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A rendőrség elfogta a kilenc én 
előtti Rombach-utcai borzalmas 

rablógyilkosság tetteseit
■—■——— " ■

névtelen feljelentés alapján rendőrkézre került három 
rablógyilkos, akik leütötték Brandl Izidor kereskedő 

két gyermekéi és meggyilkolták a cselédjét
«———I—»I<J—■———

Egy nő árulta el a rendőrségnek a gyilkosokat
' Néhány nap óta a budapesti főkapitány-, 

őrizetében egy hattagú betörő társasá
got tartottak fogva, akiket egy névtelen fel
jelentés juttatott rendőrkézre. Miközben a 
detektívek azon fáradoztak, hogy a betörő 
társaság teljes bünlajstromát összeállítsa, 
njabb névtelen feljelentés érkezett a főka- 
$jtányságra. A feljelentés megdöbbentő 
adatot tárt a rendőrség elé. Kiderült, hogy a 
betörő társaság három tagja evekkel eze
lőtt Budapesten egy

nagyarányú gyilkosságot követett el, 
amelynek tettesei után annak idején hiába 
kutatott egész Magyarország rendőrsége, és 
a melyet összes részleteiben csak ma sike
rült teljes egészében felderiteni.

Pontosan kilenc esztendővel ezelőtt 1919. 
december 7-én a Rombach-utca 10 számú 
házban történt a borzalmas rabló gyilkos
ság, amelynek

egy halálos és két súlyosabb áldozata 
▼olt.

Brandl Izidor baromflkereskedő lakásába 
ismeretlen tettesek behatoltak és 

kegyetlen módon meggyilkolták
a kereskedő szolgálatában álló Kiss Etel, ti
zennyolc éves cselédlányt. A lakásban tar
tózkodott Kiss Etel gondjaira bízva Brandl 
Izidor két kis gyermeke, akik ijedten sza
ladtak ki a cselédleány rémületcs sikoltozá
sára. Az elvetemült gonosztevők, valami 
tompa tárggyal

min<jl a két gyermeket leütötték.
A gyilkosságot a lakók azonnal felfedezték, 
látták is a menekülő tetteseket elrohanni, 
akiket azonban nem sikerült elfogni. X két 
kis gyermeket kórházba száUitották és 
csak hosszú hetek múltán nyerték vissza 
egészségüket, Kiss Etel azonban több sulyos 
sérülés és a fojtogatás következtében alig, 
hogy a tettesek elmenekültek, meghalt. A 
lelketlen gyilkosok, bár feltehető volt, hogy 
minden percben elfogják őket, a lakásból 

egy
vaskazettát rabollak el,

amelyben negyvenötezer korona készpénz, 
százul ven —lei, egy aranyóra és egy arany- 
vésésü pecsétgyűrű volt.

Annak idején —a rendőrség az egész or
szág területén széles körű nyomozást indí
tott, de a tetteseknek, akik a gyilkosság 
színhelyén semmi nyomot nem hagytak ma
guk után, nem akadlak nyomára. A lakók, 
akik a tetteseket menekülni látták, olyan 
hézagos személyleirást adtak a menekülő 
gyilkosokról, hogy ennek alapján sem lehe
tett n nyomozás fonalát felvenni.

Néhány nappal ezelőtt a főkapitányságon 

megjelent egy harminc év körüli nő.
A nő elmondotta a rendőrségen, hogy is
meri annak a betörőtársaságnak a tagjait, 
akik a legutóbbi időben állandóan betörést 
követlek el Budapesten. A bejelentés után 
áronnál egy dclcktivcsoporlnak osztották 
ki az ügyet, és nemsokára a főkapitány

ságra előállítottak öt férfit és egy nőt, akik 
gyanúsak voltak és feltehető volt, hogy 
mint ennek a betörőtársaságnak a tagjai, 
sorra fosztogatták Budapest üzleteit Az 
elő állítottak között szerepelt Wallenstein 
Ödön pincér, ennek fivére, Wallenstein .Jó
zsef és Tóth Lajos rovott múltú fodrász
mester. Amikor a detektívek az előállítás 
után kihallgatták a betörötársaság tagjait, 
feltűnő volt, hogy ugy a két Wallenstein, 
mint Tóth Lajos rendkívül izgatottan visel
kedik és azt a látszatot keltették a detektí
vek előtt, hogy egyéb bűncselekmény is 
terheli a lelkiismeretüket, órákon keresz
tül faggatták mindhármukat, de ezeknek 
a kihallgatásoknak nem volt meg az ered
ménye. Mig a betörötársaság tagjait a fő
kapitányságon faggatták, házkutatást tar
tottak Wallenstein Ödön lakásán és a ház
kutatás alkalmával megállapították, hogy 
az őrizetbe vett Wallenstein Ödön

hosszú időn keresztül egy vaskazettát 
rejtegetett a lakásán

és ez a vaskazetta minden valóSzinüség sze
rint azonos azzal a kazettával, amelyet a 
gyilkosok Brandlék lakásából elraboltak- 
Mialatt a detektívek ezt megállapították.

újabb névtelen levél érkezett a főkapl-

Szterényi József báró vasárnap 
Abbáziában tárgyalt az optáns-ügyről 

a román követtel
Esztendők óla tartó halogatás után végre 

legalább is magyar részről teljesen politika
mentes keretek között komoly döntésre al
kalmas formában tárgyalásra került az op
tánspör. Az Abbáziában összegyűlt delegációk 
vasárnap megkezdték a tárgyalásokat és 
remélhető, hogy most már végre a megvaló
sulás stádiumába jut az ügy és orvoslást 
nyer ez a kérdés, amelynek igazságos meg
oldására annyi halogatás után valóban jo
gosan tart igényt Magyarország.

Abbázia, december 16.
Szterényi József báró, az oplánsügv tár

gyalására kiküldött magyar delegáció, veze
tője, ma délelőtt felkereste szállásán Langa- 
Rascanu követet, a román delegáció vezető
jét és félóráig tartó beszélgetést folytatott 
vele. A beszélgetés rendkívül szívélyes han
gon folyt le és nagv mértékben hozzájárult 
a kedvező légkör fokozásához.

A delegáció délután négy órakor ült 
össze megnyitó ülésre n magyar delegá

ció szállásán. .
Szterényi József báró üdvözölte a román 
küldötteket. A mngyar királyi kormány meg
bízásából üdvözölte őket és kifejezést adott 
annak, hogy a kérdés, amelynek tárgyaló

tányságra,
amelynek ivója adatokkal alátámasztva ér
tesítette a rendőrséget, hogy tényleg Wal
lensteinek követték el a fíombach-utcai 
gyilkosságot.

A gyilkosság elkövetése utáni napokban, 
miután a tettesek meggyőződlek arról, hogy 
a rendőrség nem találja nyomukat,

több Ízben találkoztak egy Népszínház
utcai kávéházban.

Nem sokkal a gyilkosság elkövetése után 
ugyanis Wallenstein Ödön, aki pincér volt, 
ennek a kávéháznak a. szolgálatába lépett. 
Itt találkozott gyakran fivérével és Tóth 
Lajossal, a gyikosság másik két tettesével 
és ugyancsak itt őrizték hosszú időn ke
resztül a rablásból származó értékeket.

A Icvélrió többször látta ezt a vaska
zettát

és feltűnő volt még az is, hogy akkoriban 
mind a három férfi csak lopva, a x legna
gyobb óvatosság mellett találkozott egy
mással. A rendőrség megállapította, hogy a 
Icvélrió igazat irt, mert a jelzett kávéház
ban az akkori alkalmazottak is emlékeztek 
a különös kazettára és Walcnsteinék külö- 

; nős találkozóira, amelyeknek akkoriban 

sára összegyűltek, bár csak kél ország ügye, 
jelentőségében messze túl nőtt ezen.

— Nemcsak országaink egymáshoz való 
viszonyának mindkét részéről kívánatos 
javulását segitenök t*»hát  vele elő, hanem 
szolgálatot tennének a Nemcztek Szövetségé
nek is, melynek tekintélyét növelni mind- 
annyiupk érdeke, — mondotta. —

Rajtunk, a magyar kormány képvise
lőin nem fog múlni tárgyalásaink sikeré

nek biztosítása;
engedjék meg, hogy kifejezést adjak annak 
a reményemnek, hogy'azonos szándék ve
zérli Önöket a román királyi kormány kép
viseletében is. Feladatunkat megkönnyíti 
az a körülmény, hogy a Nemzetek Szövet
sége tanácsának kormányaink által is elfo
gadott egyhangú határozata értelmében 

tárgyalásainknak kizárólag gyakorlati 
célja van: keresni -a vitás kérdés gya
korlati megoldásának lehetőségét és 
tárgyalásaink minden politikától men

tesek.
Ezen az alapon kölcsönös jóakarattal és 
méltányossággal meg kell találhatnunk n 
megoldást: ennek reményében legyen sza
bad Önöket tárgyalásaink megindulása al- 

azonban nem tulajdonítottak fontosabb je*  
lentőséget.

A főkapitányságon három napi szaka*  
datlan munka után kétségtelenül bebizp- 
nyitották, hogy

a gyilkosságot ez a három férfi követte 
el.

Vagy legalább ,is mindhármuknak része van 
a gyilkosság elkövetésében. Minden való
színűség szerint az egyik az udvaron lesel
kedett, hogy a benn dolgozó társukat fi
gyelmeztesse, ha kívülről valami veszély 
érhetné őket. Napokon keresztül figyelték 
Brandl Izidor lakását és amikor a betörést 
tulajdonképen végrehajtották, azt gondol
ták, hogy a lakásban nem tartózkodik 
senki. Álkulccsal felnyitották az előszoba 
ajtaját és. amikor nz egyik szobába benyi
tottak, legnagyobb meglepetésükre szemben 
találták magukat Kiss Etellel. A szeren
csétlen cselédleány kétségbeesetten sikolto
zott és

a betörők ekkor rárontottak és meg
gyilkolták.

Vasárnap délben a főkapitányságon ugy 
Wallenstein Ödönt, mint fivérét, Wallenstein 
Józsefet és Tóth Lajost előzetes letartózta
tásba helyezték.

kaimából újból a legszivélyesebben üdvö
zölni.

Langa-Rascunu, a román delegáció ve
zetője a következőkben válaszolt az üdvöz
lésre:

— ügy a magam, mint a román delegáció 
tngjai mélyen meg vagyunk hatva attól a 
barátságos fogadtatástól, amelyben a m<f- 
gyár kormány kiváló képviselői bennünket 
részesítettek.

A román delegáció azzal a legélénkebb 
óhajjal érkezett ide, hogy az oly ked
vező ausplclumok jegyében Induló tár
gyalásoknak a legteljesebb sikert bizto

sítsa.
Jlv alapon tárgyalva, a két delegáció állat 
kifejezésre jutott jóindulat jegyében az 
óhajtott gyakorlati megoldás önmagától fog 
adódni.

A beszédek elhangzása után Szterényi Jó
zsef báró átnyújtotta a jelen tárgyalások’ 
anyagát képező perek jegyzékét. A megha
talmazások kölcsönös kicserélése után az 
első érdemleges tárgyalást holnap délután 4 
órára tűzték ki.

Az ünnepélyes megnyitó ülés után Szö
rényi József báró n két delegációt teán látta 
vendégül.
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Vázsonyi-emlék- 
ünnep a Központi 

Demokrata Körben
A nagy átépítési munkálatok befejeződ

lek, a Simplon-kávéház igazgatósága és sze
mélyzete teljesen felkészülve várja vendé
geit Deák Elemér igazgató végigkalauzolt 
minket ez újjáépített kávéházon, amely Bu
dapestnek egyik legszebb, legkényelmesebb, 
igazán családi jellegű kávéháza lett és sok 
új vendég látogatására számíthat.

Az impozáns niarquisette-tetöt, amely az 
ucoai bejárat fölött van s amely főleg egy
szerűségével tűnik fel, Körber Henrik utódai 
Kelemen éa társa vasszerkezetek gyára (VII., 
Várna ucca 6) szállította. A kávóház padló
jának nagyszerű megoldási az „Emerge**  
gumipadló, amit a Magyar Ruggyantaáru- 
gyár rt. készített. Az első kávéház Magyar
országon a Simplon, melynek gumipadlójo 
van, mely a higiénia, a tisztántartás köny- 
nyűsége, szagtalan volta mialt egyedülálló. 
A járás rajta zajtalan. A gyönyörű, derűs 
fényt árasztó csillárok, melyek a falaknak 
ékességei s melyek újszerű elrendezésükkel 
feltűnést keltenek, amellett gazdaságosak, 
mert kevés árammal kellemes fényt árasz
tanak: az Elektra csillárgyár (Dob ucca 42) 
készítményei. Az asztalosmunkálatokat 
Goldarbeiter Imre bútorgyáros (IX., Angyal 
ucca 15) készített. A faburkolat, a tclefón- 
fíilke és a két bejárati ajtó, mely monumen
talitásukkal vonják magukra a figyelmet, 
igazán tökéletesek. Nemes diófáiból készültek

Bródy Ernő beszéde
Vasárnap este kilenc órakor a Központi De

mokrata Körben kcgyclcles ünnepség keretében 
áldoztak Vázsonyi Vilmos emlékezetének. Az 
Ünnepi beszédet

dr. Bródy Ernő 
országgyűlési képviselő mondotta.

— Amikor Vázsonyiról emlékezünk, úgy
mond, akkor ennek nz országnak legnagyobb 
jellemei tolulnak az emlékezetbe. Vázsonyi Vil
mos 21 éves korában lépett először a közélet 
terére, mint az egyetemi ifjúság szónoka. Rá
kosi Jenő vezércikket irt róla, akit akkor még 
Wciszfeldnck neveztek. Vázsonyi egy életen ke
resztül kitartott a nemzeti eszme mellett, amit 
azonban vele szemben sohasem lehetett kiját
szani ar emberi cszmo ellen. Vázsonyi a próba
tétel Idejében is hűséggel kitartott a magyar al
kotmány mellett. 1901-ben vonult be Vázsonyi 
Vilmos a képviselőházba. Demokratának ne
vezte magát és e néven alapított pártot, ö mon
dotta, hogy a demokrácia nem áll meg a Király
ai ca páros oMaldnál, de Budapest határainál 
sem.

Nincs budapesti és nlncis vidéki demokrácia. 
Rudapest polgárait Vázsonyi nevelte önér
zetre, politikai érettségre. Amikor az ország
gyűlésen kimerült az ostromlásban, a városhá- 

. zára menekült — alkotni. Ez a város nem ad
hat neki olyat, amit meg ne érdemelne! Es 

egy utcát sem akarnak elnevezni róta.
'Aki Vázsonyi táborához tartozik, gondoljon a 
halhatatlan lelki gyötrelmeire, testi hántására, 
amelynek bennünket is égetnie és emésztenie 
kell. A hagyományok ápolása nem jelentheti a 
néma kcsergésl. Tüneményes lángelméje, az 
észnek, a szírnek, a jellemnek szentháromsága, 
világítson a magyar éjszakában/ (Élénk éljen- 
»és.)

Az ünnepségen más beszéd nem hangzott el.

