juhar, Kocogó, Mcdca. 10:21, 13, 20. Ifl. 
Olasz 10:94. — IV. futam: 1. Baba (I '/« reá) 
Kovács I. 2. Margit (l’/s) Maszór F. 3. Öcskös 
(3) Novák. Indult még: Miss Franciska, Mály- 
vácska. 10:21, 13, 14. Olasz 10:32. — V. fu- 
tam; 1. Dante (4) Kovács S. 2 Rabonbóu 
(1%) Novák. Indult még: Párta. 10:45. Olíur 
10:15.

2. Vé- 
Indult 
Mella*

A Magyar Lovaregylet szombaton este tar
totta választmányi és közgyűlését. A dijaknt 
jövőre lényegesen felemelik. A legkisebb díj 
2000 pengő lesz. Az uj versenyfeltételek ja
nuár első napjaiban jelennek meg. Mint újí
tást megemlítjük, hogy a hosszutávu versenye
ket erősen megszaporitotlák. Verseny napon
ként legalább kél hosszutáou verseny lest.

— Kifosztottak egy Pclvülgy-ull villái. 
Vasárnap éjszuka Jelentenék a főkapitány- 
ságnak, hogy a Pálvölgyt-ut 15.799-es hely
rajzi számu villát, amely Pafzs Antal tulaj
dona, ismeretlen lellesek teljesen kifosztot
ták. A villatulafdonos néhány nappal ezelőtt 
zárta be villáját és budapesti lakásába költö
zött. Az elmúlt este valami dolga miatt ki
ment a villájába és legnagyobb meglepeléséra 
a villái kifosztva lalálla. A betörsl minden 
valószínűség szerint már néhány hét előtt 
követték el. A nyomozás megindult

— Védekezés ■ nikotin mérgező hatása ette*.  
Villámgyorsan terjed a hire annak, hogy a 
magyar cignrettahüvely-gyártás szenzációja: ar 
OVeschau hüvely olyan speciális módon elő
állított és szabadalmazott vattával van ellátva, 
amely 90%-bán távolit ja el a nikotin mérge*  
anyagai'*  Jó a hire, jó az ize, illatos, kellemes 
a füstjét

— Nem azonos. Tőkés Rudolf vendéglős kéré
sére közöljük, hogy nem nznoos a mull szá
munkban szereplő Tőkés öngyilkos vendéglős
sel.

— Leesett aa első emeletről egy kéregét*  
koldus. Vasárnap délelőtt különös szerencsét
lenség színhelye volt a Váci-ut 55. számu hóz, 
amelynek első emeletéről az udvar kövezetére 
zuhant Bukinszky Nándor hclvenhárom éves 
koldus. A rendőrség n különös ügyben megindí
totta a vizsgálatot, de eddig még nem sikerült 
a tényállást megállapítani, meri n szerencsétlen 
ember az eszméletét mindez ideig nem nyerte 
vissza.

j Csak nagvlerjedelmfl üzlethelyisé
günket adjuk fel, nem pedig régi elvűnket, 
hogy vevőinket lelkiismeretesen, Jól és 
olcsón szolgáljuk ki. Érdeklödlék előbb 
ismerőseinél, akik nálunk már egyszer vá
sároltak és csak azután keressen lel.

i Hogy látványosságba m» nő túlzsúfolt 
raktárunktól szabadulhassunk, Arainkat a 
legminimálisabbra redukáltuk. i

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. Nagyértékü karácsony 1 és 
alkalmi ajándéktárgyak.

Gépszőnyog osztályunkat 
teljesen feloszlatjuk. 

Antikart r.-t
(8TERNBERG Z. J. igazgató)

WU Dob- os Kazinczy-utca sarki*.
Tol. J. 403—68, 423—59.

regi cegnei vásárolja 
karácsonyi szükséglétéi, 
nagyapáink "meggyőződtek

arról,

HOGY AZ AZ OI.CSÖ,
AMI JÓ!

Puha kalap ......................................P
Kemény kalap............................... P
Angol oxford-lng ....................... p
Valódi Andenion oxford-lng .. P 
Selyem nyakkendő 
Tiszta selyem sál..
Házi kabátok

nagy vAluiUkbaü

8.- 
12.- 
12- 
20.—

8.— 
15.— 
28.U,

68 éve Károly-körut a sz.
A Markon
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BofKottálják maximovics 
ezredes-főispánt

BeitltottáK a parasztdemoKrata koalíció svUtésOi

Hiiiini■■■■ ■ ■■■■

Hogyan készíthetők el éa 
diszithetők otthon az ősz- 
ízes eukrárzsűlemények, 
mignonok ét torták?

Jl misüteményes könyv tin i “
a kitűnő Váncza-könyv 
16? képpel magyarázva, 
1M nagyszerű cukrász
sütemény elkészítésére és 
szakszerű díszítésére ta
nít meg minden háziasz- 
tzonyt. Ez az igazi érté
ket képviselő csodás 
könyv beszerezhető min
den füszerűzletben és szö
vetkezetben, — Követelte 
mindenütt „A mi sütemé
nyes könijvünk‘'-et.

Belgrád, december 9.
A paraszt-demokrata koaliciőnnk vasár

nap Zágrábban egybehívott gyűlését betil
tották.

Belgrád, december 9.
A zágrábi autonóm kerület választmá

nyának a tegnapi ülésén hozott hatarozuta 
alapján panasszal fordul a kormányhoz 
Maximovics ezredesnek zágrábbi főzsu- 

1 pánná történt kinevezése miatt. A választ
mány egyúttal elhatározta, hogy

megakadályozza Maximovics ezredest 
abban, hogy a szábor Ülésein részt 

vegyen.
A határozat hivatkozik az alkotmány vo

natkozó pontjaira, valamint utal arra, 
hogy Maximovics kinevezésével a kormány 
törvénysértést követett el. A zágrábi újság
kiadók egyesülete elhatározta, hogy Maxi- 
movicsot bojkottálni fogja.

Belgrád, december 9.
Miután Damdovics, a demokrata párt 

vezére továbbra is kitart ama követelése 
mellett, hogy Maximovics ezredesnek zág
rábbi főispánná történt kinevezését von
ják vissza, a mai lapok válságosabbnak 
látják a helyzetet és nem lurtják kizárt
nak, hogyha Davidovics megmarad állás
foglalása mellett,

kormányválság áll be.

CORVIN ARUHÁZ

Trico sál,
fehér, hibátlan, alma és 
mintás, drbja p ««, 1-90

Trico sál,
szinesnyomással,hibátlan, drbja P 2.60

Crep de chine sál, R Qfl
nagyon Ízléses, festett, drbja . P

— BrlJgc-verseny szombat estétől vasár
nap reggelig a l'észi-k-klubban. A Fészek 
müvészklubban szombaton este 47, 4—4 tag
ból álló, tabló startolt brillel-versenyben u 
klub újonnan átalakított s pazar eicgánció- 
val berendezett kártya termében. Már reggel 
félhat volt, amikor végeiért a mérkőzés és 
utána nyomban kihirdették nz eredményt, 
amely szerint az első dijat Unka Jenöné, a 
következő dijakat pedig Szarvas István. 
Bonta Arinand, a negyediket és az ötödiket 
holtversenyben dr. Ledérmann Jenő és Hofí- 
mann Imre nyerte meg A klub dijai közölt' 
szerepelt Fényes Adolf, Udvart/ József, Zd- 
dor István és más neves festőművészek nagy
értékű képei és rézkarcai. A verseny rende
lését Szabó Nándor miniszteri tanácsos látta 
ej nagy szakértelemmel és körültekintéssel, 
legodaadóbb munkatársa Kandó László, a 
Fészek háznagya volt, akinek Villányi József 
segédkezett.

— Telőtilzet jelentettek, de csak egy ké
mény égett a Iőu teában. Vasárnap délután 
jelentették a központi liizörscgnek, hogy a 
Fő-utca 40 szám alatt lévő ötemeletes bér- 
pa.'ota tetőzete lángokban áll. A tűzoltók 
nagy készültségei vonultak ki, rövidesen 
megállapították, hogy a hírek túlzottak vol
tak, amennyiben a jelzett háznak egyik ké
ménye gyulladt ki csupán és a kémény tüzet 
rövid munka után eloltották.

— A villamos kerekei ŐMzcroncsoItúk a 
lábát Az Aréna-ut 92. számú ház előtt Keller 
Kálmán fel akart ugruni egy arra haladó 
10-es jelzésű villamosra. Ugrás közben azon
ban elvesztette egyensúlyát és oly szerencsét
lenül esett vissza, hogy a pótkocsi kerekei 
alá került, amelyek Keller Kálmán jobb alsó 
lábszárát teljesen összeroncsolták. A szeren
csétlen embert a mentők a Rókus kórházba 
kiállították.

— Vendéglői csendélet — őt sebbel. Vasárnap 
délután a Fazekas-utca 26 számú házban lévő 
vendéglő vendégei közül többen, eddig még 
pontosan nem ismert körülmények közölt össze
veszlek. A veszekedés dulakodássá fajult é 
bicskák kerültek elő óriási tumultus keletke
zett a vendéglőben. Pár pillanat múlva rendőrök 
érkeztek, addigra azonban már öt ember meg
sebesült. A mentőket hívták ki, akik az öl sebe
sültet: Horváth Mária nagyszenlesi asszonyt, 
Oláh Lajos és Kovács József zenészeket, Kovács 
László napszámost és Ecker János gyümölcs
árust a helyszínen első segítségben részesített. A 
rendőrök azután az öl bekötözött embert a fő
kapitányságra kísérte, ahol megindították a 
vizsgálatot.

A legjobb fiatalító módszer. Ha Palhé 
Baby családi mozigéppcl mozifelvételt csinál 
kis gyermekéről, gyermeke felnő és aggkorá
ban is bármikor elővarázsolhatja, miként 
élt, mozgott gyermekkorában. Képes ismerte
tőt díjtalanul küld a magyarországi vezérkép
viselet: Danubius Mozpóképlpar Rt. „Pattié 
Baby" osztálya. Vili., üllői-ul 4.

— Ha egy szép ajándékot akar kapni éa 
adni, nkkor fogyassza le magát karcsúra a 
«Svenska“ svéd soványitó habfürdővel. Min
denütt kapható. Vigyázzon, mert hamisítják 
és sok hasonló van forgalomban.

— A nemzetek hódolnak a szépségnek! 
Szépségkirálynőket választanak, a szépek kö
zölt a legszebbel hódolattal, ünnepléssel hal
mozzák cl. A szépségkirálynők képeit nz ösz- 
•zes lapok közlik. Ha ezeket nz urcokal ala
posan vizsgáljuk, rájövünk, hogy a modem 
szépségideál nem Is nnnylra a vonások sza
bályosságát keresi, mint inkább azt a meg 
sem határozható bájt, melyet n bőr ápollsága 
és fiatalos, üde tisztasága ad az arcnak. Ezek 
■ kincsek pedig nem véletlen ajándékai a ter
mészetnek, hanem minden hölgy számára el
érhetők. A következeiéi arcápolás Elida- 
Krémmel és a páratlan Elida Favorit szappan
nal biztos sikert jelent. A nemzetközi szépség
királynő, a szépek legszcbblke: kltss Elida.

Nagy izgalmak között választot
ták meg Magyarország 1&28. évi 

divatkirálynőjét
Szügyi Mária a divatkirélyrij

Estélyi rnhás mannequinek, drukkoló 
barátnők, szülők és nagy érdeklődő kö
zönség gyűlt össze szombaton délután öt 
órakor a Női Ruhakészítők Országos Szö
vetségének Sörház-utca 3. szám alatti szék
házában, hogy részt vegyenek Magyar
ország 1928. évi divat királynőjének és 
udvarhölgyeinek megválasztásában.

Ti lajdonképen csütörtökön kellett volna 
megtartani a választást, de annyi szép 
próbakisasszony jelentkezett, hogy a szi
gorú zsűri nem tudott dönteni és szom
batra halasztotta a választást.

Huszonkét szebbnél-szebb próbakisasz- 
szony vonult el a zsűri előtt Mind estélyi 
ruhában pompázott, csak egy: az 1. szánni 
volt egyszerű üzleti ruhában.

óriási izgalom uralkodott a teremben. A 
máskor oly kecsesen 'libegő próbakisasszo
nyok alig tudtak mozogni az izgalomtól. 
Pedig nemcsak járkálniok kellett, hanem 
különböző mozdulatokat is végeztettek ve
lők a zsűri.