Nagyarányú csalás után 
megszökött Budapestről 
egy berlini cég vezér

képviselője
Nagystílű szélhámosság ügyében folytat na- 

fiok óta nyomozást a főkapitányság.
• Néhány nappal ezelőtt ugyanis megjelent ti 
főkapitányságon a közismert berlini Ungler et 
tomp. kézmüáru cég jogi képviselője és csalás 
elmén feljelentést tett a cég Keller Sándor nevű 
pezérflgynöke ellen.

Keller hosszú évek óla volt a cég föügynöke 
Fs a cég részéről teljes bizalomnak örvendett. 
Az elszámolási uzus az volt, hogy Keller rend
szerint váltó ellenében udtn el a rcábizott árut, 
az üzlet utón megkapta jutalékát, mikor pedig 
a váltó lejárt, a cég a váltót elküldte Kellcrnek, 
aki gondoskodott annak beváltásáról. Keller 
éveken át rendben végezte dolgát, amikor né
hány héttel ezelőtt különös dolog történt.

Az egyik nagyobbősszegü váltót a cég közvet
lenül küldte el nz adósnak, oki azonbnn vála
szában meglepetten kijelentette, hogy ő

kéaspéna ellenében vásárolt és as ellen
értékét Kellcrnek lefizette.

K cég titokban nyomozni kezdett és igy aztán 
kiderült, hogy Keller milyen furfangos módon 
követte el szélhámosságait. A rendszerint kész
pénz ellenében eladott áru összegéről

flktiv váltót állított ki
és ezt küldte cl a cégnek. Amikor azotán a 
váltó lejárt, azt a saját pénzéből rendezte. Ezt 
természetesen csak tigy tudta megtenni, hogy 

potom áron adogatta el ■ rcábizott árat.
Keller Sándor agy látszik érette, hogy röri- 

Heten összecsapnak felette a hullámok, mert 
idejében útlevélről gondoskodott és nyomtala
nul eltűnt. A csaló ügynök kézrekeritésére meg-1 
indult ni eljárás. A rendőrség nvomozása arra I 
to kiterjed, hogy megállapítsák, kik voltak azok,! 
tutik Kellettől potom áron vásárollak.

Testvérharc dúl a budapesti 
drótostótok között

Küldöttségjárás a városházán
A budapesti drólosipartórsulatban elkesere

dett háborúság dúl. A megfogyatkozott számú 
derék drótosok, akik szintén sokat szenved
nek a rossz gazdasági viszonyok miatt, elkcsc; 
rodósükben egymás ellen tesznek sórpzalos fel-' 
jelentéseket. A drótosok közölt az iparűzés 
miatt folyik a teslvérháboru, mert állítólag a 
drótosok egyrésze nem magyar állampolgár s 
Igy nincs joga Magyarországon, illetve Buda
pest területén a drótozás mesterségéi űzni

Az tO25-bcn megjelent vándoripari törvény 
ugyanis kimondja, hogy csak magyar állampol
gár és állandó budapesti lakos folytathat ván
doripart. Tekintettel volt a törvény az elsza
kadt drótosokra is és kimondta, hogy azok, 
akik 1925 Julius 1. előtt Magyarország javára 
oplállak, vagy visszahonositásukat kérték, mint 
magyar állampolgárok akadálytalanul tovább 
űzhetik mesterségüket. A drót$sipartársulat 
tagjai most

égési sereg feljelentést lettek a hatósá
goknál

kollégáik elír.’, akik szerinlük nem oplállak n 
magyar Állampolgárságra, visszahonositásukat 
som kérték, söl vannak közöttük állítólag 
olyanok is, akik nemrég

a cseh hadseregben szolgálták
és csak mostanában jöttek át Magyarországra 
drótozni-íoltozni. A magyar hazához hű dróto
sok ezekért nem hajlandók felelősséget vállalni, 
De sérelmesnek tartják, hogy elszakadt és cseh 
állampolgárrá lett testvéreik idejönnek és el
veszik kevés kenyerüket

Szombaton nagyszámú
drótostót küldöttség jelent meg

a városháza közgazdasági ügyosztályán, ahol 
előadták panaszukat és követelték, hogy a ha
tóság indítson erélyes vizsgálatot és a nem 
magyar állampolgár drólosokat tiltsák el « 
vándoripar gyakorlásától és utasítsák ki az 
országból. A feljelentés alapján a főváros taná
csa megindította ebben az ügyben az eljárást.

Megnyílt a Simplon-kávéház
ezek a szép berendezési tárgyak.

Rapp S. cég, Fülöp szász koburgi és góthai 
herceg szállítója (Mária Valéria ucca 13) 
készítette a szép kárpitosmunkát, a pamta- 
gokat s függönyöket. Feltűnést kelt a szél
fogó ajtó, mely egy gombnyomásra széjjel
nyílik, egy másikra pedig teljesen szabaddá 
teszi a bejáratot. Bóth Adám (Dob ucca 87) 
tökéletesein oldotta meg a kávéház központi 
fűtését és szellőztetését. A szcllőzlctőkészü- 
lék lehetővé teszi, hogy a helyiség tempe
ratúráját 5 fokkal a mindenkori hőmérsék
let alá süllyessze, ami különösen a nyári 
időkben -fontos. A „Thonet-Mundus" Egye
sült Magyar hajlított fribúlorgyárak rt. (Bu
dapest, IV., Váci uccn iVa) szállította a ká
véház kényelmes székek, melyek nem nagy- 
lerjedclműck, tetszetős kivitelűek s a legki
tűnőbb anyagokból készültek. Az asztalok 
célszerűek, mert a talpazatukon lévő lino- 
leumburok megóvja az asztalt az összenig- 
dosástól és emellett könnyen tisztán tartha
tók. A padló- és falburkolás! munkálatokat 
Vrbach és Táflcr rt. (IV., Liszt Ferenc tér 9. 
Tel. 208—08) készítette, aki közismert a 
szakmában úgy a fővárosban, mint a vidé
ken, Kávéházak és húsipari üzemek hasonló 
munkálatait 35 év óta készíti megrendelői
nek legnagyobb megelégedésére.

A szobrászmunkálatokat Kollátor Henrik 
müszobrász készítette. A festőmunikálatokat

MUSICA
m A ltoyal épületI a"4a VII. Erűénél körút 40 

zongorát M ptanlnúl 
Árban cs kivitelben p&ra lanos 

leckedüczöbb fizetési ’eltttelel 
Hangolta, javttta. bérlet

Hantos Testvérek rt. aranykoszerús meste
rek készítették. A kávéház belső harmóni- 
kus összhatásához nagyban hozzájárul a 
mázoló- és falkárpitmunka. a festés a maga 
simaságával és modem technikájával megol
dott szegélyezésével elegáns, meleg benyo
mást kelt. A kártya- és billiárdszobák fal
kárpitozása szintén a mai irányzat sikerült 
kifejezője.

A kávéház tükörberendezéséi Ludányi Ist
ván díszmű üvegező (VIII., Práter ucca ófVc) 
oldotta meg nagyszerűen. Hollitscher Zsig
mond (V., Kálmán ucca 16) cég készítette a 
világítás szerelési munkálatait A helyiség 

minden egyes világítóteste egyen- és váltó
áramra van szerelve és így semmiféle vilá
gítási zavar nem állhat be. Feltűnő, hogy a 
kapcsolótábla n kezelés szempontjából 
mennyire egyszerű és veszélytelen.

A biliárdasztalokat Rázsó Jenő (IX.. L6- 
nyay ucca 46) készítette. Pesten alig vannak 
precízebb játékasztalok használatban. A ká
véház és a szuterén márványburkolatát 
Herzka, Halász és Be.rger vas-, rézbu- 
tor- és márványmegmunkáló gyára (Buda
pest, V., Lipót körút 10) készítette

Legkevesebb gondot okozott a hűtő- és 
fagylallgyártó-bcrendezésnek a piacon lévő 
különböző hűtőrendszerek közül való meg
választása. Ugyanis az utolsó öt esztendőben 
nagyon jó tapasztalatokat szereztünk az An
gol Parkban és a Lukács-fürdőben alkalma
zott Brotun-Boveri A S. hű tő automaták  kai 
és így habozás nélkül adtuk a megbízást — 
mondja Deák igazgató, — Gellért Ignác és 
Társa részvénytársaságnak a hűtőberende
zés szállítására. Ezl annál is inkább megte
hettük, mert ma még szilárdabb az a meg
győződésünk, mint öt évnek előtte, hogy ká
véházi üzembe csak oly hűtőgép való, mely 
masszív, minden igénybevételt kibír, a szó 
igazi értelmében kezeíésmentes és ami min
dennél fontosabb, minden körülmények kö
zött veszélytelen.

A csatornázás, vízvezeték, melegvíz & 
egészségügyi berendezéseket Kiéin és Társat 
cég (VI., Hegedűs Sándor ucca 25) készí
tette. Az építészeti munkálatokat Kappéter 
Béla építőmester (VI., Eötvös ucca 30) bra
vúrosan oldotta meg. A kávéházat Bodotz 
Károly tanár tervei szerint építették újjá. 
Az építkezés művészi megoldása minden 
elismerést megérdemel.
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Egy tízenitétéves fiú vftietienm lelőtte 
tizenhatéves barettét

Borzalmas szerencsotienseg a
Vasárnap délelőtt a Krisztina-körut 

számú házban borzalmas szerencsétlenség 
történt. A ház egyik lakásában vendégül 
látta Dobsa István tizenhat éves tanuló egy ik 
barátját, Csiky Miklós tizenhét éves tanu
lót, aki szüleinek Attila-utca 91. szám alatti 
lakásán lakik. A két fiú már közel félóráig 
tartózkodott a szobában, amikor Dobsa Ist
ván szülei

hatalmas dörrenésre lettek figyelmesek. 
Berohantak gyermekük szobájába és itt bor
zalmas látvány fogadta őket, Csiky Miklós 
reszkető

kezében tartotta meg a füstölgő revol
vert, Dobsa István pedig eszméletlenül 
és hatalmas vértócsúban feküdt a szoba 

padlózatán.
A szülők kétségbeesetten próbálták éleszt
getni gyermeküket, majd megrettenve ér
deklődtek Csiky Miklósnál, hogy tulajdon
képpen mi történt A fiatal gyermek aka
dozó, összefüggéstelen szavakban mondotta 
el a tragédia részleteit.

— Hazulról elhoztam apám revolverét és

fegyverrel valú játszás közben 
ezzel játszottunk. Játék közben alsóit a fdtz- 
toly ét Pista, aki mellettem állott, ő»szee»ett. 
Azt hittem, üres a revolver.

A kétségbeesett szülök az első pillanat
ban nem tudták, mitévők legyenek és a la
kók értesitették a közeli rendőri és a men
tőket a balesetről Miközben a mentők a sze
rencsétlenül járt Dobsa Istvánnal foglalkoz
tak és mindenki részvéte a szegény gyermek 
felé fordult, Csiky Miklós egy őrizétién pil
lanatban, a tette következményeitől való fé
lelmében kiugrott a lakásból és

elszaladt az őt üldöző lakók elől.
Dobsa Istvánt, akit gerincen ért a revolver 
golyója, súlyos sérülésével az Uj Szent Já- 
nosskórházba szállították. Nemsokára de
tektívek indultak Csiky Miklós keresésére. 
Keresték a fiatal gyereket szülei lakásán, de 
nem találták otthon. Valószínűnek látszik, 
hogy a fiatal fiú félelmében nem mert szülei 
lakására visszatérni. A főkapitányságon 
megindították a nyomozást a gyermek sür
gős felkutatására, mert félő, hogy ijedtségé
ben kárt fog tenni saját magában is.

„Olyan korszak közeledik, amely 
a tőzsdét visszaadja eredeti 

rendeltetésének"
— mondta Krausz Simon, a tőzsde 

tagjainak nagy küldöttsége előtt
Vasárnap elfogadta a Bankárok és Értékpapirkereskedök 

Egyesületének elnökségét

Él

Jljándékul Ölida 
t nem téveszthet soha:

A feltűnően ízléses és díszes Elida 
kazetták 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.

1 r

ELIDA KAZETTÁK
A budapesti ertóklöKdc tagjainak népes 

küldöttsége kereste fel vasárnap Krausz Si- 
mont nádorutcai bankházában. Taubner Vil
mos a deputáció vezetője, a tőzsde tagjai ne
vében megköszönte Krausz Simonnak, hogy 
fáradhatatlan munkásságával és nagy önfel
áldozással

kimentette a tőzsdét az utolsó hónapok 
szörnyű válságából

és • ezzel veszedelmes megrázkódtatástól men
tette meg a magyar gazdasági életet.

— A tőzsdét azonban — mondotta Taubner 
Vilmos — ki kell emelni mai aléllságábó] és 
ez csak úgy lehetséges, ha a börze megmenté
sére irányuló mozgalomnak élére Krausz Si
mon áll. A Bankárok és Értékpapír Kereske
dők Egyesületében az a vélemény alakult ki, 
hogy az Egyesület csak akkor érhet el ered
ményeket a Czsdei üzletmenet, valamint tag
jai érdekében is, ha
t elnökének és vezérének Krausz Simont 
Í nyerheti meg.

' Krausz Simon megköszönte a személye 
iránt táplált bizalmat és kijelentette, hogy a 
tőzsde többi tényezőivel egyetértésben és ki
zárólag a tőzsde tagjai egzistcnciális érdeké
ben

hajlandó az elnöki tisztség elvállalására.
Egyébként az ő nézete is az, hogy itt az 
utolsó óra. Az utolsó óra azonban, szerinte, 
a fellendülés kezdetét jelenti.

— Érzem — mondotta Krausz Simon — 
olyan korszak közeledik, amely a tőzsdéi 
visszaadja eredeti rendeltetésének. Ha nem is 
tudjuk még helyreállítani a béke tőzsdéjét, de 
mindenesetre vissza tudjuk állítani az üzlet 
élénkségét és a tőzsde egészséges funkcióját 
Sokat járok a külföldre és megállapíthattam, 
hogy a külföld teljes bizalommal viseltetik a 
magyar kormányzat iránt A Magyarország 

iránt odakünn tapasztalható teljes bizalmat 
ki lehet használni arra, hogy

jó vállalataink részvényeit külföldi kezek
ben belyezzilk el,

szerintem e külföldi kezek bizonyosan keresni 
Is fogják ezeket az értékeket. Ez csak alkal
mas az irántunk megnyilvánuló bizalom foko
zására. A pénzügyminiszter is nagyfoka jó
akaratról és teljes libcrálizmusró] tett tanúsá
got. Jóindulattal ismerte fel a bajokat és 
késznek mutatkozik azokon segíteni. Készül 
már a társulati adó reformja, amely bír sze
rint nagy könnyítéseket fog tartalmazni és 
lehetővé teszi majd a vállalatoknak, bogy va
lódi nyereségeiket kimutathassák. Lehetetlen, 
hogy ez és sok más biztató uj jelenség ne ér
vényesüljön a tőzsdén, ahol, anélkül, hogy 
bárki is mesterségesen igyekezne a hangulatot 
befolyásolni,

vissza kell térnie a teljes bizalomnak és az 
üzleti élet egészséges fellendülésének.

Krausz Simon kijelentéseit a küldöttség tag
jai nagy örömmel és óvációval fogadták. 
Taubner Vilmos ezután a tőzsde mintegy 2ö0 
tagja által aláirt

emlékiratot adott ót
Krausz Simonnak, amelyet a tőzsde tagjai an-; 
nak megemlékezéséül nyújtották át, hogy 
Krausz Simon a legutóbb nagy -tőzsdei válság 
idején Műnk. Péter tőzsdetanácsossal együtt 
a tőzsdét, a fenyegető katasztrófától megmen
tette. Egyben emlékiratban nyújtották át 
Krausz Simonnak ar értéktőzsde tagjainak kí
vánságait, amelyek már legközelebb tárgya
lásra kerülnek.

Értesülésünk szerint január első felében fog
ják Krausz Simont a Budapesti Bankárok és 
Értékpapirkereskedök Egyesülete elnökévé meg
választani és ‘ tisztségébe ünnepélyesen be
iktatni.

Kitört a háború Boliula 
és Paraguay között

Véres összeütközések a határokon
La Paz, december 16.

A hadügyminisztérium jelentése szerint a 
paraguayi határon véres összetűzésre ke
rült a sor.

La Puz, december 16.
A hadügyminiszter közli: Minthogy 

újabb paraguayi osztagok fenyegették 
chaeoi erődünket, véres összeütközésre ke
rült a sor. Csapatainkkal szemben az ellen
ség vereségei szenvedett. Csapataink birtok
ba vették a Bouqueron-erődöt. A hadsereg 
teljesítette kötelességét.

Maniu a szenátusi választáson 
is teljes győzelmet aratott

Bukarest, december 16.
(Őrien! Rádió.) A szenátusi választások a ManJu-kormány teljes sikerével vég

ződtek. Minden mandátumot a kormány szerzett meg, kivéve azt a bárom megyét, 
ahol — mint a képviselőválasztásokon is — a magyar párt küzdelme járt sikerrel.

Megjegyzendő, hogy a szenátusi választások minden megyében u relatív többség 
elve alapján történnek.

Két autó és kerékpár súlyos 
kimenetelű összeütközése 

az Andrássy-uton
Csak néhány nappal ezelőtt történt, hogy 

az Andrássy-ut és Bniza-utca sarkán két 
automobil összeütközött és az autó egyik 
utasa, egy tanársegéd, súlyos sérüléseket 
szenvedett. Vasárnap délelőtt

ugyanazon ■ helyen újból két automobil 
ütközött össze,

de ez az összeütközés már sokkal súlyo
sabb kimenetelű volt. A Bajza-utcából ka
nyaradott ki a Bp. 18—191. rendszámú 
automobil, ugyanakkor pedig az Andrássy- 
uton haladt a Bp. 26—936. rendszámú autó. 
Az utóbbi autó mellett haladt egy kerékpár, 
amelyen Szabó Lajos, huszonegy éves asz
talossegéd ült. Hogy kinek a hibájából, azt 
eddig megállapítani nem lehetett, a kél mHó 
ar Andrássy-ut sarkánál oly hatalmas erő
vel ütközött össze, hogy

egyik autó a lökés következtében átcsú
szol! az Andrássy-ut túlsó oldalára

La Paz, december-16. ’
A bolíviai kormány hivatalos köz

leménye ezeket mondja: A hadseregünket és ff 
Vanguardia-crődöt ért sérelem után, anélkül, 
hogy nemzetközi kötelességeinket és a béke 
fentartására irányuló óhajtásainkat szem elől 
tévcsztenők, közöltük a népszövetséggel, hogy 
Bolíviára az a kikerülhetetlen kötelesség hárul, 
hogy elégtételt követeljen és egyúttal akadá
lyozza meg amaz összeütközések megismétlődé
sét, amelyek az uj paraguayi csapatösszevoná
sok következtében lehetségesnek látszanak. Jo
gos aggodalmaink most valóra váltak.

és magával sodorta a biciklit Szabó ar 
összeütközés helyétől néhány méternyire 
összeroncsolt tagokkal terült el.

Antikor a járókelők a szerencsétlenség 
színhelyére szaladlak, az egyik autóban sú
lyos sérülten találták Kaufmann Zsigmond 
kereskedő feleségéi, mig a másik kocsibót 
kisebb sérülésekkel Mózes Zsigmond rész
vénytársasági igazgató szállott ki. Értesítet
ték a mentőket, akik elsősorban a szeren- 
lenül járt biciklistát részesítették első se
gélyben.

Szabó Lajos koponyaalnpl törést és agy
rázkódást szenvedett.

A mentők haldokolva szállították a Rókus- 
kórházba. Ugyancsak rendkívül s*  lyrs ‘sé
rülést szenvedett Kaufmann Zsigmondné is, 
akit szintén a Rókusba vittek. A rendőrség 
szigorú vizsgálatot indított mindkét autó ve
zetője ellen,
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Összetöri, gazdátlan, 
véres autót találtak 
Solymár határában
A vasárnapra virradó éjszaka Solymár 

latrában a község felé igyekvő földmivesek 
ez országút szélén egy

árakbafordult Összetört automobil ron
csára akadtak.

A főldtnlvesek értesítésére a csendőrség 
nyomban megindította n vizsgálatot A 
községbe'.ick elmondották, hogy nem sokkal 
n felfedezés előtt láttak az országút irányá
ba robogni egy autót, amelyben négy bundás 
férfi Ült. A csendörség megállapította, hogy 
v kocsi az esőtől felázott síkos talajon meg
csúszott éa igy fordult az árokba. Az autó 
teljesen össze van törve, hiányzik n rend
szám t.'bl.'ja, a kocsi belsejében pedig nem 
találták meg az igazoló lapot és igy nem 
lehetett megállapítani, ki a tulajdonosa.

A bőrülésen megalvadt vérfoltokat fe
deztek fel,

azonkívül az országul szélét) kisebb vér
tócsára akadlak. Ax a feltevés, hogy az 
autó utasai, akik megsebesültek, a baleset 
ulán saját lábtikon mentek tovább és gaz
dátlanul hagyták a kocsit Nem tartják ki
zártnak azonban, hogy valamelyik vidéki 
.sárosból

tolvajok lopták e| az autót 
és a baleset után elhagyták, nehogy felfe
dezzék a lopást. A csendőrség jelentést telt 
nz esetről a peMvidéki kir. ügyészségnek és 
most nagy apparátussal folytatják a nyomo
zást o titokzatos autó ügyében.

— A kormányzó és Hildán elnök távtrat- 
Wltás*.  A kormányzó Miklós osztrák szövet
ségi elnöknek a következő táviratot küldte: 
Nagyméltóságod szövetségi elnökké történt 
választása alkalmából legszivélyescbb üd 
vözletamet küldöm. Kérem, fogadja leg
őszintébb jókivánataimnt saját személye ré
szére, valamint az osztrák nép megerősödé
sére és fclvirá"zá.»ára. Horthy. Erre a táv
iratra a következő válasz érkezett: A lég- 
szívélyesebben köszönöm azokat a barátsá
gos jókívánságokat, melyeket Főméltóságod 
szövetségi elnökké való választásom alkal
mából kifejezésre juttatni szives volt és ké
rem Főméltóságodat, fogadja részemről is 
lechensőbb jókívánságaimat sa ját személye 
részére, valamint Magyarország felvirágzó 
sóra és boldogulására. Miklas.

— Bethlen vasárnap délután hazaérkezett. 
"Bethlen István gróf miniszterelnök vasárnap 
reggel másfélórás késéssel Indult Bécsbői. A 
pályaudvarra Ambrózp Lajos bécsi magyar 
követ kísérte ki. A miniszterelnök a bécsi 
gyorsvonattal félhárom órakor érkezett meg 
a keleti pályaudvarra, ahonnan haza hajta
tott a miniszterelnökségi palotába.

—- Klebelsberg knltmmlniszter az ujssr- 
«edl református Imaház felavatásán. .Sze
gedről jelentik: Vasárnap folyt le ar újsze
ged! református missziós egyházközség ima
házának és parnchínépíiletónok felavatása n 
város éa a környék társadalmának nagy 
►észvételével Az érzel kapcsolatos ünnepé
lyen megjelent Klebelsberg Kunó gróf kul
tuszminiszter. Szeged város képviselője is. 
*— A magyar kálvinizmus karja megvédő!- 
meri a magvar történelem sok nembeli bir
tok állományát, — mondotta prédikációja- 
bán Baltazár püspök —. megvédi minden 
idegen kéz ellen, amely akár a vallás ré
vén, akár földi hatalom cimén el akarja 
homályositani, meg akarja rontani a füg
getlenség tisztaságát, a nép erkölcsének ép
ségét Utána Löm Immánuel felsőházi tag. 
a szegedi izraelita hitközség förnbbija kő 
vetkezett, aki Baltazár Dezsőben és Horthy 
Vtvánban ..Deák Ferenc eszmevilágának 
képviselőit” aposztrofálta. — Lőw főrabbi 
V'nglelkfl ember — mondotta válaszában a 
püspök — fivére Petőfi angol fordítója volt. 
A szenvedések komor fellege előtt az em
beri értékek csillaga fényesen ragyog, fe
jezte be személyes vonatkozó sokkal átszőtt 
válasrh*'szédét  Baltazár püspök.

— Időjárás. A Meteorológiai Intézet va 
Sárnap az idő tárásról a következő progno- 
kist adta ki: Hideg idő várható, egyelőre 
még a déli és a keleti részeken kisebb hava
zásokkal. később száraz és csendesebb idő 
valószínű.

— Orosz matinét rendezett a La Fontaine 
Társaság. A La Fontaine Társaság vasárnap 
dBelőtt a Zeneakadémia nagytermében orosz 
matinét rendezett. Weéperf Aladár művészi 
vé»ri orgonajátéka után Bonkáló Sándor dr. 
ágyelemi tanár tartott előadást Tolsztojról. 
Utána több művészi szám következett.

Karácsonyra, szilveszterre
♦V-íbb ejáoevágok. ealűegá ksrtaoftvfBl'nvIt. tHsvter 
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tstiagysákat ktváaatra átitslasil kllátek

Négy embert gázolt el a Sorok- 
sári-utón egy száguldó autó
Vasárnap a kí«4 éjiwk.i órjktxn rend-1 ™roM. ScMn/eM Gyula sofrírt. Kün.zltcr 

■ - . ......... a | Ferenc és Pápai károly asztalossegedeket,
'azután megállás nélkül tovább száguldott. 
1 A mentők nagy készültséggel vonultuk ki a 
négyszeres autógázoláshoz, ahol a sebesül
teket elsősegélyben részesítették, majd 
Kreiszt a lakására, a többieket pedig a 
Szent Jstván-kórházba szállították. A rend
őrség széleskörű nyomozást indított n lelki
ismeretlen soffőr kilétének megállapítására, 
mert kétségtelen, hogy a katasztrófáért ö 
felelős.

kívül súlyos szerencsétlenség történt 
Soroksóri-ulon, a kátránygyár mellett, 
úttesten egy nagy társaság akart áthaladni, 
amikor Budapest felől Soroksár irányába 
egy autó közeledett feléjük.

A soffőr nem vette észre az úttesten ha
ladókat és Igy teljes sebességgel bele

gázolt a társaságba.
következő pillanatban a robogó autó négy

embert elütött. Névszerinti K reisz Antal fu-

Három részre bomlik 
Jugoszlávia
Belgrád, dec. 16.

Egy laibnehi ellenzéki lap jelenti, hogy 
Korosec miniszterelnök a jugoszláv alkot
mány revízióján dolgozik. E terv szerint 

három autonóm államterületre oszta
nák föl,

csak a külügy, a hadügy, a posta és távírda 
lenne közös. A központi parlament a három 
autonóm parlament delegációiból és a gaz
dasági testületek képviselőiből állna. Dél-

— A Tébe karíesonyfaünnepélye. Nagy 
élénkség volt vasárnap délelőtt a tőzsde kör
nyékén. A Takarékpénztárak és Bankok 
Egyesülete tartotta a tözsdepalota kupola
csarnokában karácsony fa ünnepélyét, amely 
alkaloinmnl 2200 fővárosi gyermeket látott 
cl részijén cipővel, részben fehérneművel. 
Az egybegyült nagyszámú közönség előtt 
Hegedűs Lóránt, Huszár Károly éa Liber 
Endre tanácsnok mondottak nagyhatású be 
szódét, amely után megkezdődött a karó 
csonyi ajándékok szétosztása.

— Elmaradt at Antókereskedd TlHXtvhe- 
lJk Egyesületének közgyűlése. Az Autóke
reskedő Tisztviselők Egyesületének vasár
napra egybehivott közgyűlése, miután az 
alapszabályszerü értelemben a közgyűlés 
megtartásához szükséges kétszáz tag nem 
gyűlt egybe, elmaradt. A rögtönzött választ
mányi ülés elhatározta, hogy a közgyűlést 
e hó 80-áfa djbAt összehívja és a megjele
nés- érdekében kellő propagandát fejt ki. 
Tekintettel orra, hogy az egyesület vezető
sége tagjai érdekében szükségesnek tartja 
nz alapszabályok módosítását, ezúton is 
felhívja tagjait, bogy a december 30-i köz
gyűlésen teljes szómban jelenjenek meg.

—- NŐI rab ausplclis doktorrá avatás Sze
geden. Szegedről jelentik: Klebelsberg Kunó 
gróf kultuszminiszter, vasárnap délelőtt 
részivel! a somogyi-telepi iskola és zárda fel
szentelésén. Innen a központi egyetemre 
ment, ahol az egyelem tanácsa, a miniszter
nek, mini a kormányzó képviselőjének je
lenlétében, sub ouspiciis gubernatoris dok
torokká avatta Klug Mária Margit, Goldnet 
Dénes Lajos és Lányi János dr. jelölteket. 
Ez alkalommal ért először nőt Magyarorszá
gon a sub auspicíis kitüntetés.

— Felborult egy katonai renekar autója 
és m*gM*besült  a karmester. Vasárnap este 
az Üllői-ut 111S. számú ház elölt eddig még 
meg nem állapított okból az egyik katonai 
zenekar autója felborult és Horváth József 
karnagy könnyebb természetű sérüléseket 
szenvedett. A mentők Horváthot első segély
ben részesítették és a helyszínen hagyták.

—■ A Corvin Mátyás Egyesület közgyűlése. 
Vasárnap délelőtt, n Tudományos Akadémián 
tartotta meg a Corvin Mátyás Társaság rendes 
évi közgyűlését. A társaság tiszteleti elnökéül 
Mussolini mellé Serédi Jusztinján bíboros her
cegprímást választották meg. Tiszteleti alelnök 
Ardulne Cola tanti, alelnök Gerevich Tibor, tit
kár Doggá János képviselő lett. A közgyűlés 
után felolvasó-ülést tartottak, amelyen Miskol- 
czy Istvón egyetemi tanár tartott felolvasást.

— A Szent István Akadémia közgyűlése. Va
sárnap délelőtt n Szent István Akadémia ün
nepi ülést tartott, amelyen többek között Se
rédi Jusztinján biltoros hercegprímás is meg
jelent. A gyűlést Apponyi Albert gróf előadása 
vezette be, amelyben a Szent Bcncdck-rend 
történetét Ismertette. Utána Reiner János egye
temi tanár főtitkár terjesztette elő jelentésiét, 
majd felolvasta az nj tagok névsorát, amelyek 
közölt szerepel Serédi Jusztinlán hercegprí
más neve is Utána Strommer Viktorin tartott 
előadást a Szent Benedek-rendről, majd Kincs 
István, Sajó SAndcr és Sik Sándor olvastak fel 
müveikből.