A közönség izgalma a tetőfokra hágott, 
mikor másfél óra múlva a zsűri vissza
vonult, majd később Dán Leó konnány- 
főianácsos, a zsűri elnöke bejelentette, 
hogy ki az a

hat hölgy, akik közül kiválasztják a 
királynői éa udvarhölgyelt

A többiek pityeregve félrevonultak és a 
szerencsés hat érdekében folyt most már a 
drukkolás. Újabb másfél óra telt cl, miköz
ben a zsűri ismét visszavonult és titkos 
szavazással döntőit. Halálos csendben hir
dette ki Dán Leó a döntést:

Magyarország 1928. évi divatkirály
nője Szügyi Mária lett.

óriási éljenzés támadt. Szügyi Mária nz 
1. számú hölgy volt, aki nem estélyi ruhá-1 
bán, hanem egyszerű üzleti ruhában jóit 
cl a választásra. Nagyon szép, gesztenye I 
l.arna hajú, bubi frizurát lány. Mikor meg
hallotta. hogy Ő lett a királynő, a megha
tottságtól sírva fakadt.

— Első udvarhölgye — folytatta Dán 
Leó — Csikós Manci, másik udvarhölgy 
fíurgányi Magda, harmadik udvarhölgy 
Sugár Piri.

Az egyik udvaVhőlgy megválasztását 
áronban vegyes érzelmekkel fogadta a kö
zönség. Kisebb incidens is keletkezett és 
egy rcnilenskcdőt ki is kellett vezettetni a 
teremből.

A megválasztott hölgyek elsőosrtálvu 
vonatjegyet és három száz pengőt kapnak, 
néhány nap múlva pedig utaznak Berlinbe, 
hogy részt negye*-  k a nemzetközi divat
királynő választáson.

Női és gyermek 
^elyemnyakkendők

minden színben es több mintá
ban, drbja .........................................  , P 2.20

’arródobozok, fölszereléssel la, 
nagy választékban

Divatos strasszcsattokból 
és strasszgombokból állandóan 

érkeznek újdonságok

— Elmegyógyintézetbe vitték Clémencan 
pénzügyminiszterét. Parisból jelentik: Klotz 
szenátor, a Clémenceau-kormány pénzügy
minisztere idegösszeomlást szenvedctt.A sze
nátort egy mnlmnisoni idegpyógyintézclbc' 
szállították. A Mntin szerint nz összeomlást 
nagy anyagi nehézségek idézték elő, melye
ket a játékasztalnál szenvedett sulyos veszte
ségek okoztak.

— Meggyilkoltak egy bolgár emigránst. 
Szófiából jelentik: Szekulicski Znre mace
dóniai származású bolgár emigráns ma 
Küstcndil közelében holtan találták. Holttes
tére cédula volt akasztva a következő szö
veggel: Ez a sorsa a renegátnak. Szekulicski 
meggyilkolása a macedón forradalmi szerve
zet müve.

— Halálozás. Mi.'kai és csertői Gajárg Gézáné. 
volt orsz képviselőnek és Vác város nyug 
polgármesterének felesége, szül, gnlsai Kovách 
Elvira, december 8-án, szombaton, hosszas és 
fájdalmas szenvedés után Sződön, a Gajári- 
nusztón, boldog házasságának 40. évében míg
halt. Ar. elhunyt közszeretetben és köztiszte
letben álló tagja volt a pestmegyei nri társa
ságnak, lelkes elnöknője a Váci Jótékony Nő- 
cgyletnck és élénk Jótékonysági, irodalmi és 
művészi tevékenységet fejtett ki. Temetése de-. 
ccmber 11-n, kedden délután lesz Vácott, a 
Szent Rókus kápolnából a középvárosi teme
tőben.

— A ncmesfémlparosok az ékszerházalók 
ellen. A Nemesfémiparosok Országos Szövet
sége legutóbbi ülésén foglalkozott a mindjob
ban elharapózó ékszerházalás ügyével. A háza
lás! törvény szerint ugyanis szigorúan tiltja 
óráknak, ékszereknek házulás utján való el
adását. Ezzel szemben a helyzet az, hogy 
újabban a házalás árucikkel közé az órákat 
és ékszereket is felvették. A Ncmcsfémipnrosok 
Országos Szövetsége közérdeket vél teljesíteni, 
amikor az ékszrrvásárló közönségei óva inti 
ezektől ■ házalóktól, mert csak a nemesfém
iparosok garantálhatják az őrük és ékszerek 
megbízhatóságát.

— Szederkényi Anna müveinek gyülcmé- 
nyes kiadása. Most jelent meg Szederkényi 
Annának, a népszerű $ kitűnő magyar Írónő 
müveinek gyűjteményes kiadása, amely húsz
éves irói munkásság java termését tartalmazza 
A díszes, hat kötetből álló sorozatot a Sín 
ger és Wolfner cég adla ki és jövedelme n 
Magyar Anyák Szent Istvánnapi Nemzeti ünne
pének alqpját növeli. A gyűjteményes kiadás 
ára 50 pengő.

As egri Ipartestületi elnökválasztást megsem
misítette a kcreskcdcIcmUgy miniszter. Egerből 
jelentik: Egy évvel ezelőll választotta meg az 
egri ipartcsliilct elnökévé Radil Károly érseki 
nyomdai igazgatót A választást megfellebezték 
a kereskedelmi miniszterhez. Heves vármegye 
alispánja tegnap kapta meg a kereskedelemügyi 
miniszter végzését. A miniszter a fellebbezés 
folytán, tekintettel arra, hogy Radil Károly ér
seki nyomdaiigazgaló nem önálló iparos, és igv 
ipartestületi elnök nem lehet, a választást meg 
semmisítette. Egerben a kertskedelmi miniszter 
határozata általános meglepetést keltett. A ke- 
kereskedelemügyi miniszter végzése folytén az 
ipartestület legközelebb uj ipartestületi elnök- 
választó közgyűlést fog tartani.

1 — Hegedűs Lóránt székfoglalója a Petői 
Társaságban. A Petőfi Társaság vasárnap 
[ülést tartott az akadémián. Pékár Gyula el
nöki megnyitójában Szcndrcy Júlia születé
sének századik évfordulójáról emlékezett 
nieg. Lampértli Géza főtitkár tartotta meg ez
után jelentését, majd Hegedűs Lóránt mon
dotta cl székfoglalóját, amelyben oz irodalmi 
bókét sürgette és az Ady-válságról is meg
emlékezett Ezután Féléig Sándor, Bán Ala
dár, Szatmáry István és Lampértli Géza ul- 
vastak fel műveikből.

— Harmincnégy évig volt menyasszony stb- 
cim alatt közelmúltban megjelent cikkünkkel 

: kapcsolatosan az alábbiak közlését kérik tő
lünk: A sikkben szereplő vőlegény nem végler 
gesitett tisztviselője a Deszkártnak. A IrafikosnŐ 
csak a szanatóriumi költségekért perelte be, 
bár hosszú ideig ő tartotta el. A vőlegény szülei 
nem ellenezték a házasságot és végül a vőle- 
gény nem szerelemből kötött mással házassá
gok

— Kipattanó szikra lángralobbantotta a 
ruháját. Szombaton délután Rákospalotan a 
Pozsonyi-ut 35. számú házban borzalmas sikol
tozásra lettek figyelmesek a lakók. Az egyik 
lakásban Roliadina Franciska huszonnégy évű*  
szobaleány tüzel gyújtott a kályhában és egg 
kipattanó szikra lángralobbantolta a ruháját. 
A szobaleány rémüli sikoltozással azalndl ki 
nz udvarra, akkor a ruhája már nagy lángok
ban égett. A lakók siettek segítségére, eloltot
ták a szerencsétlenül járt szobaleány égő ruhá
ját. A borzalmasan összeégell leányt életveszé
lyes sérülésekkel a gróf Károlyi-kórházba 
szállították.

—- Súlyos autógázolás ■ DfthrentH-tércn. 
Szombaton délután a Döbrcntel-léren súlyos ki
menetelű automobilgázolás történt. Dr. Szász 
János ügyvéd llp. 26—519. rendszámú autó fa 
elütötte Kovács Lászlóné negyven éves Ház
vezetőnőt, aki n Székely Bertalan-utca 12. sz^a 
mu házban lakik Kovácsáé súlyos belső •wéi1 
léseket szenvedett. A mentők beszállították • > 
Bókus kórházba. Az autó vezetője ellen a reqgM 
őrség meginditotta «iz eljárást

— Letartóztatlak egy sikkasztó ügynököt. 
\ főkapitányságon vasárnap délelőtt előzetes 
letartóztatásba helyezték Friedrich László ke
reskedelmi ügynököt, aki a Schivnrtz Testvérek 
Királyi Pál-utca ti. 6zám alatt lévő üzletében 
volt alkalmazásban. Friedrich a cég számára 
több helyen nagyobb összeget inkasszált és tt 
pénzt elsikkasztotta.

A gyermek mindnyájunk öröme
A gyermek Öröme: csokoládé 1

........................

JLk
==±==s



8 HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, 1928 december 13.

S Z I N HÁZ -HOZ!
Miért sürgönyzött Saljapin 

Kun Bélának?
Az orosz óriás különös iiaye a pesti rendőrséggel — Vacsora 

Saljapinnál — Kolbász és törköly, mint aperitif
Szombat este vacsorára voltam hivatalos a 

Ritzbe Saljnpinhoz. „Az előkelő étterem egyik 
diszkrét sarkában égi- kerek asztalnál várt mór 
— elegáns szmokingjának fényes plasztronjún a 
francia becsül.’trend lovagi jelvényével Salja
pin. Az asztalnál még dr. Leonldo berlini és Kim 
Imre pesti impresszáriója foglaltak helyet.

Miközben alapos pusztítást végez az ezüsttáj 
nyulgcrinc. diszadagjából, elmondja az obiigát 
kérdésekre a feleletet.

— Most Parisból jöliem, azelőtt Angliában, 
még azelőtt Svájcban voltam, Budapest után jön 
Pr ga azután visszamegyek NemyorLba.

Ez a nagyságos asszonyt nem lesz szerencsénk 
Itt üdvözölni? ügy tudom, hogy ö is Pestre kí
sérte önt?

A hatalmas nagy szól ember, a talán őrökké 
Ifjú, villogó szemű Saljapin arca kissé elkomo- 
rodik.

— Beteg szegény, fenn fekszik ■ szobában!
Minden átmenet nélkül impresszáriója felé for

dul:
— Mikor mehetnék egyszer önnel vidékre? 

szeretném megismerni a magyar vidéket.
hiszen csak ott juthatok közel a magyar néphez.

— Ma este. — fordult felém magyarázólag — 
végig linlgaltam Fedák Sári magyar dalestjét a 
Városi Színházban. Már régen foglalkoztat az a 
gondolat, hogy

meg keltene tanulni magyarul.
Elverni szeretném a magyar nyelv zamatját, amit 
pedig semmiféle fordítás nem ad vissza. Ebben 
hasonlít a magyar nyelv az oroszhoz.' Ma külö
nösen vágyam támadt, hogy a mnp-nr vidékre 
ler.induljak és legalább a magyar tájszólá*  aro-, 
máját mcglzleljem . ..

ünnepélyessé komolyodik a hangja:
— Mert minden udvariasságon felül kijelen

tem, nagyon szeretem a magyarokat! Soha 
egyetlen egy európai túrámból sem hagyom ki 
Magyarországot. Ezt azonban a világ minden tá
ján mondom, nem csak itt. Bécset például most 
elkerültem . .

Magyar bort kir. Az első pohár bor ntán már 
közvetlenebb lesz, melegebb és meghittebb.

— Tetszett önnek Fedák Sári produk<-:/!a?
— Érdekes! Amint mondtam, kár. hc,„. nem 

értem a magyar nyelvet és nem tudtam teljes 
mértékben élvezni, a magyar dalokat . ..

.Még egv pohár bor.
— Tudja-e, — fordul huncut mosollyal hoz

zám, • hogy milyen galibát csináltam a pesti 
rendőrségnek?

— ‘irt
— Megérkezésem előtt ilyen cimü sürgönyt 

küldtem Budapestre:

| Forradalom a zene világban! i
Aet erliul I ámok ♦ Amerikai Tingli Tan gli • SistersEpp

4 RA8TELLI
és a teljes esti műsor

ROYAL ORFEllíBÁÁ
Kezdete 8 órakor Teleon: J. 421-68 ;

Heltai Jenő, Karinthy Frigyes, Harsány! Zsolt 
és Lengyel Menyhért — a Fórumban 

A Színpadi Szerzők Egyesületének tagjai felolvasásokat 
tartanak a „Órák és percek44 cimü film előtt

Jelentették már a lapok, hogy ■ Magyar 
Szinpadi Szerzők Egyesfilete megbízásából en
nek elnöke Heltai Jenő kiváló iró megvásárolta 
a francia filmgyártás legremekebb alkotóját, az 

„órák és percek-
cimü filmet, amelyet a Fórum filmszínház 
csütörtöktől müsoráru tűzni.