— KépkláUltás. Ma délelőtt nyilt meg a Bar- 
csay-otc«i gimnázium rajztermében Bund- 
schuh Ottó, Demecrkgnl Wolf Irma és Wiesner 
(Mczey) Frigyes olaj- és vizfestményclbót ki
állítás. A közönség elismeréssel fogadta a három 
kitűnő művész képeit.

—• A Kakaspascta rlönyeL Konzerválja a ci
pőt. Tartós fényt ad a cipőnek. Minden foltot 
könnyen eltávolít. Vízhatlanná teszi a cipőt. A 
fekefo cipőt mélyfekete lakkszerűvé teszi. A 
színes cipő eredeti srlnét megőrzi. Has-nálata 
nagyon takarékos. Aki egyszer használja, az 
soha mást nem fog vásárolni.

Dr.KAJDACSYnakorvos
• raaáal KMter-a-lt
Mr" ««b4í Magatok Szakorvosi

Szerbia, Montenegró, a Vajdaság és Bősz 
nia nagy része Szerbiához tartoznék,

Horvátország, Szlavónia, Bcsmla és • 
Vajdaság kisebb része horvát területté 

alakulna át,

mig Szlovénia a laibachi és marburgi két 
prefekturát foglalná magában. Korosec állí
tólag meg akarja nyerni a terve számára 
kormányának tagjait és aztán megindítaná 
a tárgyalásokat Macek dr.-ral Zágrábban.

— Emlékünnepély. A világháborúban részi
vel! 41. honvéd gyaloghndosztály elesett hősi 
bnjtársainnk kegyeletére, valamint a hadosztály 
1918 decemberében történt szerencsés haza
térése emlékére vasárnap összejövetell tartott a 
Nádor-laktanyában. Az összejövetel során a 
volt bajtársik elhatározták, hogy az elhunyt 
hősök emlékére márványtáblát emelnek. Az ün
nepélyes összejövetelt n Kaplsztrán-templombnn 
zenés mise követte. A misét dr. Mészáros Antal 
npútprelútas celebrálta, a szentbeszédet dr. 
Szabó Pius fcrcncrendi szerzetei mondotta.

— A Terézvárosi Polgári Kaszinó közgyűlése. 
A Terézvárosi Polgári Kaszinó ma tartotta VI, 
Andrássy-ut 47. számú helyiségében évi közgyű
lését, melyem a terézvárosi polgárság igen te
kintélyes számban jeJent meg- A felmenlvények 
megadása után a választásokat ejtették meg.

— Egy Ügyvéd balesete. Dr. Druckcr Ká 
roly ügyvéd, aki az Aranykéz-utca 4. számú 
házban lakik, a Krisztina-körut 1 számú ház 
előtt hirtelen rosszul lett és összeesett. Ár 
dsés következtében egy üzlet kirakatába, zu
hant, amelynek összetört szilánkjai nifjgsebe- 
sitették ax arcát.’ A mentők részesítették első 
segélyben és lakására szállították.

— liánná nagy útja. (Danle-kladás.) Három
negyedévvel ezelőtt Vadludak cimü regényével 
tűnt fel Sásdi Sándor. Neve máról-holnapra is
mert lett a közönség körében. Aki olvasta 
Sásdi első könyvét, annak kétszeres meglepetés 
a Hanna nngy útja. A nagyszerű indulás, n 
hirtelen arriválás ulán, ez a regény a teljes ki- 
érettségnek otvan fokát mutatja, amely a flatnl 
iró helyét a legelsők közölt jelöli meg. A 
Hanna nagy útja-bán egy orosz fogoly és egy 
zsidó kántorlány szerelmét írja meg Sásdi. A 
történet köré kapcsolódik a magyar falu hábo
rús élete. A földéhes, sárbaragadt, szegény ma
gyar parasztról ennyire éles, ennyire életes ké
pet alig festett még valaki. Sásdi nagyszerű le
iró képessége, stílusának zamatos magyarsága, 
érdekes meglátásainak, szavainak torlódása, az 
érdekfeszitő izgalmas mesétől eltekintve is, pél
dátlanul hatásossá teszik ezt a könyvet. Ez a 
nagyon szép és nagyon értékes könyvet min
denkinek el kellene olvnsni.

— Félre ar előítéletekkel! Ez a jelszava fel
világosult korunknak. Csak egyet említünk: 
még ma is sokan vannak, akik azt hiszik, hogy 
a szappan használata árt a bőrnek. Pedig ez 
nem áll, sőt ellenkezőleg, nz ideális bőrápolás
nak éppenséggel alapfeltétele a szappan hasz
nálata. Természetesen csak akkor, ha a szap
pan lelkiismeretesen készült és mentes min
dennemű káros anyagtól. Ilyen az Ellda-Favorit 
szappan, a tökéletes bőrápolószer, melynek 
használata biztos sikert jelent. Tisztító és gyó
gyító ereje • bőrt üdévé, tisztává és puhává 
teszi.

— Karácsonyi leszállított árakat hirdet a 
Meteor, (Podmaniczky-utca 27.) felhívjuk a t. 
olvasóközönség ügyeimét.

LÓSPORT
Budapesti flgetöversenyek

A hideg idő dacára igen nagyszáma közönség 
előtt folytak le a vasurnnni versenyek. A nap 
főversenyéi öcskös nyerte Pmopadout és Aoantl
I. előtt. Vétek ugy az első, mint at utolsó ver
senyben győzött, de az elsőben, mivel a célon át 
galoppozott, diszkvalifikállák. A hajlók közül 
Novák három versenyt nyert.

A részletet eredmény n következő:
I. tatám, t. (tatomban (A) Novák. 2. Media C2) Zwtl- 

1 inger. 3. Krorapuss (pari) Masxár S. Indultak még: 
Vértek (mint eUft disrkvdliflkslvat. Bazsalikom, Ro
dostó 10: 141. 52, 15. lasz 10: <7. - H. tatám. 1. RSmiU 
rarí) Novák.. i Csibész (2) Marséba!!

l-llyo. Indultak még: Raduiu 
a IA. Olasz 10:41 
Henkó.
’ndnltak 
S».ol" 

ser. lad mzli. 10: IS,
14, 23. ' b jfolmann
Gy. 2. Párta (tsar!) Hoffmann G. X Clayton (2H) Gertii. 
Indult még: Mell a. 10; 15. Olazr. 10:31.

LEGSZEBB Alakíttatott 1SM
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Külföldi sporleredmények
Bécs, december 10.

A bécsi első liga labdarugó-mérkőzései 
közöl csupán n Wiener Sportklub és Slovan 
közti meccs került lejátszásra. A többieket 
a hófúvás miatt cl kellett halasztani, de ez 
a mérkőzés is sokat szenvedett a hófúvás, 
miatt WSC-Slovan 6:2 (1:0).

A WSC erős fölényben játszott, amely kü
lönösen a második félidőben mutatkozott 
Mindkét oldalról két-két tizenegyest lőttek 
félre. A csúszós pályán a játék bizonytala
nul mozgotL A WSC csapatában Orbán ma- 
gaslott ki, aki egymaga négy gólt lőtt. A' 
Slovan egv öngólt vétett Az. utolsó gólt Do*  
mesch lőtte. A Slovan góljait Regina és Et$ 
rúgták.

Prága, december 16.
WAC—Sparta 1:0 (0:0).

Milánó, december 16.
Domgörgen Hclm német boxbajnokot mi 

az olasz Jatzowarazzi tizenöt menetben 
pontozással legyőzte, ugyanakkor Domgör
gen öccse Jakab Pefrarka ellen tiz menet
ben pontozással győzött. A hamburgi Gu- 
now Llwan ellen nyolc menetben pontozás
sal vezetett Newper müncheni könnyűsúlyú 
botoló pedig Durinló 
totóssal maradt alul.

ellen ugyancsak pon- 
(10 menet.)

Ar osztrák munkás
folytatott 
arányban

Véréin 
legénysé-

Berlinből jelentik: 
csapat a német munkáscsapattal 
berlini futballmérkőzésen 6:3 
győzőit. Félidő (3:1).

•

Bécsbői jelentik: Az Eisenland 
2:2 arányban végzett Cambridge 
gével szemben.

♦
— Selfm a derűsnek. Olyan emberek’, aki® 

nagy karéiért csinállak s ezt a karriért a saját 
erejükből csinálták Magyarul: „maguk csinál*  
ták meg magukat,” Ezekről és ezeknek az enj- 
bereknek a knrriérjéröl szól a Pesti Futár ka
rácsonyi száma, mely december 21-én, péntekért 
reggel már mindenhol kapható lesz. Kérdést In
téztünk Nádas Sándor szerkesztőhöz, hogy kik' 
szerepelnek a selfmademanck közt. Azt felelte:

— Vass József is benne van, Balthazár püs
pök, Titkos Ilona, Weisz Fülöp. Szóval min
denki. 'Krausz Síiéi ií elmeséli-küzdelmes fia
talságát, Liber tanácsnok is, aki árvaházi gye- 
relc vott. Hines*  politikusiak' méghaló flsrlnfc- 
séggel beszélik el. hogy ágyrajáró szegény kis
fiúk voltak. Stróbl szobrásznak se volt cipője él*  
éhezett.

— 99 ilyen gyönyörű és megható sors-mosá 
gyűjtött össze Karácsonyra. Karácsonyi szám 
akart lenni s vastag könyv lett belőle. A Pesti 
Futárnak ebből a karácsonyi könyvéből ar 
egész világ megláthatja majd, ha Karácsony 
előtt pár nappal piacra kerül, hogy nemcsak » 
newyorki polgármester kezdte lent a szegény
ségben. Ripka is koldusdiák volt.

— Védekezés a nikotin mérgező hatása ellen*  
Villámgyorsan terjed a hire annak, hogy a 
magyar cigarcltahüvclygyártás szenzációja: az 
Olleschau-hüvcly olyan speciális módon előál
lított és szabadalmazott vattával van ellálvs, 
amely 90 százalékban távolítja cl a nikotin 
mérges anyagait Jó a hire, jő az ize, illatos, 
kellemes a füstje.

— Sok világot Járt művész jár Budapesten, a 
közönség ostromolja a pénztárakat, de sokkal 
nagyobb csoda is történhetik, mert mindenki 
saját magút azon helyzetbe hozhatja, hogy a 
saját otthonába varázsolja a világot járt művé
szek hangját és még csak netn is kelt ostro
molni a pnézlárakat. hanem egyszerűen kér ár
jegyzéket a ,JHs MasteFs Voice” gramofon
lemezekről a The Gramophon Comp. Ltd. ma
gyarországi vezérképviselöségétől, IV., Kristóf- 
tér 3. sz.

— A Magyar PamuUpar IL-T. pénteki rend
kívüli közgyűlése a társaság alaptőkéjének 
3,975.000 P-ről 6,360.000 P-re való felemelését 
határozta el. Az alnptőkeemelés főcélja össz
hangba hozni n társaság saját tőkéit fi lég*  
utóbbi évek gyórbövitéssel és flzemmodernizá- 
lással kapcsolatos beruházásaival. A kibocsá
tásra kerülő összes 159.000 uj részvény a régi 
részvényeseknek ajónllatik fel átvételre, még 
pedig oly módon, hogy 5 régi részvény alapján 
3 darab (15 P n. é.) 1920 január l-lől kezdő- 
dőleg osztalékjogosult uj részvény vehető át 2Q» 
P-s árfolyamon. A részvényesek által esetleg 
át nem vett uj részvények elhelyezése tcRjntc- 
tében gondoskodás történt. Az elővételi jogok a 
teljes befizetés teljesítése mellett 1928 decem
ber 17-től 28-ig hezórólng a Magyar Általános 
Hitelt ank pénztáránál gyakorolhatók.

Kúrpltosárn, vas*  
és rézbutorgyéra

ClICHNER JÁNOS
Bna-pwt. ErzstM-Mrat 20.Jtao UteJórm 40 U ellsnábw postás MrMta MNB



Baifepest, 1928 december 17. HfeTFÖl NAPLÓ 5
Némi javulás állott be 

az angol király állapotában
London, december 16.

A király állapota közvetlen aggodalomra 
nem ad okot. A fényterápiát, amelynek 
az alkalmazását javasolták, általában 
úgy tekintik, mint az orvosok tiiobb 
fegyverét hosszas és nehéz küzdelmükben. 
Megnyugtató az a lény, hogy a király a na
pot nyugodtan töltötte és hogy a láz csök

»Ha minden bankésminden gazdag 
ember tartana repülőgépet...«

József Ferenc királyi herceg beszéde a géprepülés 
25 éves évfordulóján

Nagy érdeklődés mellett tartott ülést a Jfa- 
(Tpar Acró Szövetség vasárnap a Műegyetem 
t) árván j termében A gép re púiét negyedszáza
dos 'évfordulója alkalmából egybehívott ölési 
József Ferenc királyi herceg nyitotta meg.

— ünnepelni kellene — mondotta — a gép- 
eepülés huszonötéves évfordulóját. Ezelőtt hu
szonöt évvel emelkedtek legelőször a levegőbe 
az amerikai IVr/p/d-testvérck. Fonák helyzet, 
hogv mi ünnepeljük azok sikereit, akiknek 
korlátlan lehetőségeik vannak akkor, amikor 
nekünk tulajdonképen repülni sem szabad.

.. A magyar levegő nem a mienk.
Nemi tudom miért félnek tőlünk? Talán a lel- 
kúletilnktől félnek. Ha a repüléstől el is til
tottak bennünket mindaddig félhetnek, amíg 
igazságot nem tesznek velünk. A repülés gon
dolata eggyé kell, hogy tegyen bennünket és 
mi a társadalmi repülés vezetői egyetértésben 
kívánunk mindenkivel dolgozni. Igaz, szegény
ség van az országban, de

ha minden bank és minden gazdag ember 
tartana repülőgépet, a sport és a kereske
delem egyaránt hasznát látná r repülés

nek.
József Ferenc főherceg beszédének végén 

bejelentette, hogy a magyar társadalom 

kent. Az éjszakai orvosi jelentést a körül
ményekhez képest általában kielégítőnek 
tartják.

London, december 16.
A ma délelőtt kiadott orvosi jelentés azl 

mondja, hogy a király általános közérzete 
ngugtilan éjszakája ellenére is kissé javult.

az amerikai követség utján tolmácsolja üdvöz
letét a jubiláló Amerikának.

A lelkes tapssal fogadott beszéd után Pet- 
róczy István nyugalmazott ezredes, a legrégibb 
magyar tábori pilóta ismertette az aviatika 
huszonöt évének küzdelmeit és eredményeit 
Megemlékezett többek közt a magyar repülés 
vértanú halált halt úttörőiről, az első kísér
letezőkről, dr. Kutassy Adorjánról, Horváth 
Ernőről, Zsélyt Aladárról, Prodám Guidóról és 
Kvasz Andrásról, majd a modern repülőkről és 
méltatta vitéz Kaszala Karoly kiváló teljesít
ményeit.

Előadása végén rámutatott arra, hogy Ma
gyarországot egy esetleges háború első órájá- 
bán pusztító repülő gáztámadás rendkívül sú
lyos mértékben veszélyeztethetné.

József Ferenc királyi herceg Petróczy István 
előadása után kijelentette, bogy tanulmányozni 
fogja a gáztámadás kérdését. Karaftáth Jenő 
országgyűlési képviselő bejelentette, hogy a 
kultuszminisztérium a jövő évben a Műegyete
men aerodinamikai és aerotechnikai tanszéket 
állít fel és a Testnevelési Főiskolán is lehető
séget nyújt a tökéletes repülősport-kiképzés 
elősegítésére.

Az ülést József Ferenc királyi herceg záró
szavai rekesztették be.

Rendörkutya fogta el a íemetöfosztogatát
Szolgalatba lépnek a négylábú rendőrök

r«a«l Pcsterrsőbclcn a Bcm-utca I kot és futásnak eredi. A rendőr iSldőlSbe 
tarkán AZDlKálatol teljesítő rendörörszem. vette, a férfi azonban vad futással meneküli 
roHo PaI figyelmes leli egy Rvmms külsejű a néplelen utcákon s meglehetős előnyhöz 
férfira, aki nagy zsákot cipelt a vállán. Iga- jutott, már-már ugv látszott, hogy egérulit 
solásra szólította fel, mire az eldobta a zsá- nyer, mikor váratlanul

&)Moízer 

Karácsoniji 
Occasioja 

egyedüli a maqa nemében. 

Legújabb modellek 
leqdeqáruabb köpenqekben, 

Estélqi éá 
Délutáni toileítek. 

Társasáq, Tea, Tánc 
és SporF részére 
etiamerl*  olc*ó  árak mellett-

Divatházában.
S kóssúlh Lajoe-uccaQ.

Divatos fáncruhák 
£Openqőtöl.

közbelépett egy uj „rendőri közeg*'
— egy jól megtermett farkaskutya képében. 
Kotla Pálnak ugyanis van egy idomított 
rendőrkutyája, Pöllyi a neve. Pöttyi rende
sen meg szokta látogatni gazdáját a poszton. 
Most is igy történt. A rendőrt azonban, aki 
az ismeretlen embert üldözte, nem találta a 
szokott helyen. Az okos rendörkutya, gaz
dája szaga nyomán, utána indult és éppen 
amikor már úgy látszott, hogy hiábavaló 
volt az üldözés. Pötlyi éppen jókor jött. Mi
kor a gazdája meglátta, a menekülő felé 
intve, rákiáltott:

— Pöttyi, lehúzni!
A kutya csaholás nélkül utána vetette ma

gát, egy perc sem telt bele, már utólérle, 

rávetette magát és lerántotta a földre.
Az elfogatásra beidomitolt négylábú rendőr 
nem harapta meg a lefogott embert, csak a 
földhöz szorította, amíg a gazdája oda nem 
érkezett. A rendőr azután

megkötözte és a közeli őrszobára kísérte. 
Útközben felszedték az eldobott zsákot is. 
Az örszobán kiderült, hogy az elfogott em
bernek Kuli Lajos a neve, rovottmultu tol
vaj. Pár évvel ezelőtt a kőbányai temetőből 
sírköveket lopott, amiért súlyos fegyházbün
tetésre Ítélték. Nemrégiben szabadult ki és

njra folytatta a temetői fosztogatásokat. 
Éjszaka belopózott a kőbányai régi teme
tőbe és lefeszítette a síremlékek fémalkat- 
részcit.

Az éjszakát egy síron fekve töltötte
cs reggel, mikor kinyitották a kaput, kiszö
kött. Most is huszonöt kiló fémet szedeti 
össze a zsákban. Az elfogott temelöfosztoga 
lót letartóztatták.

Ez az eset felelevenítette a rendőrségen 
a régebbi tervet, hogy a kültelken szolgála
tot teljesítő

rendőrőrszemek mellé Idomított rendőr*  
kutyákat adjanak.

A tervet valószínűleg rövidesen valóra vált
ják és az utcákon elfoglalják tisztjüket a 
négylábú rendőrök.

t.eszílíitoit karácsonyi csillár arak
4 lángu mutziv Oronzcslllfir, kom
plett ..........................    «•*.-  P

8 lAngu tnauzlv örsizcsirSr. kom 
plctt, lakúban felszerelve 80.- P 
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Huszár Károly mégis távozik 
a Munkásbiztositó éléről

1 » —I .

Vasárnap délelőtt értekezlet volt a népjóléti 
minisztériumban az Országos Társadalom

biztosító Intézetté való átszervezésről, 
Huszár Károly elnök azonban nem volt jelen

Vasárnap délelőtt a népjóléti miniszté
riumban Dréhr Imre népjóléti államtitkár
nál órákon át tartó hosszas tanácskozás volt 
ar Országos Munkásbiztositó Intézetnek 
Társadalombiztosító Intézetté való átszerve
zéséről. A Hétfői Napló munkatársának ér
tesülése szerint a vasárnapi értekezleten ki
zárólag a régi tisztviselők uj ügybeosztásá
ról és az esetleges előléptetésekről volt szó. 
Az uj tisztviselők felvételéről csak későbbi 
időpontban fognak dönteni. Mint a Hétfői 
Napló munkatársa értesül, az Országos 
Munkásbiztositó Intézetnek Országos Társa
dalombiztosító Intézetté való átalakításával 
mintegy

hétszáz uj állás szervezése van folya
matban.

A vasárnap délelőtti értekezleten Dréhr 
Imre népjóléti államtitkáron kívül Balogh
Andor, az Országos MunkásbizlosiLó Intézel [rövidesen megtörténik, amennyiben a Székcsfő- 
vezérigazgatója c, Kiniker Albert mlnisrfcrí v5”"’ ...........................
tanácsos, a népjóléti minisztérium munkás-1 
biztosítási ügyosztályának a vezetője vettek 
részt. Feltűnő, hogy ezen az értekezleten, 
amelyen n legfontosabb ügybeosztási és elő-. t 
léptetési kérdéseket tárgyalták, Huszár Ká-

rolg. az Országos Munkásbiztositó Intézet el
nöke nem vett részt. Ebből a körülményből, 
valamint más forrásokból származó hírekből 
is arra lehet következtetni, hogy Huszár ■ 
Károly minden cáfolat ellenére, távozik az 
intézet éléről.

Vasárnap délelőtt népes értekezlet folyt le aa 
egyik fővárosi kávéház különtermében. Az érte, 
kczlelen a Rózsa-utca lakóinak egy része gyűlt .;. 
egybe. Bohuska József, az értekezlet elnöke be- . 
szédében rámutatott arra, hogy a Rózsa-utca 
lakóinak évekkel ezelőtt megindítod mozgalma, 
hogy a Rózsa-utcát más névre kereszteljék élj 

városi Közmunkák Tanácsa, valamint a fövi- 
ros .méltányolva a Rózsa-utca lakóinak és & 
Rózsa-utca kereskedőinek panaszát, elhatározta, 
hogy

a Rózsa-utca nevét megváltoztatja.
Az elnök egyben bejelentette azt is, hogy a 
Rózsa-utcának csupán az Andrássy-ut és a pod- , 
maniczky-utca közötti szakasza fog uj nevet ‘ 
kapni mig a Rózsa-utca másik része,

az Andrássy-ut és a Szegényház-tér kiizlUtl 
utcaszakasz nevét nem változtatják uie^.

A Rózsa-utcának ebben a részében lévő Rigler- ’’ 
papírgyár ugyanis ragaszkodik ahhoz, hogy 
továbbra Is Rózsa-utca maradjon az utcának 08 
a része, minthogy évtizedek óla ebi en az ulcá*  '■ 
bán van a papírgyár s így Is ismerik Ezt a ké
relmet úgy a főváros, mint a Közmunkák Ta. 
nácsa honorálta s ilyképpen a jövőben két 
utca lesz a mai Rózsa-utcából
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zi ^há z - n o z i Ismét magyar film!
Fedák Sári házasságáról tragé
diát irt a titokzatos drámaíró 
és egy színháznak benyújtotta 
A kitünően felépített színdarabot nem adhatja 
elő a szinház, mert sok közismert célzás van 

a művésznő magánügyeire
Abból a darnbzuhntagból, amely titkos 

drámaírók tollából elárasztja a színházak 
igazgatói Irodáit, néhány nappal ezelőtt egy 
feltűnő érdckcsségü és szinte kifogástnlnn 
irásmunka érkezett az egyik előkelő drámai 
színházunkhoz. A jószemü drnmatnrg 
figyelmét azonnal megragadta ez a gépírá
sos, kötött példány. Azonnal hozzákezdett 
az olvasásához, meglepetéssel konstatálta, 
bogjy

nem avatatlan színpadi szerző vetette 
papírra ez! a munkál.

A dramaturg első este végig olvasta a da
rabot, amely

Z. Z. jelzéssel «A nagy traglka44

cimet viselte és megállapította, hogy a da
rab tartalma nem más, mint

feltűnően éles utalás Fedák Sárinak 
Molnár Ferenccel való házasságára és 

elválásának történetére.
Az eddig ismeretlen drámairó, aki Z. Z. 

álnév alatt bujt meg, tragédiának dolgozta 
fel ezt a témát, legérdekesebb azonban az, 
hogy a darab végén a Fedák Sárit mintázni 
akaró színpadi figura szerelmébe belehal.

A szinház a kitűnő érzékkel megírt szín
padi müvet természetesen nem adhatja elő, 
hanem keresi a titokzatos Z. Z.-t, hogy a 

arabját visszajuttassa és esetleg egy más 
lémáju darabol megbeszéljen vele.

HE UÉLJUHK EL!
(The constant wile)

Somerset Maugham világsikert aratott vlgjátéka a

vígszínházban
Lukács Pál első nagy szerepe

Szombati sajtóbemutatón a Radlus filmszín
házban egy amerikai filmet láttunk, amely mé
gis a magyar film érzésével hatott. A filmnek 
meséjét magyar iró irta: Vajda Ernő, főszere
pét magyar színész játssza, Lukács Pál.

•
Rachelről, a franciák nagy színésznőjéről 

van szó. Ez a Rachel egy elszdsxt zsidó házaló 
Iránya volt, igazi neve Ellse Felír. Párizsi kis 
kávéházakban énekelt, innen került fel nagy
szerű gyorsasággal a Thcatre Francai se szín
padára. Az elszászt kis proletár zsidólányból a 
franciák egyik legragyogóbb nevű színésznője 
lett, Corneille és Raclne darabjaiban aratta leg
nagyobb sikereit, fiatalon harmincnyolc éves 
korában halt meg — szerelmében.

•
Pofa Negri játssza Rachelt. Pota Negri az

előtt Antónia Hóiméit névre hallgatott és pro
letár sorból került a fllmklrdlynői rangjára. 
Pofa Negri talán ezért tudta Ilyen meggyőző 
játékkal, ezer színnel csillogva megjátszani 
Rachel figuráját, a szeszélyes, nagy, elragadó, 
ellenszenves, boldogtalan és boldog Rachel 
alakját, a lelkének minden szépségével és ala
kításának sokszor létegzetfojtóin drámai ere
jével.

•
Lukács Pál játssza Nils Asthet társaságában 

a film: „Egy színésznő szerelmei" férfi fősze
repét. Lukács Pál egy évvel ezelőtt ment a Víg
színház színpadáról Hollywoodba és ott ezzel 
a filmjével karriert csinált. Lukács Pál ugyan
az, anti Itt volt Pesten, erős, férfias és rendkí
vülien kifejező erejű.

A nagy szerű film csütörtökön kerül bemuta
tóra a Radius filmszínházban.

Kedd, szerda, csUtdrlUk, szombat, vasárnap

PAJTÁSHÁZASSÁG
Lakatos László uj szenzációs komédiája 

Hétfő, péntek (huszonötödazör) 

VÉGRE EGY LRIANSZOAY!
a ezezón legmulatzégorabb vígjátéki

MAGYAR SZÍNHÁZ
„Kelet titkai**  —és gazdagsága 
Az Ufa, Omnia és ax Orion karácsonyi ajándéka

A film wt csodán visz keresdül, eset ka*A berlini Ufa ujnbb mesteri produkcióval 
lepi meg Budapestet. Ez a nagyszabású, ki
állításban tökéletes, pazar gazdagságú film a 
napkelet csodás életéből veszi tárgyát. A fil
met. A. Volkoff mesteri rendezése jegyzi.

Kairó egyik kis girbe-görbe utcájában volt 
Ali foltozó varga műhelye — igy kezdődik a 
napkeleti mesejáték. Ali életét azonban po
kollá tette zsnrnok felesége. Egy este egy ván
dor egy fütyülő! nyújtott át a foltozó vargá
nak, aki kíváncsiságból lielefujt. A füttyhangra 
felesége, inasa, kutyái elkezdtek forogni és ad
dig fütyült Ali, amig mind a hárman eszmélet
lenül összeestek. All rémülten gondolt arra, 
hogy mi lesz, ha magához tér felesége és félel
mében világgá ment. Itt kezdődik a nnpkelctl 
mese és Itt kezdődik Stheretádé hcrcegklsasz- 
szong, a szultán lányának, Achmed hercegnek 
és All foltozó vargának csodálatos históriája.

landol matat be, 
de feltárja a közönség előtt a keleti mesék 
minden gazdagságát, pompáját is. Amit agya- 
nis ez a film produkál, az túlnő minden vára- 
kozúson. A napkeleti király udvara, a szökő
kutak fürdőzö bajadérokkal, a csodás gazdag
ságú keleti ruhák, a szinte elképzelhetetlen 
meseszerü interieurök, csodás mesebeli váro
sok látképei, a lebilincselő tartalmon kivül is 
látványossággá teszik ezt a filmet, amelyet az

Ufa, aa Omnia és aa Orion 

filmszínházak „Kelet titkai" cim alatt matat
nak be a pesti közönségnek.

A film főszerepeit a fenségesen szép Mar
cella Albánt, a bűbájos Ágnes Peterscn és a 
magyar származású kitűnő filnunüvéet, Petro- 
vlcs Szvctistláv alakítják.

A Fővárosi Operettszinház karácsonya
25-én, kedden délután */»4  órakor AZ UTOLSÓ VEREBÉLY LÁNY
25-én, kedden este 8 órakor AZ UTOLSÓ VEREBÉLY LÁY'l
20-án, szerdán délután-.',4 órakor AZ UTOLSÓ VEREBÉLY LÁNY 
w-ta, uordta O.te s diákot AZ UTOLSÓ VEREBÉLY LÁNY

A >Noszly fin esete Tóth Marlvalc bemu'a'.óla elölt
Csütörtökön ünnepe lesz újra a magyar film

életnek. A Palace és a Fórum filmszínházak 
műsorra fűzik a magyar zsenialitásnak ra
gyogó termékét, a megfilmesített Mikszáth- 
Hnrsányi színdarabot, a Noszty fiút.

Nem ez az első Mikszóth-film, de bizonyos, 
hogy az eddigi mngyar és mngyar tárgyú, de 
külföldön készült filmek közül ez a legjelen
tősebb Ebben a filmben

■ magyar zsenialitás, a magyar levegő a 
belföldi fllmtechnlka korlátlan lehetősé

geivel párosaivá mutatkozik be.

A „Noszty fiú esete Tóth Marinat" tehát ma
alkalmával, mert olyan fénvíitö tökéletesség
ben született ajra, amely méltó Mikszáth re
gényéhez és Harsányt Zsolt színpadi munká
jához. de méltó ahhoz a magyar zsenialitás 
hoz, amely kezd már világmárka lenni.