Önik és periek... Szimbolikus cím. A film 
tulajdonképpen Púrizs élete egy napig. Ebben 
a filmben zeng a városok királynőjének, Párizs
nak szimfóniája A lüktető élet, az aranyos de
rűs epizódok, a nagy város forgatagában meg
húzódó tragikomikus események, viziók, a 
munka, a csókok, n szerelem, a féltékenység, 
az élet kiválasztottjainak ragyogó pompája, a 
Quartlcr Latin fölényes derűs nyomora, az 
igazi Párizs igazi arca, tehát nem az, amelyet 
Párizs az idegenek jelé szokott mutatni. Tu
lajdonképpen csak ennyi ■ film tartalma. De 
ahogy ezt a fii- szallagra vették, az a legtökéle
tesebb művészet.

A .Magyar Színpadi Szerzők Egyesülete épen

BII.VAIIOSI NZIMIAZ 
Fedák Sári felléptével

AZ AMAZON
JA'.ék 3 Tel vonásban, irta:

HEVESI N Á II O I?

— ..Béla Kun Budapest*
— Természetesen
a rendőrségre vitték o táviratot éa elterjedt 
a híre annak, hogy én Kun Bélának sürgft- 

nyőztem Budapestre.
— Akta lett a dologból. Az impresszióm. Kun 

Imre ur, akinek nevét eltévesztettem, alig tudta 
kimngyarázni az esetet.

Jóiz’üen, szélesen nevel, azután újra tölt a 
magyar vörösborból.

— Dcssert, kompot, fekete? — kérdezi udva
riasan a pincér.

Saljapin határozottan nemet int. Azután 
szinte súgva mondja:

— De nehogy azt higyje, hogy csak ennyi a 
vacsorám. Mielőtt bejöttem volna ide vacso
rázni, először az eavik büffében jól bevásárol
tam magamnak. VtVcm

szegedi kolbászt, paprlkússzalonnát éa egy 
Jó deci törkölyt

Ez volt az aperitifem a vacsora előtt
Dimilrino a cigaretta márkája. Nem szivarozik 

már.
— Leszoktam erről! Nem szabad! — mondja
— Meddig marad Budapesten?
— Tiz napig.
— Tiz napig? — ismételtem meg, — hiszen 

eddig úgy volt, bogy szombaton elutazik?
— Excusé — mosolyog, —

azl hiszem most elszóltam magamat.
Talán nem lelt volna szabad?

A két impresszárió tiltakozik.
— Ha már az elszólásoknál vagyunk’, sza- 

.badna talán azt a féltve őrzött hangverseny- 
programmol is megtudni?

Saljapin ceruzát kér, papirost és aztán gyor
san a papírra veti a következőket:

— Boris Gudonoo, Faust, Sadkó, Prinee Igor. 
Masochooszkg, Chanson de pousse, Don Jaun.

— ...és ha tapsolnak:
— Ej uehnemj Nacht Tschajkooszky! 
Megnyugtatom Saljapint. Tapsolni fognak!
— Most kicsalta tőlem a programmot, amit 

soha előre nem adtam és amihez sajnos, most 
már ragaszkodnom kell. — mondja nevetve. — 
Higyje cl nekem, sehol a világon ilyen nagy 
programmot nem adtam. Hit operát éneklek egy 
este!..

Most vettem csak észre*  A Ritz éttermének ez 
az eldugott sarka valamely különös fizikai tör 
vény következtében n középpont lett. Ide ját
szanak a muzsikusok, ide lorgnonoznak, sre 
meznek szép asszonyok, démonok és ide vil
lognak monoklik. Négy pincér áll az asztal mö
gött. Fejedelem — mert észre sein veszi.

Stób Zoltán.

ezért vásárolta meg ezt a filmet és épen ezért 
mutatja be az egyik legdisztlngváltabb filmszín
házban, a Fórumban. Ezt a tényt még jobban , 
kihangsúlyozza nz a körülmény, hogy a Magyar 
Szinpadi Szerzők Egyesületének megbízásából

Irodalmi életünk legjelesebbje! estén
ként előadást tartanak a film előtt.

A csütörtöki premieren, amely theatre páré 
jellegű lesz,

Heltai Jenő
tart felolvasást, utána következik majd

Harsányt Zsolt, Karinthy Frigyes, Lengyel 
Menyhért

és még többen.
A Fórum Filmszínház Azonban az „órák és 

percek" cimü filmrcmek mellé, egy izgalmas ka
landor filmet is a műsorára tűz, ennek elme 

cayennei pokol". A magyarokra nézve külö
nösen azért bír fontossággal ez a film, mert 
ennek főszerepét magyar színésznő, Eszterházl 
Ágnes játssza.

Olyan ember
VAS AZ UTOLSÓ

■ aki még nem Uűa, fűt* VEREBÉLY1
•kJ eaak egyszer látta LÁNY

Újra csak a Diákélet!...
A Royal-Apolló a közönség: kívánságára kénytelen 

prolongálni Lubíts Ernő nagy filmjét
A Royal Apolló igazgatósága különös af

férba keveredett egy pesti filmvállalattal. .4 
Royal Apolló ugyanis már jóval ezelőtt le
kötötte a „Kozákok" cimü filmet, azzal, 
hogy ezt a filmet csütörtöktől műsorra tűzi.

A Diákélet nagy sikere azonban meg
hiúsította ezt a szerződést

és arra kényszeritette a Royal Apollót, hogy 
szerződésének megszegése árán is a Diák
életet tartsa műsoron. Vasárnap délután 
létrejött a Lét filmvállalat közúti a meg
egyezés, amelynek eredménye a közönség 
akaratának diadalát jelenti. A Romon No- 
varró, Norma Shearer és l.ubitsch Ernő nőé- 
tikusan szép filmje, a „Diákélet" továbbra 
is a Royal Apolló műsorán marad, mig a 
Kozákok bemutatóját néhány héttel el
tolták.

A Royal Apolló igazgatósága tehát nem 
törődve az esetleges óriási összegű pönálé 
megfizetésével sem, elsősorban a közönséget 
akarja jól kiszolgálni és helyet akar adni'

HE VfiLjUlIK EL!
(The constant wife)

Somerset Maugham világsikert aratott vigjátéka a 

vígszínházban

SZÍNHÁZI napló
E hét színházi eseménye kétségtelenül He

vesi Sándor „Amazon" cimü darabjának 
bemutatója lesz a Belvárosi Szinházban. He
vesi Sándor, a Nemzeti Színház igazgatója 
az előkészületekről, a színészek teljesítmé
nyéről a következőket mondotta:

— Most, miután Móricz Zsigmond pre- 
miérje lezajlott a Kamaraszínházban, minden 
délelőttömet a Belvárosi Szinházban töltöm, 
ahol legjobb rendben megy minden .4 színé- ( 
szék nagy kedvvel készülnek az „Amazon"- 
ra amely szerdán már teljesen készen áll és 
csütörtökön, azl hiszem, zökkenő nélkül 
megtarthatjuk a főpróbát.

— Fedák Sári igen nagy meglepetés les: 
azoknak, akik nem tudja'- elképzelni azt 
hogy Fedák Sári az eddigi alakításától elté
rően, merőben aj zsáncsrü figurát milyen 
pompásan viheti a színpadra. Fedák egy úri- 
asszonyt játszik, aki nagy lelki válságokon 
tragédiákon, viaskodásokon megy keresztül 
(s a legdrámaibb, legszenvedelmesebb tónus
tól kezdve a leggroteszkebbig n skála minden 
hangját meg kell ütnie Fedák ezt olyan 
könnyűséggel teszi, hogy az már szinte cso
dálatos. Hangsúlyozom, hogy nekem nem 
meglepetés ■*  Fedák Sári, én ismerem jó' 
és darabom írásánál, bevallom, reá gondol
tam. Benne talá'tam ugyanis olyan nay 
'ciki lehetőségekre, amilyent az „Amazon" 
főszerepe megkíván. A szerep valót iái ki 
ömlik belőle.

— Csak a legnagyobb elismerés hangjár 
beszélhetek a többi színészekről, akiknek 
mindegyike kitűnő A siker most már nem a 
mi kezünkben van. mi csak mindent elkövet 
tünk, hogy a siker útját egyengessük.

TCrdekcs művészi vonatkozású perben 
döntött a napokban a Kúria. Egyik ma

gyar filmvállalat még 1020-ban elkészítette 
Petőfi Sándor „Jövendölés" cimü művénél 
filmváltozatát, amely a nagy költő életéi 
tartalmazta. A filmvállalat „Jövendölés" 
dm alatt a szabadalmi hivatalnál beiktatta

HEGEDŰT
vala < int az Aanea bengszerek legolcaóbtuui 

REHIEIIVI miHALV 
zenen3 réizeti tőiskola házi bsnzxzerősze n Iliit,
Budapest, ui/4 Kiraiv-utca sz. szám

Árjegyzék díjmentesen küldetik.

Kedd, csIiUlrtUk, szombat, vasárnap

PA jtásiiAzassAg
Lakato, László aj szenzációs komédiája 

Hétra. szerda, péntek

VÉGRE EGY URIASSZONY!
a szezón IcgmulnlBáKosabb vigjátéka

MA44YAH SZÍNHÁZ

| a közönségnek a Diákélet előadásain. .4 kö
zönség naponta zsúfolva megtölti a Royal 
Apolló nézőterét és könnyező szemmel mo
solyogva nézi meg az ifjúság magasztos 
ódájának a filmjét, a Diákéletet. fiamon 
Nouarro ebben a sokrétű, sokszínű szerepbe 
önti művészetének teljét és f.'ö alakot for
mál az operett Károly szász trónörököséből. 
A gyönyörű Norma Shearer, akt lehelct- 
flnomsógu játékával ért el ebben a film
ben sikereinek delelőjére és Lubitsch Ernő, 
a zseniális rendező, aki minden tudását, fan
táziáját a Diákélet-ben feli asználta, hogy 
ez hibátlanul a mosolygós derű és az ara
nyos romantika filmje legyen — megérdem
lik azt. hogy a közönség a legnagyobb sze
retettel fogadja őket.

A Royal Apollóban e héten továbbra 
is játszik a „Diákélet" előadásain a

Békeffy vokálkvartctt, 
amelynek műi észien előadott 'szerenádja 
külön élményt jelent.

ezt a szcenáriumot. Röviddel utána egy má
sik filmvá'lalai „Petőfi élete" címen egy 
másik filmet készitelletctt, amely a Jöven
döléshez hasonlóan szintén Petőfi életét 
tárgyalta, ugyannyira, hogy még egyes jele
netek és rendezői felfogások is hasonlítot
tak a Léi scenáriumban. A filmvállalat erre 
bitorlás elmén kérte a „Petőfi élete" cimü 
film elkobzását és erkölcsi és anyagi kárá
nak megítélését. .4 Kúria azonban minden, 
bizonyítás mellőzésével elutasította a kere
setet. mert Petőfi élete és müvei nemzetünk
nek olyan köz kincse, amelyből mindenki 
szabadon meríthet.
A szezon egyik legdrágább darabja a Fővárosi 

™ Operettszinházban készülő Mis*  Amerika 
cimü operett lesz. A Mis*  Amerika tulajdon- 
képen nem is oj>erett, hanem klállilásot revü 
lesz, amelyben negyven görl körülbelül három
száz ruhában táncol állandóan. A színpad tech
nikai berendezése is nagy pénzt emészt fel, 
mert a Mist Amerika különleges technikai be
rendezéseket és vetítőkészülékeket igényel.
A Magyar Színházban már próbálják 

a Gárdonyi regényéből irt szín
darabot. az „Ida regényét". Ernőd Tamás és 
Tőrök Rezső alkalmazták szinre a nagy iró 
gyönyörű müvét. Ida regénye három felvo
násból áll. Az első felvonás egy női nevelő
intézetben játszódik le, a második felvonás 
CÜ!I budapesti lakásban, a harmadik pedig 
a Hungária szálló egyik appartement jóban. 
.4 darabot, amely tehát nem vidéki, hanem 
pesti miliőben játszódik le, 1912-es kosztü
mökben játsszák.
Qzombaton este a Vigadó nagy és kistermét 

*** zsúfolásig megtöltő előkelő közönség előtt 
folyt le Hubermann Broniszláa hegedűművész 
idei, második hangversenye. Hubermann műsn 
rónak első részét a Schubert-jubileumra való 
tekintettel Schubert műveiből állította össze. 
.4 közönség lelkes tapssal jutalmazta a: egye*  
hangversenyszámokat és csak három műsoron- 
kívüli „ráadásszám" után, a késő esti órákban 
hagyta el a hangversenytermet.
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Reginaid Denny
t legkedvesebb amerikai kómikus sztár 

félj Denny!*'  címen fejezte be legújabb 
vigjálékát, amely Amerikával egyidőben 
már ezen a héten Pesten is bemutatóra ke
rül. Természetesen a Palace filmszínház tűzi 
műsorára ezt a legújabb Reginaid Denny 
filmet is. amely ötletben, humorban még jó
val felülmúlja az eddigieket. A Palace film- 
színház ezen a héten

víg műsort
akar adni, éppen ezért a „Csókok iskolája" 
címen egy másik vígjáték attrakciót is mű
sorára tűz. A Csókok iskolájában a gyö- 
miörü Walter Pilla. Carmen Bong melleit 
főszerepet játszik Mccséry lla is.