A „Noszty flu esete Tóth Marival" tehát ma
gyar film. Mi annak vesszük, ha külföldön ké
szült Is. hiszen ez csak a film javára szolgál. 
Ez azt jelenti, hogy az. amit Mikszáth Kálmán 
ősmagyar zsenialitása megalkotott és amit Har
sány! Zsolt drámairól tehetsége a színpadra

elevenített, amit egy egész sereg magyar tehet> 
ség a filmben vállvetve produkál, az most a 

Fórum ég a Palace 

filmszínházakkal cgyidőben pereg majd le • 
világvárosok mozgóképszínházaiban Is.

A gyönyörű film tőszerepét két világhírű 
külföldi filmsztár játssza. Mellettük a többi 
főszerepeket egyt^l-cgyig magyar tehetségek 
alakítják. A film rendezője (hiszen erről leg
először kellett volna szólani), ez is magyar, 

Bolváry Géza.

A pompásan férfias Ivor Novella, a bűbájosán 
törékeny Evelvn Holt a film világsztárjai, ma. 
gyár főszerepekben pedig a ragyogó szőkeségü 
Székely Ibolyát és a Berlinben már filmkarri
ert csinált Verebes Ernőt láthatjuk viszont.

Ez az előzetes rcferúda, amelyet a Noszty- 
film zártkörű bemutatója nyomón adunk, nem 
akar más lenni, mint örömünk kifejezése afe
lett, hogy ez a két előkelő filmszínház, arne*  
lyek nemrégiben csak a Magyar rapszódiával 
‘ -erezlek nagy népszerűséget a közönség köré
ben, most ismét csodásán elkészített magyar 
levegőjű, magyar mcséjü filmnek adlak otthont.

Párisi divat
BÉKEFFY ISTVÁN és LAJTAI LAJOS uj operettjének bemutatóelőadása » 

Városi Színházban 
december 22-éu, ezombaton.

Főwereplők: BUIer Irén, Zllahy Ir^n, Király Ernő, D’Arrlgo Koraól, 
Érczkövy LAralö, Zola Karola, Pataki Ferenc

Jegyek a december 22.-1 premierre és a 23.4 második előadásra már válthatók a 
Városi Szinház pénztárán ii és az összes jegyirodákban. Legdrágább hely 6 pengő.

Ma premier 
a Royal Apollóban

A K.renin Anna, ■ reprezentatív nagy. Tol. 
sztoj film, óriási sikert aratott az egész világon 
és Budapesten. A film óriási sikere arra indí
totta a hollywoodi Metró-filmgyárat, hogy 
Tolsztoj munkáit egymásután megfilmesítse. 
Ebben a sorozatban a megfilmesítésre legalknl- 
mnsabbnak Tolsztoj gyönyörű kaukázusi törté
nete, ■ „Kozákok" mutatkozott. Az uj Tolsztoj- 
film, amelynek főszereplője a Karenin Anna 
gárdatisztje,

John Gilbert,

ezúttal George Hitt, az egyik legnagyobb ameri
kai filmrendező zseniális feltalálásában készült 
el.

John Gilbert most nem azl a finom gárda
lisztet játssza, amit a Karenin Annában láttunk 
tőle, hanem egy igazi, vad kozákot alakit. John 
Gilbert erről a legújabb nagy alakításáról a kö
vetkezőket jelentellc ki az amerikai Varietének:

— A Karenin Annában valódi orosz gárda
tisztek, grófok, grófnők, volt tábornokok, mi
niszterek, hadsegédek statisztáltak nekem, fi
nom urak és dámák, akikben igazat megvallva, 
sokkal több nyugati eleganciát, mint oroszos 
sajátságosságot fedeztem fel.

Az Igazi oroszokkal azonban ■ Kozákok

Tolsztoj Leó remekműve, a „Kozákok" filmen 
— Édes, jó szerelem 1 az első lovaspoló film 

felvételeinél tetMrkeöleai 'aMjjT;

Ezek otthon hazájukban sem hordtak tiszti 
gyenruhát, nem járlak autón, vagy kocsin, ha

nem lóháton. Ezek az igazi kozákok valósággal 
összenőttek lovukkal, két lábukon csapa esetlen 
emberek, valójában csak akkor élnek, ha nye
regbe pattannak. Magam Is jó lovag vagyok és 
rajongok azért a sportért, azonban ezeknek 
nem sport a lovaglás, hanem az éltető elemük. 
Mondhatom, hogy azelőtt azl hittem, hogy jól 
lovagolok, de csak must tanultam meg tőlük 
igazán.

Tolsztoj híres kaakázasi történetét Francia 
Marion dolgozta ól filmre. Inkaschka, a vad. 
elkeseredett szerelmes, szenvedélyes, féktelen 
kozákot, John Gilbert alakítja, Mariankát pedig 

Reaée Adorée,

aki Hollywoodban a legújabb felkelő nap. Á 
csodás szépségű fiatal színésznő méltó partnere 
a világhírű és népszerű John Gilbertnek.

A Royal Apolló mutalja be ünnepi előadásba*  
a Kozákokat *

hétfőn este hét órai kezdettel.

Kísérő műsornak adja az első lovaspóló filmet, 
amelynek ■ elme: Édes, jó szerelem.

MA PREMIER 
A ROYAL APOLLÓBAN 
Magyar Híradó MONSTRE MCSOR. Paramount Híradó

ÉDES, JÓ SZERELEM!
Az első lovaspoló vígjáték 7 felvonásban

Tolsztoj Leó vllágfilmje! — Az amerikai Metró gyár filmóriása 
John Gilbert és Renée Adorée 

főszereplésével, Georg 0111 rendezésében

KOZÁKOK
Hétfőn csak 1 előadás! 7 ós fél 10 órakor. Telefon: J. 410-02 és 3. 420-41

KARÁCSONY és SZILVESZTER
ROYAL ORFElMRn 

AETHERHULLÁMOK, AMERIKAI TINGLI-TANGLI, 
SISTERS ÉPP. 4 RASTELL1

SallTenzterl I. előadás kezdete 8 órakor 
a II, . ■ ‘/.2 órakor

■aríc.cvy mindkét délutáni előadás kezdete ’/.4 órakor
a » S»U a • * ■
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utolsó előadása

a

szenzációs tnü sorának.

Kezdete fél 9. 
Telefon: 285—54,

SZÍNHÁZI napló

Fedák! Neveti! Két ragyogó név egymás 
mellett ét az eredményt Valljuk be, csalód

tunk! A Belvárosi Színház nagy premierje, 
az „Amazon" nem teljesen váltotta be 
azokat a reményeket, amivel ez a két ra
gyogó név joggal kecsegtetett. Hevesi, aki a 
legkitűnőbb magyar dramaturgok egyike és 
aki méltán jelenezheti át Shakespeare! ít, 
ezúttal Lgyláltzik nem találta meg hangjáf, 
de különösen nem becsülte saját darabjá
ban nagyra azokat a dramaturgi képessé
geket, amelyeket mindenki joggal Imputál a 
szerep pedig, Fedák szerepe, hát istenem 
Nemzeti Színház igazgatójának... A nagy 
nem jött ki úgy, ahogy vártuk. Igen, Fc- 
dákban ebben a zseniális, s okoldalu mű
vésznőben is csalódtunk, aki pedig tehetsé
gének és képességeinek annyi tanujelét adta 
már. Valahogyan Varsányi Irénre kell gon
dolnunk, mikor Fedákot ebben a szerepben 
látjuk, arra a Varsányi Irénre, akinek szív
hez szóló, csilingelő igaz hangja bizonnyal 
megtalálta volna az utat a közönség szivé
hez. A Belvárosi Színház többi szereplői 
) egytől egyig kitűnőek. És a közönség? 
Bizonnyal elmegy a Belvárosi Színházba, 
hiszen Fedákot látja és egy jó előadást.

Vét bűbájos történet: I. A kiváló Író Pes- 
ten van és a szépasszony ilyen kérés

sel fordult egyik közös ismerősükhöz: Az 
istenért kérem, ne mondja el az X Írónak, 
hogy a férjemmel látott. 2. Két ismert ur 
találkozik. Az egyik kitér a másik meghí
vása elől; „Borzasztó szívesen, de nyolc- 
vanhat évet édesanyámhoz megyek, heten
ként egyszer meg szoktam látogatni." „Há- 
dolatteljes kézcsókom a matrónának", — 
mondja a másik, — „Igazán szép és igazán 
kedves ez a gyermeki szeretet." Másnap az 
első ur óriási csokrot küldölt a matróná
nak és attól a következő választ kapta : 
„Idegen uraktól az én időmben nem szok
tak elfogadni virágot. De annyi sok szépet 
hallottam önről, hogy ez egyszer kivételt 
teszek. Hálásan köszönöm a virágait. Mi
kor láthatom?"

Mi az igazság a berlini magyar 
színészek kiutasítása ügyében
Eredeti okmány a tartózkodási engedély megtagadásáról

Két hétté! ezelőtt cikket irtunk arról, hogy 
a berlini idegenellenzőrző hivatal milyen ne 
hézségeket támaszt a Berlinben élő magyar 
művészek tartózkodási engedélyének ki
adása dolgában. Megírtuk, hogy a berlini 
magyar művészek közül többet kellemetlen
ség ért, mert a berlini rendőrhatóság nem 
volt hajlandó részükre a tartózkodási enge
délyt meghosszabbítani. Cikkünk hatása
képpen a magyar külügyminisztérium érint
kezésbe lépett a berlini hatóságokkal, ame
lyek azonban

a leghatározottabban tiltakoztak az el*  
len, bogy a magyar színészeket, művé

szeket vexaturáknak teszik ki.
A külügyminisztérium a választ tudomásul 
vette és ilyen értelmű kommünikét adott ki 
a hivatalos kőnyomatosának.

A hivatalos cáfolat megjelenése után né
hány lapban arról olvastunk, hogy az egész 
úgynevezett kiutasitási históriát csuk rek
lámnak eszelte ki egyik művésznő, aki a 
tartózkodási engedélyének megvonásával 
akarla volna takarni berlini utjának siker
telenségét. A berlini hatóságok — írják ezek

a cikkek — egyáltalában nem tudnak a mű
vésznő berlini tartózkodásáról, nyomát sem 
telik annak, hogy ott tartózkodási engedélyé
nek megho'szabbitásdt kérte volna.

Hogy a magyar külügyminisztériumnak és 
a berlini rendőrhatóságoknak munkáját 
megkönnyítsük ide iktatjuk szóról-szóra azt 
az okiratot, amellyel lehetetlenné tette a 
berlini rendőrhatóság a cikkben szereplő 
Vidor Ferike tartózkodását.
Dér PotizeiprAddent Berlin, den Í8 Október IB28
Abtl. IA Fremdenant
Tgb. Nr. 2m IA. Fr. A. ÍJ. W

An Frau FANNY WECKSF.I.MANN. gén. VMorfertke. 
Charlotlenbtrrg. 8.

Ihrem Antraga aut Aufenthaltsbcwilltnuna Óbor dér 
2. II. 28 hinsus vermag ich zu meincm Bedausrn itr 
Hinbllck aut den Wortlaut dcs Sichlvcrmerks nicht zu 
rntsprcchen . Be^laubigt
lm Auftragc get. Schade Mahnkc. Kandjia3sl8te.1t

Per roliiefprUsident 
aa Berlin 

Kanz’rl 
Abfig. I. A.

Ebből az iratból azután kiderül, hogy

a berlini hatóságok mégsem bánnak 
olyan kesztyűs kézzel a magyar művé

szekkel.

lkjem furcsa ez? At egyik nagy drámai 
** színházunkban a Beszterce ostromára 
készülnek a másikban Gárdonyi Ida regé
nyét veszik elő ... Régi nagyságokhoz me
nekülnek a színházak, Mikszáth, Gárdonyi 
kell, mintha az uj magyar drámairodalom 
nem tudna produkálni egy-egy épkézláb 
történetet. A régi Idők hangulatába mene
külünk, mintha a mai idők nem nyújtaná
nak ezer és ezer problémát a színpadnak, 
a múlton rágódunk ahelyett, hogy a jövőbe 
néznénk és friss emberekkel, friss rendezők
kel, friss írókkal próbálnák megmenteni a 
magyar drámairás már már veszendőbe 
menő becsületét. Olyan ez a tünet, mintha 
harminc évre kanyaród na vissza a magyar 
drámairás, a Molnár Ferenc előtti időkre. 
Van-c uj Molnár Ferenc?

A jövő héten egy érdekes jubileumot 
tartanak. Ez pedig a Színigazgatók Egyesü

letének tiz éves jubileuma lesz, an.ely dátumot 
diszülés keretében ünnepük meg. Falud! Jenő, 
a Magyar Színház igazgatója, aki az alapítók 
egyike, méltatja majd ezen az ülésetr^z egyel 
sülét múltját, jelenét és teendőit. Nagyon ,ér-' 
deíer. - hogy a Srlhlgatnatók Egyesületének 
csak hatom tagja van, aki 10 éve megszakítás 
nélkül tagja ennek az erkölcsi testületnek. 
Ezek pedig Beöthu László, Lázár Ödön és Ro- 
boz Imre. Ax alapításkor a négy Faludi is tagja 
volt az egyesületnek, Faludi Gábor, Miklós, 
Sándor és Jenő. A F aludtak rövid ebb megsza
kítással ma is tagjai a Színigazgatók Egyesüle
tének. Egy tagja, Bálint Dezső ax alakulás 
után rövid idő múlva meghall, mig Bárdos 
Artúr Berlinbe került és igy vált meg a Buda
pesti Színigazgatók Egyesületétől.

A Városi Színház e héten mutatja be idei slá
geroperettjét. a „Párizsi divatot". A két 

fiatal szerző, ifj. Béke ff y István és Lajtai La
jos már a Mesék az Írógépről és a Régi nyárral 
jogot formáltak arra, hogy újabb bemutatkozá
suk eseménynek számítódjon. A Párizsi divat 
hasonlóan a két szerző eddigi darabjaihoz, 
finom szüzséjü és finom muzsikája. Egy mán- 
nequin felöltözik a ragyogó próbaruhába, a 
párizsi divatu toilcttbe és ebben a ruhában látja 
meg őt az előkelő ur. Ebből származik a bo
nyodalom és a végén, Istenem, valóban a pró. 
bakisasszonynak csinálják a párizsi divatu ru
hákat. Vari néhány hangulatos zencszáma en
nek az operettnek, de van néhány hangos slá
gere is, amelyek egész bizonyosan rövidesen 
népszerűek lesznek.__________________________

zongora. Hantitól 
SSa.. Reményi jt 
a Zeneművésze i Fő skola házi hang- 
szerészénél, Budapest, Király-utca 57.