Mccséry Iln nemrégiben még a Király 
Színház egyik görlje volt,

de a feltűnő szépségű fiatal leányt egy ber
lini filmgyár elszerződtette. Mecsérg lla ber- 
llnben karriert csinált és bizonnyal fényes 
pályájának első állomása Budapesten a 
Csókok iskolája, ahol — úgy látszik — a 
kis lla remek tanuló.

Már éjfél felé járt az idő szombaton, ami
kor egy szálfalcrmetú ur, magányo

san, társaság nélkül megjelent a Netvyork- 
bán. 4 zsúfolt kávéházban rögtön felismer
ték, érdeklődő, rajongó, hódoló szempáruk 
szegeződtek léptei nyomába, de ő, Sülj api n 
nem nézett semerre, hanem egyenesen le
sietett a bárba, ahol már várt rá a társa-
sdpa. Alig ült itt néhány percig, amikor 
egyszerre csak csend támadt. Tarján Vilmos 
kért szót és magyar nyelven, egyszerű sza
rokban fejezte ki hódolatát a művész előtt 
és örömét afelett, hogy megtisztelte a bárt 
látogatásával. Majd felkérte Brodszkgt, a 
zongoristát, hogy játsszék orosz dalokat. 
Felcsendültek az orosz melódiák, amelyek
ben ott zengett az orosz lélek v.élabus fáj
dalma és Saljapin, mialatt a zongorista játsz- 
szott. bólintásaioal fejezte ki tetszését. Majd 
felállt és poharat vett kezébe:

— Beszéltem egy színésszel — mondta a 
feszült csendben — aki azt mondta, hogy 
hisz egy Istenben és Magyarország feltáma
dásában. Én erre ürítem poharamat! ...
A Vígszínház újdonságának, Maugham: 

** ,JVe váljunk el" cimü darabjának 
egyetlen egy hibája van: a kiváló viaszln- 
házi együttes súlya a lehelctfinoman kőny- 
nyü darabot majdnem agyonnyomta. Vala
hogy az volt az érzésünk, hogy talán egye
dül Gombaszögi Frida játszotta azt az asz- 
^'~nyt amely megfelel Constance asszony 
<k Pillérének, a többiek pedig ettől a 
sti.^.iui r.ilérve valami egészen mást nyúj
tott?!;. igaz, hegy ebben még a diszlel is 
segítette a színészeket, mert a különben re
mek szép narancssárga, kék szoba élénk 
világos színeivel sehogysem fedte azt az an
gol ízlést, amelyet a darabban például Con
stance asszony évi ezerötszáz fonttal fizet
tet meg magának. Volt itt ugyan egy fiatal 
színésznő, Szász Lili, aki a háttérben kitűnő 
realizmussal és sok tehetségre valló megér
zéssel mintázta meg az öregedő leány kelle
metlen figuráját és Tassy Mária, aki sok egye- 
kerettel próbálta legyűrni szerepének nehéz
ségeit, mégis úgy érezzük, hogy a „Ne vál
junk el" a Vígszínháznak nem tartozik a 
legszerencsésebb alkotásai közé.
TJ asárnap este a rádióban végre egy élveze- 
* les kabaréclőadást hallottunk. A színes, 

élénk és kitűnő müsoru kabaréelőadás fősze
replői Gyarmathy Marlanne, Zách Terka, 
Sass, Olly, Hudó Sándor, Peti, Gárdonyi La- 
Íos, Fodor Artúr, Vdrnay László és Anday 
léla biztos sikert könyvelhetnek el maguk

nak.
E öldes Imre nagy sikert aratott darabjának 
“ ötvenedik fiibtlárls előadását ma este tart
ják meg az Uj Színházban. Az előadást a beteg 
Vrmánczy Nándor helyeit és felkérésére dr. 
Héderváry Lehet ünnepi beszéde nyitja meg.

a este játsszák a Városi Színházban a 
Faustot — azonban szereplőváltozás

sal. Saljapin híres partnere. Richard Crooks 
arról értesítette a Városi Színház igazgató
iágát. hogy Bécsben megbetegedett. A Vá
rosi Szinház vasárnap már helyettesről gon
doskodott. amennyiben sikerült megnyernie 
® Faust címszerepének eléneklésére Pataky 
Kálmánt, a bécsi Operaház tagját.
JZcrlIni lapok tudósítása szerint Bárdos Artúr 

rövid szinházi intermezzoja után Ismét a 
német filmszakmában folytatja tevékenységét 
és a berlini Phöbus-gydr dramaturgi állását fog
lalta «l.

Öngyilkos lelt a nyomora mialt és halála után 
13.000 dollárt örökölt

Schenkl Adolf rákospalotai aggastyán tragédiája
Még ez ér tavaszán történt, hogy Schenkl 

Adolf 72 esztendős aggastyán a rákospalotai 
erdőben felakasztotta mngát és mire levágták a 
kötélről, meghalt, Schenkl teljesen elhagyató!- 
lun élt Újpesten, a Baross-ulca f>7. számu ház
ban. Fiával, aki már évekkel ezelőtt kivándorolt 
Amerikába és ott meggazdagodott, rossz viszony
ban volt. Az öreg éveken keresztül

adományokból tengette életét.
Ez érlelte meg benne végzetes szándékát, 
amelyre beteken át készülődött.

Most aztán egy olyan levél érkezeit Schenkl 
Adolf újpesti lakásának címére, amelynek előbbi 
kézhezvétele ulán a nyomorgó öregember bizo
nyára letett volna öngyilkossági szándékáról. 
Az elkésett levél ugyanis Schenkl Amerikában 
elő fiának, Schenkl Gézának közjegyzőjétől 
származott, aki a levélben tudtára adta Schenkl

A diploma-hamisítási ügyben 
az ügyészség több uj gyanú
sított ellen indított vizsgálatot
Szász és Badits dr. műegyetemi tisztviselők 
vallomása alapján indult meg az uj eljárás

A Hétfői Napló körülbelül két hónappal ez
előtt elsőnek irta meg azt a nagyarányú bűn
cselekményt, amelynek középpontjában Csőm- 
zadlák József épilészrujzoló áll, aki rendkívül 
furfangos módon több műegyetemi altiszttel 
összejátszva, egész sereg hamis mérnöki diplo
mát hozott forgalomba. A nyomozás befejezése 
ulán a rendőrségen letartóztatták Csomzodlákot 
és több társát, akiket rövidesen átszállítottak az 
ügyészség Markó-utcai fogházába. Molnár Fe
renc dr. vizsgálóbíró azóta állandóan folytatja 
ebben a rendkívül széles mederbe terelődött

Adolfnak, hogy fia meghalt s

hozzátartozóinál, nagyobb örökséget, 64.0011 
dollárt hagyott hátra, amelyből 13.000 dől*  

lár jutott apjának osztályrészük
A levelet, „címzett meghalt" jelzéssel vissza
küldték Amerikába u feladónak. A hivatalos for
mákhoz ragaszkodó amerikai jegyző azonban 
ennyivel nem elégedett meg és most már az új
pesti hatóságokhoz fordult érdeklődésével, hogy 
valóban meghalt-e Schenkl Adolf, aki 13.000 
dollár örökséghez jutói volna. Az újpesti bt- 
lóságok érdeklődlek Schenkl Adolf ulán, aztán 
kivételesen is megerősítették a halálhírt. A 
13.000 dollárt a többi hozzátartozók közöli 
osztják szét, akik bizonyára sokszor emlegetik 
majd az öreg Schenkl Adolfot, aki meghalt a 
nyomora miatt, mert későn érkezett az örök-

__________________________________________  

szélhámoság ügyében a vizsgálatot. Csomzadlák 
ugyanis a kihallgatások során több uj nevet 
említett, akik állítólag bűntársai voltak, majd 
elmondotta, hogy megismerkedett az egyik mű
egyetemi ullis7ltel, akit sikerült rávenni, hogy a 
diplomát nyeri műegyetemi hallgatók névsorát 
tartalmazó könyvet szállítsa lakására. Otthon 
azután Csomzadlák a könyvben hamis adato
kat vezetett be, aminek alapján sikerüli kiállí
tania több hamis mérnöki diplomát. Elmon
dotta azt is, hogy

■ diplomákul*  szereplő aláírások valódiak, 

mert dr Badits Kálmán, a műegyetem dékáni 
hivatalának a titkára, amikor rövidebb időre 
elutazott ■ fővárosból, mindig aláirt néhány 
diplomamásolutot, amit szinten az egyik mfl, 
egyetemi altiszt szerzett meg Csomzadlák ré
szére.

Molnár Ferenc dr. vizsgálóbíró Csomzadlák 
vallomása után beidézte Badits dr.-t és Szátg 
Györgyöt, akik tanúvallomásukban elmondották, 
hogy a másolatokon levő aláírások vulóhnn ere
detiek, majd részletesen ismertették a vizsgáld 
bíróval a dékáni hivatalban szokásos adminisz
trációs eljáiőst és elmondották, hogv a dip
loma blankettákat előre alá szokták Írni, abl> k 
a célból, hogy ha a titkár távollétében valal.t 
másolatot kérne, annnk kiadása semmi aka
dályba ne ütközhessék.

Értesülésünk szerint a vizsgálóbíró Szász és 
dr. Badits kihallgatása alapján még

több egyén ellen kiterjesztette a vizsgálatot, 
mert felmerült az a gyano, hogy CsomzadláÜ 
még másokkal is összeköttetésben állott, bogy 
megfelelő ellenszolgáltatásért bárkinek hamis 
diplomát szerezzen.

Vakmerő ralilólámadás 
két pengőért

A támadó lelőtte áldozató! 
és megszökött

Szombaton este fél nyolc órakor a néptclen 
Fürj-utcában vakmerő rablótámadás történt. Nyl*  
kos Gyula bádogos huszonnyolc éves felesége eb*  
ben az időtájban tért haza közelben lévő laká
sára. Mikor a teljesen kihall Fürj-utcába érke- 
zetl.az egyik kerítés mögül egy huszonnégy-hu- 
szónál év körüli férfi toppant elébe és a Nvikosriá 
kezében lévő ridiküll megragadta. Bár a ridi- 
kőiben mindössze két pengő volt. Ngikosné ősz*  
tönszerüleg magához szorította tárcáját. Ebben n 
pillanatban

■ támadó egy súlyos tárggyal íejbevrrtc az 
asszonyt, aki eszméletlent!! esett össze-

Később egy járókelő akadt Nyikos Gyuláném, 
aki azonnal bejött a főkapitányságra és feljelen
tést tett ismeretlen támadója ellen. A rendőrség 
keresi a tettest.
mákhoz ragaszkodó amerikai közjegyző azonban 
dollár örökséghez jutott volna. Az újpesti ha- 
hivalalosan is megerősítették a hulálhirt. Jé
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Budapest csapata 
győzött a Dréhr-serhg 

harmadik döntőjén
Budapest—Kelet 2:0 (1:0)

Szombaton délután kerüllek harmadszor 
■zenibe Budapest és Kolctmngyarország amatőr- 
válogatott csapatai, hogy végre eldöntsék a 
Drébr-scrlcg 1927- 28. évi végküzdelmének bor
sát. A harmadik döntés végre meghozta a BLASz 
sikerét, amely megérdemelten győzte le Kclet- 
magvarország csapatát é, igy egy évig ismét Bu
dapest védi a vándordijat.

Kelet csapatát a játék megkezdése előtt/ kel
lemetlen meglepetés érte;

Budapestre hozott országos válogatott ka
pusa, a nyíregyházi Mllntai váratlanul le

mondotta a mérkőzést,
A Millenáris-pályán' lejátszott mérkőzésen igy 

Barna lartalékkapus vedelt Kelet színeiben. Az 
első félidőben ugyan a Keleti csapat támad 
többet, de eredményhez ’ a 33. percben Keletien 
lövéséből mégis Budapest csapata jut.

Szünet után is kezdetben Keleltnagyarország 
rohamozik, mire Budapest felforgatja csapatát és 
a 38. perc újból meghozza

a döntő győzelmet,
a budapesti csapat részére, Baráthnak a szélről 
Irányított magas lövése védlietetlenül utat talál 
a keletiek hálójába,

A mérkőzés egyáltalán nem volt nivós, de Bu
dapest határozott in megérdemelten jutott a gyö- 
zelemliez. A győztes csapatban Szollár kapus, 
Reinhardt, Baráth, Régner és Soponyai voltak 
jók, mig Kelet erősségeinek a közvetlen védelem, 
Kovács és Pálinkás bizonyullak.

A BKE legyőzte bécsi 
vendégét

A WAC kétnapos budapesti vendégjátéka so
rán szombaton este biztosan győzte le a BKE 
fartalé.kr.sapatát. Vasárnap délelőtt azután a 
bécsi csapat szembekerült az első csapattal, 
amelytől reális vereséget szenvedett.

Szombat:
WAC—BKE tartalék 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Biró: 

Ordódy. A gólokat Oppenhclm és Rév! ütötték.
Vasárnap:

BKE L—WAC 8:2 (1:0, 8:1, 4:1). Bíró: Min- 
der Frigyes. A játék első harmadában a bécsi 
Kahane jobbkarja kirándult és közel félórán át 
kezelték, amig visszatérhetett a pályára. A gó
lok a kővetkező sorrendben estek: Minder (1:0, 
Weiner (2:0), Oppcnhciincr (2:1), Weiner (3:1, 
4:1), Minder (5:1), Oppenlieimer (5:2), Lator 
(8:2), Weiner (7:2). Farkas (8:2).

A Hungária győzött 
a szezon utolsó nemzetközi mérkőzésén

Hungária—W AC 5:4 (1:2)
Vasárnap a Hungária a bécsi WAC-ot látta 

vendégül és u kél bnjnokjelölt összecsapása a 
két ország íutbalhportjának erőviszonyát lelt 
volna hivatva tisztázni. A mérkőzés a Hungá
ria győzelmével végződött ugyan, de

ez a győzelem nem volt olyan értékű, 
amelyből a ml klubcsapataink felsőbbsé- 

gére lehetne következtetni.
A Hungáriának múlt vasárnapi gyenge sze
replése már előrevetette a visszaesési periódus 
árnyékát, amelyet csak élesebbé, sötétebbé tett 
a csapat tegnapi játéka. Az utolsó mérkőzé
seken megszoktuk, bogy a Hungária magához 
ragadja a mérkőzés sorsának irányítását. Ez 
alkalommal azonban, a kezdeti lendülettől el
tekintve, alig láttunk olyan teljesítményt a csa
pattól. amely csak nyomába is lépne előző tel
jesítményeinek és ez csak azt bizonyítja, hogy 

a csapat fiutal tagjainak még nincs meg 
az a rutinja, amely a Hungária -.öreg csu- 
putdnak**  éppen nemzetközi ellenfeleivel 

szemben mindenkor erénye volt.
Hogy ennek ellenére behozta a csapat a WAC 
kettős gólelőnyéi, — az a fiatalos lelkesedés 
mellett — az ellenfél védelmi hibáinak és pór 
helyzet szerencsés kihasználásának volt az 
eredménye.

Ezek a hibák és erények a WAC csapatában 
is megvoltak, hisz az ő csapatuk még fiata
labb, de a mezőnyben roppant gyorsak és veszé
lyesen kombinálók. Talán a kapu előtti helyze
tek kevésbé eredményes kihasználása az, 
amely a Hungária javára billenti az erőviszo
nyok serpenyőjét.

Technikai tekintetben a Hungária felül
múlta a bécsieket,

de már taktikai szempontból ezt az előnyt tel
jesen annulálta a bécsieknek a szélsőkre ala
pított lendületes, áttörő játéka. A sáros púivá is 
annak a stílusnak kedvezett inkább és ezért

a bécsiek kevesebb támadása sokkul na
gyobb veszélyt rejtett magában, mint a 

Hungária belső csatárjátéka, 
amely még a bécsiek gyenge védelmével szem
ben is alig-alig tudott megküzdeni.

Mindkét fél rengeteget hibázott és
■ mérkőzés nem volt méltó befejezője az 
őszi osztrák-magyar klubcsapatok eddigi 

találkozásainak.
A Hungária csapatéban a fedezetsor egyenle

tes teljesítménye az, amely különösebb figyel
met érdemelt. Nem csinált ez a fedezetsor fel
tűnő dolgoknt, de hibákkal bőven fűszerezve, 
is, becsületesen elvégezte a dolgát. Két center- 
halfot láttunk munkában. Az első fléidőbcn 
Kalmárt, a másodikban Barálkyt, utóbbi ható-

| rozottan felülmúlta elődjét és mint középcsa- 
I tár is lendületes Játékával sokkal veszélyesebb 
I volt. Kalmár, kezére való tekintettel talán re- 
zerváltan játszott, bár voltak pompás akciói, de 
közelharcba — érthetően — nem bocsátkozott. 
Schnelder volt □ legjobb. A csatársorban Hir
zer és Haar tőlük telhetőén mindent elkövet
tek, hogy eredményre vigyék a csatársort. Szá
mos kitynö helyzetet teremtettek Opatával 
együtt, de Molnár ma gyakran lemaradt, mig 
Skvarek ismét csődöt mondott. A védelemben 
Kocsis sehogysem bírta lefogni a kis Wefss-et, 
inig Mandl bizonytalan volt, de Fehér is sok lab
dát kiejtett és két gólban „benne'*  volt.

A WAC csapatában ugyancsak a fedezelsort 
lehet kiemelni. Braun és Jani, n két szélső 
liulf, kimagasló játékot nyújtottak és jellemző, 
hogy a válogatott Bitek volt közöttük a leg
gyengébb. Nem rajtuk múlott, hogy elvesztet
ték a mérkőzést. A csatársort tömték labdák
kal, de azokkal csak a két szélső, Weiss és Mül- 
ler tudott valamit kezdeni. Előbbi az egész 
mezőnyből kiemelkedett gyorsaságával és 
labdavezetésével, utóbbi csak lefutásaival és lö
véseivel tűnt ki. A Macthörndl—Waldhofíre— 
Nausch belső trió nem értette meg egymást, de 
Nausch igy is roppant veszélyes. A Becher— 
(Irohmann hátvédpár tipikus romboló munkál 
végzett, de helyezkedésük sok kívánni valót 
hagyott maga után. Hiden a kapuban pom
pás alakú, ruganyos fiatalember, akinek min
den mozdulata vérbeli kapusra vall. Csinált 
ugyan hibákat, amelyekben társai is benne, 
voltak, de — meggyőződésünk szerint — még 
sokat fogunk hallani róla.

A játék
a Hungária heves támadásaival indul. Haar 
azonnal Iliden kapuja elé tereli játékot, de 
Barátky lövése Bechert találja. A WAC rögtön 
felel, Waldhofer szökteti Müllert, aki Kiéber 
cselezése után élesen az oldalhálóba lő. Majd 
Skvarek kerül jó helyzetbe, akit Kalmár kiug
rat, de lövésébe Hitlen bedobja magát. A 7. 
percben a Hungária vezeti az első veszélyes 
támadást. Haar pompás trükkel becsapja a 
bécsi védelmet, mögötte kiugrasztja Molnárt, 
akinek éles saroklövését Heiden alig tudja 
kornerre menteni. A 9. percben Kalmár /eltar
tott lábbal összefut Hidennel, aki elterül a föl
dön, majd kiáll, helyét Dürschmid foglalja el. 
Hullámzó mezőnyjáték után a 13. percben 
Hiden Ismét visszatér ős Hirzer kitörése révén 
rögtön veszélyes helyzetbe kerül a kapuja, de 
végül is Becher ment. A 17. percben Skvarek 
az ellenféltől kapott labdával lő. labdája a 
védelemről Molnár elé pattan, aki Hiden ke

zei közi gólba lövi a labdát, de Skvarek aj. 
szájdon áll! Most a WAC magához tér és fe- 
dezelsora révén veszélyes támadásba megy át és 
a 25. percben B'lek labdájával Machörndl szök
teti Welsst, akinek bombalövését Fehér kiejti, 
Nausch befut és közelről megszerzi a vezetést 
(0: 1). Kalmár most egyéni Játékkal kísérlete 
zik, de kapu fölé lő. Erre a Hungária lendü
letbe jön és a 30. percben Hirzer fordulatból 
leadott lövését Hiden pompás stílusban fogja 
A Hungária támadásait a 33. percben lVe(.« 
lefutása szakítja félbe, aki faképnél hagyja a 
Hungária védelmét, bombalövését Fehér kiüti, 
de Nausch mögé küldi a labdát.' 1 percben 
Miiller lefut, beadást Waldhofer Machörndl elé 
fejeli, akit Kocsis faultol ugyan, lövése azonban 
igy is halót ér (0: 2). Most a Hungária rákap
csol és mig a 37. percben Skvarek—Kaim.a- 
támadásából Haar kapu mellé lő, addig a )o. 
percben Haar beadását Skvarek elfogja és a 
védelem között a hálóba továbbítja. (1:2).

Helycserc.után
Skvarek kiáll, Kalmár középfedezet lesz, mig 
Hungária balszárnya: Barátky, Hirzer, Opata. 
A játékot most a WAC támadásai vezetik be, 
7. percben Weiss beadásából Miiller bomba- 
lövése Fehérnek ad nehéz munkál, majd a kö
vetkező percben ugyanúgy Miiller tiszta heh 
zetből alig hibáz. A Hungária lassan felszaba 

dúl és a 10. percben Barátky kikűzdl magánál 
a labdát, Hirzerhez passzol, akinek pompás lö
vése Becherről irányt változtatva, a hálóba fu'. 
(2:2). Erre ismét a WAC vezet két igen vészé 
lyes támadást, de Nausch két Ízben is közelről 
Fehér kezébe lövi a labdát. A WAC fedezelsoro 
most pompásan dolgozik és a gyors akciókkal 
dolgozó bécsi csatárok kemény próbára tették 
a Hungária védelmét. A szerencse azonban néni 
hagyja cl a Hungáriát. A 17. percben két bécsi 
összeütközik, a birósipja hendszet jelez. .4 
10-os vonalról megítélt szabadrúgást Hirzer lövi 
és a labda a vetődő Hiden hasa alatt hálóba 
jut. (3:2). A gól meglepi WAC-ot, amely alig 
ócsudik fel, a 20. percben Opata ofszájdizü le
futásból átadott labdáját Hirzer magas lövéssel 
góllá értékesíti (i: 2).

A gólok hatása alatt a Hungária kedve 
Is megjön. Opata szabadrúgását Heiden le
húzza, majd ugyanő kerül jó helyzetbe Becher 
lufijának jóvoltából, de kapu mellé lő. Haar 
beletalpal most Bitekbe, de Crohman rögtön 
visszaadja, akit a biró figyelmeztet. A 35. perc
ben Grohman haza akar adni egy labdát, leadása 
azonban gyenge. Molnár és Hiden egyszerre 
startolnak a labdára, Molnár gyorsabb és lövése 
a hálóban dl. (5:2). Alig kezdik újra a játékot 
a középre ment Weiss kiugrik és a kifutó Fe
hér fölött javít. (5:3). A WAC-l>an feléled e 
támadó szellem, a 39. percben Nausch tör át a 
baloldalon, a 16-oson belül lőni készül, de Kié
ber hátulról utánanyul. sikerűi is a lövést meg 
gátolni, de Nausch felbukik. Tizenegyes, amelyet 
Waldhofer értékesít (5:4). Még Opata vezet ve
szélyes támadást, de Hirzer lövése elkerüli Hi
den hálóját.

Külföldi hitballeredmények
Londont

L Bga: Ariénál—Manchester ünited 3:1. — 
Birmingham—Scheffiel Unit ed 2:2; — Leeds—- 
ünited—Blaeckburn Rotvers 1:0; — Burnley — 
Bolton Wanderers 1:0; — Derby Corinly—Wesf 
Ham ünited ft:0; — Eiocrton—Leiccsler City 
3:1; — Huddersfield Totnn—Aston Villa 3—0 
— Cardtff City—Portsmouth 1:0; — Scheffield 
Wldnesday—Newcastle ünited 3:1; — Sunder- 
land—Liverpool 2:1.

Bécs:
WSC—Austria 3:1.
Brigittenauer AC—Floridsdorf 1:0

Prága:
Slavia—Admira 0:2.

Neotechníkum 
áruháza «.

állandó kiállítása
(fisemben bemutatva — belépődil nincs)

Budapest, VII, Vörösmarty-u. 5
(Masvar Színháznál*

szenzációs decemberi műsorának 
slágerei:

León Kremo & Cow
ikáriai játékok

Gray & Cllllom
amerikai excentrikus táncosok

Halja i Nadja
Mis Sears, Wary & finenc

és a fényes kísérő műsor
Kezdete 10 órakor Záróra 6 érakor
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Szeged csapata legyőzte 
a Ferencvárost

Befejezés előtt 8 perccel egy néző inzultálta a bírót, 
aki a mérkőzést beszüntette. — A Bocskay legyőzte 
a Nemzetit. — A Budai „33“ pontot szerzett Új
pesttől. — Győzött a Somogy a Vasas ellen. — 
Kispest és Óbuda megosztozott a bajnoki pontokon

Az alsóbb régiókban küzdő csapatainktól 
már megszoktuk, hogy a szezón végén ket
tőzött erővel lépnek föl és az utolsó pontszer
zési lehetőségeket fokozottabb mértékben 
igyekszenek kihasználni.