Legkedvezőbb fizetési feltételek. JLRJ

'Ciasárnap kiosztották n Vígszínház követ- 
“ iező újdonságának a ..Beszterce" ostro

mának" szerepeit. Pongrác István grófot 
Somlai Arlhur, egy másik Pongrác gróf fi
guráját Hajmássy, Pólika poctikus dák
ját i\)mbory Mercedes mintázza meg. A 
szerelmes Tarnőczyt Törzs Jenő játssza 
Góth Sándor Pruzsinszklből fog humoros 
figurát alakítani Estclla primadonna szere
pét pedig Gólhné fogja játszani. Egy ripacs 
színigazgató szerepében Mály Gcrőnek nyí
lik újra alkalom, hogy maradandó emlékű

Dolly Sisters
Kél uilághirii magyar leány 

regénye /

Színházi Elet
karácsonyi számában

Tegnap este beszélöíilmre 
vették meg a „Testőrt”

Molnár Ferenc víg játékából négy- 
nye vii beszélő filmet készítenek

Tegnap este két amerikai ur tárgyalt a Pes
ten tartózkodó Molnár Ferenccel és a kiváló 
iró ügyeinek pesti intézőjével Marton Sándor 
dr.-ral. A két amerikai ur egy most alakuló 
hollywoodi ,.ton* ‘-fllmgyár vezérembereí Mol
nár Ferenc. Testőr-él vásárolták meg, hogy ab
ból tavasszal Hollywoodban beszélő filmet ve
szítsenek. Molnár Ferenctöl még engedélyt 
kérlek arra vonatkozólag is, hogy a Testőr 
szcenáritimába dalszöveget is illesszenek.

Értesülésünk szerint a TestŐr-t négy nyel
ven: angolul, franciául, németül ét, ma gyárul 
készítik el Hollywoodban.

figurát alakítson. Rajtuk kívül a Vígszínház 
egész gárdája részt kap a „Beszterce ostro
mának" előadásából.
1\Tagyon érdekes, hogy a Vígszínház elnöke, 

* • Pongrácz Ferenc gróf, aki a hatalmas 
Ponyrácz-esaládnak második szeniorja, közeli 
rokonságban van azokkal a Pongrácz grófok
kal, akik a Beszterce ostromában szerepelnek. 
Ponnrácz Ferenc gróf dédapja az a Pongrácz 
István gróf, aki holdon Beszterce varát ostro
molta, hogy elrabolja onnan Estellát, a prima
donnát. Pongrácz Ferenc gróf, a Vígszínház el. 
nőké természetesen kétszeres várakozással néz 
most a Vigszinházl premier elé.
84 a kellett volna megtartani a Színész SZÓ
IVÁ vétség 10 éves jubileumát, amely azonban 
egyelőre elmaradt. .4 jubileumi közgyűlést és 
jubileumi díszelőadást értesülésünk szerint ja
nuár első felében tartiák meg, mert akkorra 
helyezte kilátásba Klebelsberg kultuszminisz
ter személyes megjelenését és az ünnepségben 
vatő részvételét.

Hogy ajándéka szép te Hasznos legyen, 
okvetlen wimpassing húclpot vegyen >

>1

L1

,lll

m:

;:n: WIMPASSING
Ilii'-

A5
a kővetkező divatszínekben s szürke, beltfe, fekete

Ki rjen kifejezetten: vöröscslllagos Wimpasslng hócipőt
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Az eoaszsAg 
fenntartása

ne élet egyik legfontosabb öncélja. 
A betegség mindig lehangoló jelen 

‘■ég, dfí nincs szomorúbb látvány, 
mint egy beteg gyermek. Ha láztól 
égnek kis orcái és bágyadtan 
hunyja le szemeit, az orvos gyak
ran rendel bidegvizes borogatáso
kat, vagy egész lörzsbcgönyölése- 
keL A valódi

Diana-sűsborszBSz 
néhány eseppje, melyet belemár- 
lolt kezünkkel rá fröccsentünk a 
vlzbcm irtott és jól kicsavart boro
gatásra. meglepő élénkítő és fel
frissítő hatást gyakorol A Diana 
sősborszesz gyors párolgása lehűti 
• forró testet és ezzel enyhülést, 
megkönnyebbülést okoz.

Budapesti betörők 
bandáját fogták el 

Debrecenben
Egv régóta körözött vakmerő rablóbanda 

léziekeriléséről érkezett átirat a főkapitány
ságra a debreceni rendőrségtől.

Az móbbi napokban rendkívül sok betörést 
követtek el Debrecenben és környékén. A lég- 
forgalmasabb útvonalakon nyitottak fel éjszaka 
üzleteket is a legtöbbet teljesen kifosztották. A 
debreceni rendőrség nagy créllyel indított nyo
mozást és csakhamar megállapították, hogy a 
betöréseket budapesti betörőkből átlő szervezett 
banda követte el. Kiderült az is, hogy ennek a 
hnndanak Veres István, a hírhedt betörő a ve
zére, Veres csak nemrég szabadult ki a pestvi
déki ügyészség fogházából. Nyomban kiszaba
dulása után újból bandát szervezett és először 
• pestkörnyéki városokban fosztogatott, majd 
más városokba tette át székhelyit, mig végül 
Debrecenben állapodott meg.

Több mint tl»> város rendőrsége indított 
nyomozást,

Aoffg a Dérért is bandáját kizrekeritse, a nyo
mozás munkája azonban mindeddig eredmény
telen maradt.

A debreceni rendőrségnek hosszas nyomozás 
totón éppen „munka közben"

Kikerült elfogni a banda négy tagját, 
kiket nyomban letartóztatták. Veres István a 
vérér azonban megszökött. A hírhedt betörő
vezér kézrekerítósére az egész orszógban meg
indult a nyomozás.____________ ________________

Nyolcezer pengőt sikkasz
tott a Semler-cég Ügynöke

A Deák Ferenc uccai Semler J.-féle sző- 
.vctkercskcdés a napokban feljelentést telt a 
főkapitányságon csalás miatt egyik ügy
nöke, Reint hal Jenő ellen. Reinthalt beidéz
ték a főkapitányságra, ahol kihallgatása 
során beismerő vallomást ett. Elmondotta, 
hogy a cég megbízásából eljárt egyes helye
ken és kis.bb-nngvobb összegeket vett fel. 
Az inkasszált pénzből több ízben

kisebb összegeket elsikkasztott, 
azonban ugy manipulált, hogy a sikkasz
tásokat nem fedezték fel. Végül is már

nyolcezer pengőt tett ki a differencia.
Néhánv nappal ezelőtt elszámolásra szólí
totta fel a cég. A nyolcezer pengőt nem 
tudta pótolni, kiderült a visszaélés, mire fel
jelentést tettek ellene.

Reinthalt ma letartóztatták

örv. Bleyer Arnoldné síül. Nobel Anna, mindt édesanyja, Irén férj. Borai Dezzőné és 
n ■ -a- n i .... ..... ... ( ÖSZ-|Jenő testvérei. Borai Dezső sógora. Borai György unokaöccse, ugy a maga, mint az

szén rokonság nevében, fájdalomtól porig suitva Jelenti, hogy felejthetetlen, forrón sze
retett fin, illetve legdrágább le sivár, sógor és rokon j

BLEYER IMRE
.kiének lOik ívében. rM íirnvcdé, után jnblilílrr iienderlllt. eohn el nem múló 
animál okozva szerelteinek.

I Ww bekllunk földi maradványait I. ló 17-én 4. u. tél 1 Arakor Ingjuk > lóra,- 
herényi izr temetőben örök nyugalomra helyezni

I ló»a»berény. ItlJI der hó ló én. Aldda é. béke dr’ra hamvaira!______________________ I

fáj-

Mussolini megvédte a férjhez 
ment telefonos kisasszonyokat

A fasiszta kormány népesitési és szociális 
politikájára jellemző két intézkedés hire ke
rült ma napvilágra. A római telefónigazga- 
tósóg szabályai szerint férjes asszonyok 
nem teljesíthetnek szolgálatot a telefónnál. 
Az igazgatósági szolgálati szabályzat értel
mében most

harminc férjhczmcnl telefónoa kisasz- 
sronynak kellett volna elhagynia állá

sát.
Mussolini azonban személyesen lépett közbe 
érdekükben, hogy továbbra is megtartsa

E héten megalakul a Bankok Országos 
Nyugdíjpénztára

Dréhr Imre államtitkár nyilatkozata a magánalkalmazottak 
nyugdíj viszonyainak rendezéséről

Azok a magánalkalmazoliak, akik valamely 
bank, pénzintézet, gyáripari vagy kereskedelmi 
vállalat nyugdíjintézményének tagjai, termé
szetesen nem tartoznak nz öregségi és rok
kantsági biztosításról szóló törvény hatálya 
aló. Amit ugyanis a magánalkalmazottnk nyug- 
dijinlézményci a tagoknak nyújtanak, jóval 
felülmúlja azt, amit számukra az állami öreg
ségi és rokkantsági biztosítós jelentene. Fel
merül tehát az a kérdés, miként lehet a ma- 
(/önalkalmazóitok legértékesebb rétegelt a saját 
Intézményeikben már megszerzett előnyök meg
óvásával a szociális védelem magasabb stan- 
dardjére emelni. Erről a kérdésről Vass József 
népjóléti miniszternek ma egy igen érdekes 
rendelete jelent meg, amely szabályozza a 
pénzintézetek és gyáripari vállalatok nyugdíj
intézményének újjászervezését. A rendelet vég
rehajtásáról

DB. DRÉHR IMRE NÉPJÓLÉTI ÁLLAM
TITKÁR

a kővetkezőket mondotta a Hétfői Napló 
munkatársának:

— A hét folyamán mintegy kétszázhatvan. 
többnyire vidéki pénzintézet közreműködésével

megalakul a takarék pénztárak és bankok 
országos nyugdíjpénztára.

A népjóléti minisztérium és a TÉBE körött 
most folynak az uj országos nyugdíjintézmény 
megalapítását előkészítő munkálatok. A szer
vezés alatt álló intézménynek, különösen a ki
sebb budapesti és vidéki pénzintézetek alkalma
zottai szempontjából van jelentősége, mert 
már a múltban is nagy nehézségbe ütközött a 
kis stótussnl rendelkező vállalatoknál külön
álló nyugdíjintézményt megteremteni. Az or
szágos intézmény megalkotása, amely elősegíti 
a felvett tagok kockázatmegoszlását, lényeges 
előnyt jelent, ugy a munkaadó vállalatoknak, 
mint az érdekelt alkalmazottaknak is, mint
hogy ilyen módon alacsonyabb díjtétel mellett 
lehet számukra a problémát megoldani

Azok a gyáripari éa kereskedelmi vállala
tok, amelyek negyvennél több tisztviselőt 
foglalkoztatnak, valamint azok a pénzin
tézetek és bankok, amelyeknél huszonöt
nél több alkalmazott dolgozik, tartoznak

Kacsok Pongrác „Kék tó tiszta 
tó“-ja és egy villanyzongora 

a Tábla előtt
zenemüvek előadását a töroeny teljes erejé
vel védi és Appl Ferenc a jelzett esetben 
nem szerezte meg a dalmű nyilvános elő
adási jogát.

A királyi Ítélőtábla a bejelenteti fellebbe
zések folytán tegnap határozott ebben az 
ügyben. A peres felek felszólalása után

a tábla helybenhagyta a törvényszék 
ítéletét

ós a fellebbezési költségeket ugyancsak az 
alperes terhére nyolcvan pengőben állapí
totta meg.

A budapesti kir. ítélőtábla tegnap rend
kívül érdekes szerzői jogbitorlási ügyet tár
gyalt és úgyszólván elvi jelentőségű döntést 
hozott, amikor kimondotta, hogy a gramo- 
főnlemcz szerzői joggal védett zenemüveket 
tartalmaz és egyéb hangszer készülő kék vá
sárlásával a tulajdonos még nem szerzi meg 
a kérdéses dalmű előadási jogál is.

A Magyar Szövegírók, Zeneszerzők és Ze
nekedvelők Szövetsége szerzői jogbitorlás 
címén pert indított Appl Ferenc budai kocs
máról ellen. Felperes keresetében előadta, 
hogy Appl a villnnyzongoráján a vendégek 
szórakoztatására eljátszotta Kacsóh Pongrác 
János Vitézének egyik betétét, a „Kék tó, 
tiszta tó ...**  cimü dalt. Kérte ezért alperes
nek szerzői jogbilorlás címén való elmarasz
talását azzal az indokolással, hogy

kocsmáros ■ villanyzongoráhor szük
séges henger megvásárlásával még nem 

vásárolta meg a Játszási engedélyt.
A budapesti törvényszék több tárgyalást 
tartott ez ügyben és végre helyt adott felpe
res keresetének és

Appl Ferene budai kocsmárost huszonöt 
pengő megfizetésére kötelezte.

A bíróság ar indokolósában kimondotta, 
hogy a Magyar Szövegírók, Zeneszerzők és 
Zeneműkiadók Szövetségében nyilvántartott

u.

őket a telefónigazgatőság szolgálatban. A 
másik intézkedés Turatti képviselőhöz, a 
fasiszta párt titkárának személyéhez fűző
dik. Turati levelet irt az ügyvédi kamara el
nökéhez és annak a kívánságának adott ki
fejezést, hogy

a fasiszta ügyvédek ne vállalják el a til
tott műtéttel vádolt szülésznők és orvo

sok védelmét,
|mert az ilyen tevékenység ellentétben áll a 
kormány irányelveivel.

önálló, úgynevezett elismert vállalati nyug
díjpénztárt létesíteni

Az eddigi helyzettel szemben ez jelentős elté
rés, mert a legnagyobb vállalatoknál is a nyug
díjintézmény csak a vállalat keretein belül mű
ködött, sőt számos esetben valósággal felol
vadt a költségszámlában, — a jövőben pedig 
ezek nz újjászervezett intézmények különálló 
jogi személyekké fognak átalakulni. A jövőben 
lo.hót a vállalatok esetleges anyagi leromlása 
nem jelenti a nyugdíjintézmény csődjét.

Az önálló Intézmények felett paritásos szer
vezetű és Összetételű választmány fog ál

lunk
a vállalat alkalmazottai körvetlen befolyást 
fognak gyakorolni a nyugdíjpénztár működé
sére. További előnye az újjászervezésnek a: is, 
hogy — bár a nyugdíjintézmények önállóak — 
a fenntartó vállalatokat készfizetői kezesség 
terheli a nyugdijlnlézmény összes kötelezett
ségeire.

— Régi sérelme az alkalmazottaknak, — 
folytatta érdekes nyilatkozatát Dréhr Imre ál
lamtitkár, hogy a múltban az ilyen alkalma
zottak állásváltoztatása a szerzett nyugdíjigény 
elvesztését jelentette és minden uj viszony kez
detével élőiről kellett igényeket gyüjteniök. 
Valósággal a szabad köliőzködési jog megta
gadásának fogalma alá tartozott ez az állapot, 
amely a jövőben teljesen megszűnik. Ezúttal 
ugyanis

• szolgálati viszony változása nem jelenti 
a biztosítási viszony megszűnését.

Ezentúl ugyanis, ha az alkalmazott valamely 
vállalat vagy pénzintézet köréből kilép és más 
vállalatnál nyer alkalmazást, járuléktartalékát át 
kell utalni és az uj vállalatnál a nyugdíjevekbe 
he kell számítani minden előbb szerzett és 
nyugdíjra igényjogosuttságot jelentő szolgálati 
időt.

Dréhr Imre nyilatkozata, amely a magán
tisztviselők nyugdíjügyében tapasztalható za
varok és évtizedes sérelmek megszüntetését Je
lenti be. mindenesetre nagy megnyugvást és 
osztatlan örömet fog kelteni az érdekeltek kö
rében.

■e Keressen isi 
mindaddig, mig megbízhatóságunk felől: 
nem érdeklődött ismerőseinél, akik 
nálunk már vásároltak.