A futball birodalmában nincsen biztos 
mérkőzés és a múlt vasárnapi favoritveré
seknek és pontrablásoknak ismét folytatása 
akadt a vasárnapi fordulóban. A múlt vasár
nap a Hungária bukott el Debrecenben és 
idehaza a Ferencvárosban gyultak ki az 
örömtüzek és most fordult a kocka:

a Ferencváros vereséget szenvedett a 
Bástyától

és ez a Hungária táborában növelte a baj
nokság megnyeréséhez fűzött bizalmat. A 
Ferencváros az első percekben bekapott 
gólra nem tudott válaszolni és amint köze
ledett a mérkőzés befejezésének pillanata, 
úgy feszüllek a ferencvárosi drukkerek ide
gei és

egy magúról megfeledkezett nézőnek a 
bírót ért inzultusa azután pontot tett a 

mérkőzés befejezése elé.
Kitört a botrány, a mérkőzés félbeszakadt 
cs igy a Bástya nem élvezhette teljesen küz
delmes munkájának gyümölcsét. A sajnála
tos incidens még az illetékes fórumokat fogja 
foglalkoztatni.

A Bástya győzelmével helyezését még 
jobban megszilárdította, 

mig a Ferencváros, eltekintve, hogy az ötö
dik helyre hanyatlott vissza, elvesztett pont 
jaival ismét két tiszta ponttal került a Hun

rencvaros—Bocskay-mérkőzés, amelyre értesü lé
sünk szerint —

a Bocskay különvonatot Indít a fővárosba.
A Budai „33“ vasárnapi döntetlenével el

került az utolsó helyről.
A bajnoki tabella állása a vasárnapi forduló 

ulán a következő:
1. Hungária
2. Újpest
3. Bocskay
4. Nemzeti
5. Ferencváros 
0 III ker. FC
7. Bástya
8. Somogy
9 Kispest 

Í0. Vasas
11. Budai 33
12. Sabaria

18 pont 41:18
14 .. 32:22
14 „ 18:13
13 „ 15:15
12 „ 30 8)9
12 „ 14:18
10 „ 20:16
10 „ 12:23
0 „ 13:24
7 H 14:34
5 H 14:28
4 „ 17:25

Bástya—Ferencváros
1:0 (1:0)

űllöi-vti pálya

I. osztályú ligabajnoki mérkőzés

gária mögé, feltéve, ha hátralévő mérkőzé
seit megnyeri.

Nem kisebb meglepetésszámba megy, hogy 
az utolsó helyezett Budai 3.3 döntetlenül 

mérkőzött Újpesttel,
A lila-fehérek, úgy látszik, ellőtték puskapo
rukat, amikor a budaiakkal is meg kelleti 
osztozniok a pontokon, de még igy is biz
tosra vehető, hogy a harmadik helyet idén 
is magukénak fogják vallani. Egyébként ez 
a pont elegendő volt a 33-asoknak arra, hogy 
a dicstelen utolsó helyről megelőzzék a Sa- 
bariát.

A forduló egyik legizgalmasabb mérkőzése 
a Millenárison volt, ahol

a Bocskay legyőzte a Nemzetit.
A félidőben még vezetett a Nemzeti, de a 
Bocskay igazi debreceni virtussal valósággal 
kiverekedte a győzelmet. Ezzel a győzelmé
vel a Bocskay teljesen felzárkózott az eleső 
porihoz és legrosszabb esetben is a negyedik 
helyen fejezi be az őszi szezónt.

Kettős súlyos veresége után ismét 
felvirradt n Somogynak, amely ottho

nában győzte a Vasast.
A derék vidéki csapat megérdemelten győ

zött és győzelmével feljebb rukkolt a tabel
lán és ezzel véglegesen bebiztosította helyét, 
ellentétben a Vasassal, amely sehogysem tud 
magára találni.

Döntetlen eredményt hozott n Kispest— 
III. ker F C.

mérkőzése*,  az eredmény megfelel az erővi
szonyoknak. Mindkét fél jól járt, mert ha z 
játék el is veszett a pontokért való küzdelem
ben, a pontok megmaradlak. Mindkettőnek 
jutott egy-egy és végeredményben ez is 
fontos.

Mindvégig túlfűtött hangulatban lefolyt el
keseredett iramú küzdelem, amely sajnos, a 
második félidő 37 percében bántó, csúnya bot
ránnyal végződött, amelyről lapunk más helyén 
számolunk be. A mérkőzés ekkor a Bástya ja
vára állott azzal a góllal, amit a játék első 
percében ért el s amit elkeseredetten tartani 
tudott.

A Bástya csapata, győzelme ellenére sem 
elégített ki, de igazolta azt. hogy nehezen 

legyűrhető ellenfél.
Főereje a védekezés, míg a támadásban, já
tékvezetésben klasszisokkal maradt a Ferenc
város mögött és ebben alig-alig volt aktív. A 
védekezésben azonban annyira kimagasló játé
kot produkált, hogy az eddigi sikerei! minden
ben igazolja. Ennek a kitűnő védelemnek ma 
különben is pompás napja volt. Elsősorban 
Beneda játékát kell kiemejnünk, aki szenzációs 
formában, imponáló stílusban és nyugodtsággal, 
bámulatos tempőérzékkel, macskaügyességgel 
lépett közbe mindenkor és bár ritkán akad ka
pusnak annyi dolga, njint neki, minden egyes 
helyzetet hibátlanul hárított el. A Weigelhoffer 
—Emmerllrig hátvédpár vállalta rendkivül sú
lyos feladat hárult. Fáradhatatlanul bírták a 
munkát. Elsőrendűen helyezkedtek és szerellek. 
Hibátlanul, kitünően látták el feladatukat. Kár 
szép játékukat tulerélycs modorukkal leron
tani. A halfsor teljesen védekezésre szorult, 
de ebben körömszakadtáig helyt állott. A fede
zetek munkabírásán kívül, egyéb erényeikről 
alig eshet szó. A csatársor ritkán volt játék
ban. Elsősorban a védelmet támogatták s csak 
néha-néha volt alkalmuk kitörésekre.

A Ferencváros csapata klasszisokkal múlta 
felül ellenfelét, annak ellenére, hogv egyes 
posztokon mérsékelt és gyenge teljesítményt 
láttunk. Nyomasztó fölény mellett állandó os
tromzár alatt tartotta Beneda kapuját és nagyon 
kevés szerencse is, öt-hat gólos győzelemre se
gítette volna. Ám Fortuna istenasszonya csúfo
san cserbenhagyta és ami a legnagyobb haj, a 
balszerencse folytán idegesség fogta el a csapa
tot. Kellő nyugodtság hijjún hiábavaló maradt 
minden igyekezet és játéktudás. Leginkább 
Toldi vesztette el fejét, utána Rázsó. ük voltak 
a leggyengébb tagjai a csatársornak. Takács 11. 
formája állandó, ő érezte leginkább a balsze
rencse sújtó kezét. Kolut tót nagyon foglak, de 
igy >8 javult formál játszott ki. Szedlacsek 
mérsékelten dolgozott. A hqlfsorban Túrái a 
mezőny legjobb játékosa volt. Berkessy egyen
letesen, jól játszott, Fuhrmann az első félidő
ben csapnivalóan rossz volt. A hátvédeknek ke
vés munkájuk volt, de igy is bizonytalankod
tak. . ....................... *"*  “
volt

Takács hibás a gólban Banginak kétszer 
dolga. A gólnál tűik órán futott ki.

A játék.
sorsolás a Ferencvárosnak kedvez s Ta- 

Bástya
A_______

kács 1. a város felőli kaput választja, 
vehemens támadásokkal kezd amivel meglepi 
és védekezésre kényszeríti ellenfelét. A kez
deti támadások már a 3. percben eredménnyel 
végződlek.

ölvedy kitűnő hosszú labdával megszökik

Határozzon önként a 

legközelebbi cipőjavításnál!

Nem bőrsarkot

Palma sarkot!

Egészség és takarékosság szempontjából.
Okosság és haladás alapján 1

s a hibásan szerelő Takács T.-től clkanalazza 
a labdát és egyedül futva a 16-os sarkúról 
éles lövést ad le, melyet a korán kifutó 
Rang! elfogni nem tud s igy a jobb belső 
kapufáról félmngasan a hálóba kerül (1:0).

A gól után föleszmélt a Ferencváros, visszaszo
rítja ellenfelét és erős védekezésre kényszeríti. 
Szebbnél-szebb akciók indulnak meg, a Bástya 
csak a feltűnően bizonytalan és ezért gyakran 
megpfujolt Fuhrmann hibájából kerül frontba. 
A sorozatos, sokszor káprázatos Fcrencváros- 
akciókból azonban hiányzik a nyugodtság. A 
Bástya tömörült védelme — élén Benedávnl — 
sikerrel védekezik s ha már minden törik, a 
futballszcrencse hathatós támogatásban része
síti a szegediek kapuját. A ritkán látható he
ves iramú küzdelem a Ferencváros számára 
egy sereg korneren, Kohut és Berkessy kapu
fáról visszapatlanó vehemens bombáján és az 
állandóan emberbe menő lövéseken kívül nem 
hoz pozitív eredményt. A tulerélycs Bástya vé
dekezése, amely különösen az utolsó percekben 
tulmenl a határon, valamint Gerö téves ítélke
zései már ekkor előrevetették a közelgő hot 
róny árnyékát.

A pályáról levonuló Gcrőt a közönség éret
len része elkeseredetten szidja, sőt le Is köpi. 

Helyesére után
A Ferencváros kezd, de támadása Takács II 

mellé lövésével zárul. Utána a Bástya jobbszár
nyának támadása ofszájdon akad meg. A Fe
rencváros jobbszárnya vezeti a támadásokat, de 
Rázsó kapu mellé lő. A 8. percben Varga szé
pen kiugrik Papp melleit, lapos centerét Solti

clügyetlcnkcdi és Fuhrmann tisztázza a nagy 
helyzetet. Ezután a Ferencváros valósággal 
bombázza Beneda kapuját, aki imponáló stílus
ban hárít cl minden veszélyt. Szedlacsek lövé
sét elfogva, Rfizsó centerét kiüti, utána Fuhr- 
mann szabadrúgását teszi ártalmatlanná. A kí
méletlen védekezés sűrűn hozza a szabadrúgá
sokat. Takács II. szabadrúgása emberbe megy, 
utána hendsz, melyből Takács II. rúgása kapu
fáról pattan 1:1. Kohut is labdához jut, de gán
csolják. Szabadrúgását Beneda nagy bravúrral, 
elvetéssel hárítja el A Rázsó centeréből küldött 
Kohut-bombál ismét Beneda fogja. A csatárok 
sikertelenségét látva, Berkessy kísérletezik, de 
messzi lövése mellé megy. A jobbszámy táma
dását Weigelhoffer 11-es gyanúsan parírozza. 
Kohut nehéz helyzetből küldött gyönyörű cen
tere a felső kapufáról száll ki. Változatosság 
kedvéért Berkessy faultol. Rázsó kapja vissza 
a kölcsönt. Szabadrúgásából Kohut mellé lő. 
Újból a jobbszúrny támad, de Rázsó fölé lő. 
Takács II. lövéséi Beneda kornerre tolja. Ez 
eredménytelen. Most szóhoz jut a Bástya jobb
szárnya. Papp tac«-sra ment. Takácsék támadá
sát mos Einrnerling menti a 16-oson belül, 
látszólag kézzel. A bírói sip néma.

Ferencváros kezdi átvenni a durva modort. 
Takács I. miatt szabadrúgás. Turay és Szed
lacsek helyet cserélnek. Takács II. Turay át
adását kapásból fölé rúgja. Ujabh lövését Be- 
ncda kiboxolja. Bástya kitör, de Bangj Possák 
közeli lövéséi elvetéssel kitolja. Takács II tör 
előre a Inhdával Kronenbcrger "*  
fellöki. Ekkor tőrt ki a botrány, 
más helyén számolunk be.

a 16-os előtt 
amiről lapunk

A Bocskay a harmadik helyen
At őszi futballszezonnak kétségtelenül egyik 

legnagyobb eseménye a debreceni Bocskay csodá
latraméltó szereplése. A Hungária felett győze
delmeskedett Bocskny vasárnap a Nemzetit is 
legyűrte és e szép győzelem gyümölcseként 

a debreceni csapni Immár a hnrnmdlk helyre 
került a bajnoki tabellán.

Igazi derbymérkőzés lesz tehát a jövöheti Fe-

CIIMII
u., Doroitya-uica 7. ST

Howstein, Bösendorttr
Sínek világmárkáit egyedüli képv 
nagy vá'assték egyéb gyártmányú zongorákban

Biansös arai es neflvezn tizotösi lentwiH I
n a n , o IA «. I B.I I., a A r I r i!

„Mit kaphatok én ezért?“
kérdezte ijedten a ferencvárosi botrány hőse

Ilyen körülmények között túlfűtött 
latban kezdődött a játék. A Bástya 
ségc huszár-- 
felél és ” „...............,........  o. .. _.
érnie. Ezzel azonban ki is adta erejét és ál
landó védekezésre szorult a Ferencváros tá
madások pergőtüzében. A várt kiegyenlítés 
azonban egyre késett, részint azért, mert Fe
rencváros játékosai idegeskedtek, amellett 
pechjük is volt a kitünően, sokszor azonban 
tulerélyesen védekező Bástyával szemben.

Végleg elmérgesedett a helyzet a II. félidő
ben, amikor a bíró lefújva a mérkőzést kb. 
egy porcig szüneteltette a játékot, farkassze- 
met nézve a tribün zajongó közönségével. A 
37. percben a közönség kedvence, a kis Ta
kács összecsap a szegedi Kronenbergerrel és 
elterül a földön. A játék megáll, Gerö a játé
koshoz siet, ekkor egy néző befutott a pá
lyára és elveszett a játékosok gyűrűjében.. 
Egy pillanattal később annyit látni, hogy a 
Ferencváros robusztus hátvédje, ' •
egy civilt ll}kdös ki a pályáról, 
játékos pedig sapkát dob utánuk, 
örkéz fogja le a civilt.

„Megverték a bírót!" 
ordítja a tömegben őrillotcs tumultus támad, 
miközben a biró és a csapatok levonulnak a 
pályáról. Pár perc inulva újból megjelenik Bás
tya csapata, hogy utána nagy lárim • —
ismét eltűnjön n;_ ___ *.*  ______

Nagy tülekedés árán utat igyekszünk nyitni 
nz öltözőbe. Nem sikerül. Más útra térünk • 
a folyosón egyszerre

szemben állunk az őrizetben lévő delik
venssel.

Huszonöt év körüli sovány ember.
— Maga az, mit csinált, miért tette?
Felelet helyeit kérdez:
— Mi lehet ezért, mit kaphatok?

Páratlan botrányba fulladt az üllői-utón 
megtartott Ferencváros—Bástya mérkőzés. A 
bajnokcsapat nagy érdeklődés mellett csapott 
össze Szeged legénységével, a bajnoki pontok
ért.

A mérkőzés érdekességét növelte az a körül
mény, hogy Bástya csapata a múlt héten 
döntetlenül végzett a bajnokságban előkelő 
szerepet játszó Újpesttel. Veszélyes ellenfélnek 
Ígérkező!! tehát, akit azonban a Ferencváros
nak mindenáron le kellett győznie, ha ki 
akartA használni azt a helyzeti előnyt, amit 
legerősebb riválisa, a Hungária múltkori vere
sége jelentett, ami utón, remény nyílott a 
bajnokság őszi fordulójában az első hely 
megszerzésére.

hangú-
J legény- 

iros attakkal lepi meg félelmetes ellen
sikerül mindjárt a 3. percben gólt el-
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Lillán Glsh - Idegen légió.. csak űmniáiian!
mit csinálhatnak

— Megverte?
— Néni, csak az arcába kaptam. Nagyon fel 

Voltam háborodva.
— Mit kaphatok ezért, 

Velem?
Sorsára hagyjuk. Az öltözők folyosóján 

minden hely elfoglalva, izgatottan vitatkozó 
emberekkel A biró szobája is tele szövetségi 
emberekkel. Jegyzőkönyvezés folyik. Gerő 
ugyanis kijelentette, hogy

a közönség terrorja minit csak kiürített 
nézőtér mellett vezeti le a mérkőzést.

Az ügyeletes rcndőrtiszlviselö ezt csak húsz 
perc múlva tudta volna garantálni, amikorra 
erősítést kaphat, addigra azonban sötét lesz. 
Takácsot maszirozzák. A tömeg mindenáron 
nz öltözőbe iparkodik, ahol heves vita folyik 
a mérkőzés sorsa fölött. A nagy tribün előtt 
a tömeg állhatatosan vár, nem tágít a biró- 
veréstől. A rendőrség nngy nehezen Piszkálja 
ki őket. Elkeseredetten távoznak, miközben a 
sporttelepre mindjobban ráhorul a téli est 
sötétje.

A Ferencváros nem vonható 
felelősségre a botrányért

Fölmerül ezután a kérdés, vájjon ki vonható 
felelősségre a botrányért? Mert bizonyos, hogy 

sem a Ferencvárosnak, sem pedig a pálya
rendezőségnek nem volt módjában meg

akadályozni n kitörő botrányt.
Ezeknek a kellemetlenségeknek ki lehet téve 

n következő hetekben bármelyik pályn. Éppen 
ezért nagy gondot fog okozni ugy a szövetség
nek, mint a rendőrségnek, hogy preventív in
tézkedésekkel elejét vegye a most már egyre 
gyakoribbá váló botrányoknak.

Újpest- Budai „33“ 2:2 (1:1)
Elejétől végig izgalmas, kemény, sőt helyen

ként durva mérkőzést vívott a két csapnt és a 
játék végül is döntetlenül végződött és értékes 
ponthoz juttatta a lelkes budaiakat. A játék 
tulnyomórészében természetesen az újpestiek 
támadtak, de mindennek ellenére a budaiak 
szerezték meg a vezetést, sőt Fodor kapus meg 
abban is megakadályozta az újpestieket, hogy 
11-esböl kiegyenlítsenek. A 33-sok eredményé
nek értékéi még növeli nz is, hogy a biró Lö- 
wyt kiállította és az egész, második félidőt 10 
emberrel játszották végig, de elszánt védekezés
sel sikerült a mérkőzés egyik pontját megmen
teniük.

Újpest támadása vezeti be a játékot, de Lutz. 
hatalmas lövése kapu mellé kerül. Hasonlókép
pen végződik Aner—Spitz akciója, utóbbi kapu 
mellé fejelt labdája révén. Fodor a 33-asok 
kapusa egyik labdát a másik utón védi és a 
33-asok csak faultok árán tudják a veszélyes 
újpesti támadásokat feltartani. A 20. percben 
Nagy dr váratlan kitörése és helyezett labdája 
mégis a budaiak részére szerzi meg a vezetést 
(0:1). A 33 ások erőtlen támadásai után isinél 
Újpest veszi át a játék irányítását és a 39. perc
ben Löwy hendszet vét a 16-os vonalon belül, 
de P. Szabó 11-esét Fodor bravúrosan védi. Az 
utolsó percben Wetzcr kitör, de a védelem őt 
kézzel lefogja. A biró 11-est diktál, Löivyt pedig 
tiszteletlenségért kiállítja. A 11-est Auer lövi, de 
közben Fodor kifut, mire megismételteti a rú
gást, ezt azután P. Szabó a hálóba küldi (1:1).

Szünet után Újpest a 10 emberrel játszó 
33-asok kai szemben azonnal döntő fölénybe ke
rül és Auer már az első percben anélkül, hogy 
bárki is akadályozná, gólt lő (2: 1). Újpest azon- 
han nem sokáig örülhet a vezetésnek, mert a 
3. percben Fogl II felvágja Ticskát. A megítélt 
11-esböl Kovácsi kiegyenlít. (2:2).

Most heves, erős, sőt durva küzdelem indul 
meg a győztes gólért, amelyben Újpest viszi a 
támadó szerepét, de a 33-asok „szicíliai" véde
kezése meggátolja őket további eredmény el
érésében.

Kispest—111. ker. FC 
1:1 (0:0)

két 
ve- 
tá-

Az egységes magyar sporttársadalom 
spontán lelkesedéssel ünnepelte a negyvenéves 

Magyar Testgyakorlók Körét
A Gellért-szálló márványtermét zsúfolá

sig megtöltő előkelő közönség jelenlétében 
folytak le az MTK jubiláris ünnepségei. A 
díszvendégek részére fentartott helyen Jó
zsef Ferenc kir. herceg, Karaflálh Jenő dr., 
orsz. képviselő, az OTT elnöke, Molnár De
zső ny. altábornagy, Múzsa Gyula, az OTT 
olimpiai szakbizottságának elnöke, Felicides 
Román min. tanácsos, Szukováthy Imre dr., 
az OTT főtitkára és Lieber Béla, a KISOK 
miniszteri biztosa foglaltak helyet. Az elnöki 
emelvényen elhelyezett asztalnál Brüll Al
fréd elnök, Dirsztay báró. Sas Kálmán és 
Preiszmann Lajos alclnökök, Kisfalvi Ist
ván dr. főtitkár, Fodor Henrik dr. és Hal
mos Dezső ültek.

A Magyar Hiszekegy cléneklése és Brüll 
Alfréd tartalmas elnöki megnyitója ulán

József Ferenc kir. herceg üdvözölte 
meleg szavakkal a ritka jubileumot ülő 

klubot,
majd Kisfalul litván dr. főtitkár az MTK 
negyvenéves munkálkodásának históriáját 
olvasta fel. A Szózat eléneklése után az 
üdvözlő beszédek sorát Karaflálh “J;
nyitotta meg a kultuszminiszter és az Ol t 
névében, LiMeneckert ezredes a honvé
delmi miniszter. Hodásru Miklós, a s“““’ 
főváros, Molnár Dezső altábornagy a MAbz,

Fischer Mór az MLSz, Zsarnóczay János a 
BLASz, Csányi József dr. a PLASz nevében 
szólalt fel. Ezután a többi sportszövetségek 
és társegyesületek szónokai adták át megbí
zóik selyemzászlóit és plakettjeit.

Weisz Richárd, az MTK sportolóinak üd
vözletét tolmácsolta, majd Brüll elnök zár
szava és a Himnusz akkordjai után be
fejeződött a díszközgyűlés.

A közgyűlés után, este 9 órakor

300 terítékes ünnepi vacsorára

gyűlt egybe az előkelő és diszes vendég
sereg a Gellért-fürdő hatalmas csarnokában. 
Ott voltak a sporthatóságok képviselői és 
teljes számban a magyar sporttársadaiom 
kimagasló vezéralakjai. A beszédek sorát 
Dinich Vidor kormányfőtanácsos nyitotta 
meg az MBSz, a PLASz és az NTE nevében. 
A MOLTSz üdvözletét Schmidt, a MÖSz-ét 
Radnay dr. tolmácsolta. Vangel Gyula dr. 
a MAC, Koszta Arnold az alapítók, Fazekas 
Dezső dr. a Ferencváros és nz FTC, Kiéin 
Elek a VÁC és Zsarnóczay János a BLASz 
nevében mondott ünnepi köszöntőt.

Végül Brüll Alfréd elnök mondott rendkí
vül szellemes, sportpolitikai vonatkozású 
záróbeszédet, amely után lelkes hangulatban 
távozott el a diszes vendégsereg.

Egyenlő erejű ellenfelek rendkívül heves és 
elkeseredett küzdelmét hozta a mérkőzés, amely 
az erőviszonyoknak megfelelően, döntetlenül 
végződött. Mindkét fél rengeteg helyzetet ha
gyott kiaknázatlanul, de különösen a kispesti 
csatárok, akik lőbb kapufalövés után c-sak a 
mérkőzés végefelé tudták a kiegyenlítő gólt 
megszerezni.

Tapogalódzó mezőnyjáték után a 8. percben 
Dón hatalmas kapufalövése, majd a bnlszélsÖt 
játszó Dudás hombalövése veszélyeztetik az 
óbudaiak hálóját Kispest nem lankadó erővel 
folytatja támadásait és a 20. percben Pre- 
sovsrkv lövését Neuhaus csak kornerre tudja 
menteni. Most a III. ker kerekedik felül, két 
korner és Rabi, majd Konyor lövései jelzik fö
lényét. Kispest azonban megszabadul az ostrom-

Nem gond a karácsony, 
ha nálunk vásárul I 
meri jobb, hasznosabb, hálásabb és szebb alándékol

Olcsóbban sehol
nem vásárolhat!

gyűrűből, most ugyanúgy Förstner, Dudás és 
Dán veszélyeztetik Neuhaus hálóját. A 39. perc
ben a III. ker. támadásából Konyor lövése ve
szélyes. Az utolsó percekben ismét Kispest té
mád, de Dán majd Dudás lövését Neuhaus 
fogja.

A második félidőben, ba lehet, még fokozza a 
kél csapat az iramot és az ellenfelek keményen 
csapnak össze. A 15. percben Horváth szökteti 
Lengyelt, aki jó helyzetben a labdára lép, azt 
elveszti, de Rábl befut és megszerzi a vezető
gólt. (0:1). Kispest most elszántan belcfekszik 
a küzdelembe, a sűrű összecsapások folytán ál
dozatokat is követelnek, de nagyobb baj nem 
történik. Végre a 31. percben Dán hosszan 
elörevágott labdájával Dudás áttöri a védelmet, 
Filrstnerhez passzol, aki közvetlen közelről ha
talmas lövéssel kiegffenlit (1:1).

Bocskay-Nemzeti 2:1(0:1
A futball sport hívei már régen rájöttek 

arra, hogy nincs biztos mérkőzés. Ez az igaz
ság az elmúlt vasárnap eszébe jutott annak a 
sok debreceni hívőnek, akik a Bocskayt, no 
meg a keletmagyarországi amatőr válogatott 
csapatot felkisérték a fővárosba is tömegesen 
helyezkedtek el a Millenáris-pálya betontri- 
bűnjén. Mert a Hungáriát verő Bocskay bi
zony félidőben vereségre állt és hogy ennek 
ellenére is győztesként hagyta el a pályát, 
abban a debreceni csapat hasonlíthatatlanul 
jobb játékától eltekintve, tekintélyes része van 
a derék debreceni drukkereknek is, akik

fáradhatatlnnul és magukat rekedtre ki
áltva, hajszolták ujabb és újabb rohamra 

a kedvenc csapatot.
Rájött azonban a Nemzeti is egy igazságra. 

Még pedig arra, hogy a félidőben még ko
rántsem tekinthető lefutottnak a mérkőzés.

A félidőben l:0-ra vezető Nemzetinek a 
kezéből a debreceni profi együttes szü

net után csavarta ki a győzelmet.
A Bocskay határozottan kiérdemelte a 

bajnoki pontot. Páratlan lelkesedéssel 
tette magát a küzdelembe, jóval többel
madott ellenfelénél, a támadó-akciót pedig 
erőteljesebbek és jobban megalapozottak vol
tak, mint a fővárosi csapatéi. A Hübncr— 
Fejér dr. — Dettrich összetételű közvetlen vé
delem abszolut labdabiztosnak mutatkozott. 
Kitünően játszott a fedezetsor, amelyben kü
lönösen Sághy produkált nagy játékot. A tá
madások sikerében oroszlánrésze van a Mar
kos— Vincze—T e/eAp-triónak.

A Nemzeti vereségének enyhítésére állapít
suk meg, hogy az egyébként jóhiszemű bíró 
tévedései főként a pesti csapatot érintették 
súlyosan. Ettől eltekintve, ózonban főként a 
csatársor nkciőképtelenségének és támadó tech
nikájuk csődjének tulajdoníthatja inkább a 
Nemzeti. Gallina, a kapus csaknem hibátlanul 
látta cl feladatát. Általában kielégítettek a 
hátvédek is. A fedezetsorban az újonc Belesik 
és Hossó végeztek fáradhatatlanul munkáju
kat. Annál nagyobb baj volt a csatársorban, 
ahol csak a /íémoy-tcstvérek és Odry elégí
tettek ki — de ők is csak a mérkőzés egyes 
fázisaiban.

Az első félidő nagyrészében a Nemzetiek 
uralták a helyzetei és az offenzív akciók ered
ményeként sikerül is vezetéshez jutniok Odry 
révén. A Bocskay újrakezdés után hevesen tá
mad és Telc-ky labdája lepattanva a felső 
kapulécről, a látszat szerint a kapuban van. 
A debreceni játékosok gólt reklamálnak, ám 
hasztalan, a bíró távol van.

A második félidőt a Bocskay támadásai 
nyitják meg és a 2. percben Vincze fordulás
ból lőtt góljával kiegyenlít. (1:1). — A döntő 
győzelmet jelentő gólt a 19. percben szerzi 
meg a debreceni csapat. Markos szabadrúgás 
helyett a tisztán álló Telekyhez passzol, a 
hátravonult Odry szorongatott társainak se
gítségére siet, de a labda az ő lábáról kerül a 
hálóba. A Nemzetinek még volna alkalma a 
kiegyenlítésre, de a futballszerencse teljesen 
elpártolt tőle.

Somogy-Vasas 2:1 (1:0)
A két csapat vasárnapi bajnoki találkozóján 

a Vasas játszotta a szebbik futballt, mig a So
mogy inkább az eredményességre törekedett. Ez 
a körülmény, továbbá a Vasasok mellé szegő
dött balszerencse el is döntötte a meccs sor
sát. ,

A Vasasok Frőhlich—Tóth-szárnya már a 2. 
percben eredménnyel kecsegtető támadó-akciót 
készít elő, de a Somogy kapusa elhárítja a fe
nyegető veszélyt. A következő percben Szülik 
véd egy nehéz labdát, majd a 6. percben 
ugyancsak ő parírozza Steiner erős lövését. A 
24. percben Frőhlich labdája a hálóba kerül, 
de a biró ofszájd címén nem Ítél gólt. A 28 
percben kavarodás támnd a Vasasok 
előtt éa Kitti 1 méterről megszerzi a 
gólt. (1:0). Tóth sérülése után a Vasas 
bérrel játszik és a sérült játékos csak 
után tér vissza a pályára. A 6. percben 
átadását Gacsár közelről belövi. (2:0).

A BEAC kiesett az elsőosztályból 
a kardvívó-csapatbajnokságok küzdelmeiben
elsőosztályu kardcsapatbajnokság kűzdel-Az eisoosziaiyu ——o

meinek előmérkőzéseil már szombaton reggel 
kezdték meg a Műegyetem vívótermében. Az 
elömérkőzéseket kél csoportban vívták le. Dél
előtt a MAC, MAFC, WVC, Tiszti VC csapataiból 
álló első csoport küzdelmeit bonyolították le, 
míg délután a BBTE. BEAC, BAC és Tisza István 
VC csapatából alakított második csoport eröpró- 
bája került sorra.

Á döntőbejutást mindkét c-soportban kémény 
és elszánt küzdelmet vívtak. Az előmérkőzések 
eredményeként

A BEAC kiesett az első osztályból, 
mert a Wesselényi VC és a MAFC együttesének 
sikerült minden erejük végső megfeszítésével 
keltő, illetve egy pontot összehozni. A kiesettek 
helyezési sorrendjében a beteg Schréderrel ki-

állt RÁC ötödik lett, győzelemaránnyal megelőz
vén a Wesselényit.

L csoport: MAC, MAFC, WVC, Tlaztl VC
MAC—MAFC 11:5; — Tiszti VC—WVC 11:5; 

— MAFC—Tiszti VC 8:8; — MAC—WVC 11:5; —< 
WVC—MAFC 11:5 — A MAFC—Tiszti VC-mér- 
kőzést már nem volt érdemes levivni.

II. csoport: Tisza István VC BBTE, RÁC 
BEAC

Tisza—BBTE 9:7; — RÁC—BEAC 11:5; -s 
Tisza—BEAC 13:3; — BBTE—RÁC 10:6; -a 
Tisza—RÁC 9:7, — BBTE------ BEAC 9:3.

Döntőbe kerilltek: a MAC, Tiszti VC, Tisza 
István VC és a BBTE csapatai.

A kiesettek helyezése igy alakult: 5. RÁC 2 
pont, 6. WVC 2 pont (21 győzelem), 7. MAFC 
1 pont, 8. BEAC 0 pont.

A MAC lett Magyarország kardcsapatbajnoka
Vasárnap este bonyolították le a Műegyetem 

aulájában Magyarország kardcsapatbajnoksá
gainak döntőit.

A kardcsapatbajnokság győztese a MAC csa
pata lett,

amely kemény küzdelem után utasította máso
dik helyi c derekasan harcoló riválisát, a Tiszti 
VC-t. Végeredményben:

Bajnok: MAC 3 győzelemmel, (Rády, Gönczy, 
Gerevics, Pillér).

2. Tiszti VC, 2 győzelemmel (Bogén, Kálnlczky, 
Hatz, Stahlner és Borovszky).

3. Tisza VC 1 győzelemmel, (Garay, Bézst, Ko
vács, Pintér).

4. BBTE 0 győzelemmel, (Závoszt, Ványi, Ft- 
scher, Dunai).

A vasárnapi nap részletes eredményei egyéb
ként a következők: MAC—Tiszti VC 10:6, MAC 
Tisza VC 9:4, MAC—BBTE 14:2, Tiszti VC — 
Tisza 9:7, Tisza VG—BBTE 11:5, Tiszti VC— 
BBTE 13:3. ,

A boxolás uj országos bajnokai:
Énekes, Kocsis, Szabó, Szobolevszky, Weíner II, Sparring 

Kelemen, Bokody
Vasárnap este zajlottak le a régi képviselő

házban Magyarország boxbajnokságainak dön
tői. Az egyes párok szép, nivós munkát produ
káltak, ugy, hogy a termet zsúfolásig megtöltő 
közönség sokszor adott tapssal kifejezést tetszé
sének. A legszorgalmasabb boxolóegyesületünk- 
nek a BTK bizonyult, amelynek versenyzői 
•Megnyerték a pontversenyt is, 31 pontot érve 
el. Az FTC a pontversenyben második lett. 
Részletes eredmények a következők:

Légsulyban bajnok: Énekes B. Vasutas, 2. 
Leitner BTK. 3. Takács II. TTC.

Bantamsulyban bajnok: Kocsis FTC, 2. 
dás TTC, 3 Marton FTC.

Pehelysúlyban bajnok: Szabó BTK, 2. 
BTK.

KőnnyQsulyban bajnok: Szobolevszky
2. Sehmtedt BTK, 3. Simon BTK.

Weltersulyban bajnok: Weiner II. 
Weiner Hl. BTK, 3. Scheer NS

Bor-

Fang

TTC,
kapuja 
vezető

10 em- 
szünet 
Weisz 

________ _____ .... — A 
Vasas most nngy fölénybe kerül, Frőhlich és 
Himmer valósággal bombázzék a kaposvári ka
put, de eredmény nélkül Frőhlich és Morvay 
összefejelnek és előbbi sérülten lemegy a pá- „ „ ___— ---
lyáról. A Vasas ezután inár csak szépíteni tud Ikardversenyét szombaton bonyolították le. Úgy 
az eredményen és n 43 percben Bader lövését Itőrben, mint kardban vitéz Baky László (Cegléd) 
Erdős elnézi és a labda a hálóba gurul. (2:1). Igyőzött.

BTK, 2.
.......... .............   C

Középbolyban bajnok: Sparring FTC, 2. Csi
szár BTK, 3. Orsolyás BTK.

Középsulyban bajnok: Kelemen MÁV, 2. Ru- 
sovszky FTC, 3. Krlston BTK.

Nehézsúlyban bajnok: Bokody B. Vasutas, 2. 
Pozsonyi BESzKRT, 3. Tálay BTC.

X A Ceglédi MOVE—Országos MOVE törlés

Rákóexl-ut 74.

X A BBTE dlsztomáját díszes közönség előtt 
ismételték meg vasárnap este a klub Attila-utcai 
tornacsarnokában. A budai klub a háborúban el
esett hősök emlékének szentelte e második dísz
tornáját, amelyen különösen a testnevelési főis
kola 8 ifjú tanárnőjének első szereplése váltott 
ki nagy tetszést.

X A KISOK 3:2 arányban legyőzte a BLASz 
ifjúsági válogatott csapatát a szombati Herendi- 
vándordijmérkőzésen. A diákcsapat szebb fut
ballt játszott és igy a győzelmet megérdemelte A 
BLASz már 2:0-ra vezetett Föstér és Fenyvesi 
góljaival, amikor a KISOK Horváth és Gudenus 
báró góljaival megszerezte a győzelmet.

A szerkesztésért és kiadásért teleli 
Dr. ELEK HUGÓ.

Kiadja:
JL Hétfői Lapok" ütsá«v*Il»lat.

Ha nem kapta meg képes, téli
Árjegyzékünket, ingyen 
és bérmentve megküldjük 
Méteráruból kívánatra költségmen

tesen mintát klildUnk
Vidéki rendeléseknek pontosan, 

költségmentesen eleget teszünk

Közismerten legolcsóbb 
Arainkat karácsonyra 
mélyen leszállítottuk

T e k» n t»e meg Áruházunkat:____ ____________________ ____________ ____ Nem kell v A s A r o 1 n 1 a
91UMATOTT A GLÓBUS NYOMDAI MC1NTE7ET K T. KOfU OBGOLEl'UN. ItlJDAPEST, VI, ARADI UCCA g. — NYOMDAIGAZUATÖ, HAVAS M.