A legközelebbi hetekben flzlethelyi-1 
Bégünket egész szűk keretekre építjük I 
le és a még mindig túlzsúfolt raktárun
kat helyszőke miatt csökkentenünk kell. 
Használja ki ezt az alkalmat, mert árain
kat a legminimálisabbra redukáltuk.

KELETI SZŐNYEGEK.
ANTIK BÚTOROK.

VITRIN-MÚTÁRGYAK
míg a készlet tart, — olcsóbban mint 
bárhol — kaphatók.

Gépszőnyeg- osztályunkat 

végleg (eloszlatjuk. 
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Hatalmas nagy üzlethelyiségünket 
több helyiségre felosztjuk, egyeseket 
azokból bérbe adunk. — rtoflektánsok 
kívánságait az átépítés előtt tekintetbe 
vesszük.

A dohányjövedék 
karác cnyi ajándéka 

Uj szivarok és szivarkák
A magyar dohányjövedék most bocsátotta 

nyilvánosság elé uj árjegyzékét A kincstári 
dohánygyártmányok uj árjegyzéke, amely 
folyó évi december tfi-dn tép érvénybe, kel
lemes karácsonyi meglepetésekkel szolgál a 
dohányzókőzönségnek, amennyiben a folyó 
évi augusztus hó lö éu már forgalomba ho
zott Öt újfajta szivaron kívül most még két 
újabb szivarnak és két uf szivarkának a 
piacon való megjelenését teszi közhírré.

Az augusztus hóban már forgalomba ho
zott szivarok a következők: a 70 filléres 
Royales, a 60 filléres Heros, a 30 filléres 
Cabinet éa a vele egyáru Palatínus, továbbá 
a 11 filléres Joviales, mely máris me.ghódi- 
ktta a közönséget és állandóan fokozódó 
keresletnek örvend. Most kerül forgalomba 
a 40 filléres No vitás és a 20 filléres Turul, 
mint méltó kiegészítése a már forgalomban 
levő szivarsorozatnak.

A dohány jövedék tehát dús választékban 
rakja a szivarozó közönség elé ui produktu
mait, nagy gonddal arra, hogv ugy minőség- 
ben, mint árban kielégíthesse a dohányzók 
igényeit.

Két uf szivarka is most kerül forgalomba. 
Még pedig: a 8 filléres Novara és a 2V« fil
léres Levente. Mindkettő ízléses, a közönség 
esztétikai igényét is kielégítő 20-as csomago
lásban. a cigarettázó közönségnek szolgálnak 
majd kedves meglepetésül. Közülük a No- 
vara szivarkában egy, a legetsőrcndü egyip
tomi szivarkákkal vetekedő szopókás, enyhe, 
illatos füstü szivarkát kap a közönség, a 
Levente pedig, amely a legfinomabb hazai és 
kitűnő minőségű olasz dohányokból készült, 
zamatos füstjével é.s olcsóságával a szeré
nyebb anyagi viszonyú polgárság igényeit 
fog’a minden tekintetben kielégíteni.

Az uj szivarok közül a Novitas a különle
gességi dohánydrudákban. a Royales, Heros, 
Cabinet, Palatínus és Joviales pedig minden, 
trafikban, a két uj szivarka közül a Novara 
különlegességi árudákban, a Levente pedig 
általános eladásban minden trafikban ren
delkezésére éli a vásárló közönségnek.

Érdekes szenzációja az árjegyzéket lapozó 
dohányosnak, hogy a dohányjövedék elérke
zettnek látva az időt egyes szivarfajták le
szállítására. árjegyzékében e tekintetben is 
kielégíti az olcsóbb szivar után áhítozó kö
zönség igényeit.

ideales eddigi ára darabonként 1 pengő 
44 fillér, ezután I pengő 20 fillér, hnperato- 
rés eddigi ára darabonként 96 fillér, ezután 
90 fillér, Aromaticos eddigi ára darabonkint 
64 fillér, ezután 60 fillér, Entreactos eddigi 
ára darabonkint 66 fillér, ezután 52 fillér, 
Graciosas eddigi ára darabonkint 56 fillér, 
ezután 52 fillér, Milleras eddigi ára darabon
kint 18 fillér, ezután 17 fillér. Rosita eddigi 
ára darabonkint OVá fillér ezután 9 fillér.

A különlegességi gyártmányok közül a 
nagy népszerűségnek örvendő Regalia Media 
szivar ára darabonkint 30 fillérről 28 fillérre, 
a Portorico Espccial 20 fillérről 18 fillérre^ 
a Galanes 20 fillérről 18 fillérre, a különle
gességi szivarkagyártmánvok közé tartozó 
7 filléres Bajader szivarka árát 5 fillérre 
szállították le.

Végül a küszöbön levő karácsonyi ünne
pekre való tekintettel a szivarosok számára 
különleges karácsonyi ajándékul szánta a 
dohányjövedék művészi kiállítású dobozaiba 
csomagolt, háromféle összeállításban forga
lomba kerülő olcsó áru mintagyüjteményeit, 
Éspedig:

1. Az általános eladás utján forgalomba 
kerülő hét faj La uj szivarból összeállított 14 
darab szivart tartalmazó dobozt 6 pengő 50 
fillér árban.

2. Egy különlegességi szivarokból össze
állított gyűjteményt, amely’ díszes dobozban 
80 darab különféle legjobb márkája szivart 
tartalmaz, 50 pengő árban.

3. Egy 62 darab első minőségű szivarkát 
tartalmazó miniadobozt, amelynek ára 5

Tabarin
szenzációs decemberi műsorának 

slágerei: 

León Kremo & Contj 
fkárlal játékok 

Gray & Cllllord 
amerikai excentrikus táncosok 

Halja i Nadla 
Mla Sears, Wary i noeiü 

és a fényes kísérő műsor

Kezdete 10 órakor Záróra 6 érakor
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Győzött a Ferencváros 
az utolsó mérkőzésén letört

Bocskay ellen

aA bajnokáig állása
1. Hungária 18 pont
2. Újpest 14 „
3. Bocskay 14 „
4. Nemzeti 13 „
5. Ferencváros 13 „
6. III. ker. FC 13 H
7. Bástya 10 „
8. Somogy 10 „
9. Rispest 9 »

10. Vasas 7 „
11. Budai „33" 3 r>
12. Sabaria 4 „

Ferencváros—Bocskay 5:1 (3:0)
Bocskay „betörése" és pompás szerep- 
e.gy valóságos téli derbimérközés nivó- 
emelte a Ferencvárossal való találko

zását Aligha fordult elő, hogy december kö
zepén 10.000 néző vonuljon fel egy bajnoki 
mérkőzésre. De. ez a mérkőzés konkurrencia 
nélkül állott és előrelátható volt, hogy a 
„konkurrens" egyesületek híveikkel minél 
nagyobb számban fognak felvonulni, hogy 
kidrukkolják a bajnokcsapat esetleges vere
ségét

Arra számítottak, hogy az a meghurcolta
tás, amelyen a Ferencváros a hét folyamán 
keresztülment, olyan lelki depressziót oko
zott a játékosokban, hogy azok össze fog
nap roppanni az erőtől duzzadó vidéki csa
pattal szemben. Azonban ezek számításaik
ban csalódtak.

A Ferencváros elejétől végig biztosan 
kezében tartotta a játék irányítását 

cs az első negyedórától eltekintve, amikor 
a Bocskay esetleg a maga javára tudta volna 
billenteni a játék mérlegét, végig uralta a 
játékot

De ez a játék mégsem volt méltó a két 
előkelő helyezést elért csapathoz. Lelkesedé
sében. tempóbirásban nem mutatkozott fo
gyatékosság egyik részről sem, de ami a tu
dást. a játék vezetését és a játék általános 
nívóját illeti, az mélyen a klasszis alatt 
mozgott.

Idegesség, kapkodás, csapkodás uralta 
a játékot

és meleg, felvillanyozó hullámként hatott, 
ha ebben a sivár, tartalomnélküli játékban 
egy szép akció nyomán felcsillant a tudás. 
A szezon vége, a múlt vasárnap botrány ár
nyéka ott kísértett a pályán, de nem a fel
lobbanó szenvedélyek nyomán, hanem meg- 
knutatta méregfogát, amikor ráneheze
dett a játékosok idegeire, amint azok néha 
íervszerütlen .kapkodásban vezeltéX b? az 
fúrókra - nehezedő feszültséget.-•
, A Ferencváros csapatától senki sem vi
tatja el a tudást, számtalan alkalommal be
bizonyította, hogy mindenképen méltó arra 
a bizalomra, amelyre a sportközvélemény őt 
helyezte, de a vasárnapi hatalmas győzelmé
nek értékelésénél szembe kell állítani azo
kat a körülményeket, amelyek a Bocskay 
vereségét okozták. A Ferencváros már az 
első negyedórában megmutatta erejét, mig 
a Bocskay csak szórványos támadásokkal 
operált, de igy is veszélyes volt és

amikor a 10. percben Takács L a bün
tetőterületen belül elfautotta Vinciét és 
• bíró 11-est ítélt, már a mérkőzés el

vesztéséről kezdtek beszélni.
De a Bocskay nem tudta ezt a nagy
szerű alkalmat értékesíteni és amint ilyen
kor lenni szokott, a hibázó csapat elveszti 
önbizalmát, mig a szerencsés csapat szár
nyakat kap. Amikor azután egy súlyos vé
delmi hibából a Bocskay hálójába repült az 
első gól és a 25. percben Sághy is megsérült, 
sssegpecsélödött a Bocskay sorsa. A 31. majd 
a 33. percekben bekapott gólok, amelyek a 
kapus lelkiismeretét terhelik, bizonyitották,

A 
lése 

jára

a Bocskay csapata, a Hungária cs a 
Nemzeti elleni küzdelmektől összerop
panva, képtelen ezzel a feladattal meg

birkózni.
A második félidő már csak a felforgatott 

csapattal felálló Bocskay kétségbeesett vé
dekezése volt a Ferencvárossal szemben, 
amely még két góllal terhelte meg a Bocs
kay hálóját Ezek közül az egyik ismét a 
kapus számlájára Írandó és bosszantó szép
séghibája volt a játék fináléjának, hogy o 
Bocskay is öngóllal jutott egyetlen góljá
hoz.

A Ferencváros csapatának legjobb része 
a közvetlen védelme volt. Takács l. a 11-est 
előidéző foultjától és véletlen öngóljától el
tekintve pompán romboló munkát végzett, 
mig Papp csak a tiszta helyzeteket tudta 
megoldani. Baunujartncrnek nem volt ne
héz dolga, a gólról egyáltalában nem te
hetett. A fedezetsorban Fuhrman intelligens

ŰLLÓI-UTI PÁLYA
Szerdán, december 19-én d. u. fél 2 órakor
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I. oszt ligabajnokí mérkőzés.

következő: 
(41-48) 
(32—23) 
(19—18) 
(15—15) 
(35—10) 
(14—18) 
(20—16) 
(12—23) 
(13—24) 
(14-34) 
(15—29) 
(15-31)

Nincs idő a „bemelegítésre"
A konkurrens egyesületek drukkerei részéről 

igen erős „udvarias" taps köszönti a pályára 
lépő Bocskay csapatát, de ellenállhatatlan erő
vel csattan fel a taps és az éljenzés, amikor 
Túrái szálas alakjával az élen feltűnik az 
alagút bejárójánál a Ferencváros legénysége.

Az elhúzódott Corinthián-dij döntőmérkő
zés miatt nincs sok idő a bemelegítő rugda- 
lódzásra, mert Majorszky biró a középre szó
lítja a csapatkapitányokat. Feldobja a pénzda
rabot, a helyválasztás a Ferencvárosnak ked
vez és igy a Boeskay kezd.

Oda egy Bocskay-tízenegyes !...
A közönségnek az állóhelyen levő része, — 

amely már az előkészületeket is szüntelen 
„tempó Fradi" kiáltással kisérte,

egy láthatatlan dirigens vezényszavára há
romszoros „éljen"-! kiált.

Ez mintha használna a zöld-fehéreknek, mert 
Szedlacsek szerel, Toldi átemeli a labdát a 
Bocskay-védelmén, de Takács II. már előre 
odahelyezkedett a Bocskay kapuja elé és. igy 
a biró ofszájdot jelez, de közben Takács három 
lépésről Hübnerbe lövi a labdát.

Rossz jeli — mondják a ferencvárosi hí
vek, de

a Ferencváros Irgalmatlan tempót diktál.
A 3. percben Reviczky csak kornerre tudja 
szerelni Ráesőt, de ebből Takács II. fej fölött 
áthúzott keresztlabdáját Szedlacsek közelről 
magasan kapu fölé lövi.

A Ferencváros állandóan támad. A Bocskay 
csapata egyáltalában nem tud felfejlődni. 
Sághy gyakran kihagy és az ott levő űrt nem 
tudja betölteni a Bocskay lelkesedése. A Ferenc-

Aqua litae Illírt.

Md

remiit
borpártatrtat

nyugodt játéka emelkedett ki. Túrái fárad
hatatlanul dolgozott. Fejmunkája kifogás
talan volt, de n szélsőket elhanyagolta. 
Berkessy jól szerelt, de a passzolásban 
gyenge volt és alig adott használható lab
dát társainak. Mintha védelemre rendezke
dett volna be. A csatársor — az elért öt 
gól ellenére — a csapat leggyengébb része 
volt. A Ferencváros csatársora vasárnap 
Takács II. volt, aki egyedül végezte az öt 
játékos feladatát. Amit a „kis" Takács 
nyújtott, az az egyéni csatár teljesítmény 
mailihufpá volt. Kj^qtíe tneg ’ ügy
ahogy megfelelt, de föle balra' megszűnt a 
tudomány a Ferencváros csatársorában. 
Toldi képtelen volé összefogni a szárnya
kat, Szedlacsck sehogysem találta a helyét, 
Kohut pedig eltekintve, hqgy kevés labdát 
kapott, de egy bombalövésén kívül alig 
mutatott valamit.

A Bocskay nagyon szerencsétlen napot 
fogott ki magának. A védelemben Hübner 
tökéletesen csődött mondott és ha hozzá
jutott a labda az már a legnagyobb ve
szélyt jelentette. A kapus bizonytalansága 
természetesen magával rántotta a hátvédek 
nyugodtságát is. Dettrich a mellé lőtt 11-es 
ódiumával mélyen formája alatt játszott, 
egyedül Fejér dr. állt sziklaként a helyén, 
de mint Sághy helyettese nem tudott ki
elégíteni. A fedezetsorban Sághy erős kiha
gyásokkal indult, korán lcsántult és igy az 
ő teljesitményéről csak az a kép alakult 
ki, ha nem történt volna vele baleset, az 
az érzésünk, teljesitményével elmaradt 
volna előző játékai mögött. Wampetich és 
Reviczky sem tudták megismételni előző jó 
játékaikat. Előbbi fáradt, utóbbi kapkodó 
játékával nem tudta a csatársort ostromra 
küldeni, amely ily módon aránylag keve
set avatkozott bele a játékba. A támadások 
lelke a Markos-Vlnce jobbszárny volt. Mar
kos páratlan agilitással dobta magát a 
küzdelembe, de szeleburdi módon mindig 
többet akart, mint amire képes. A túlolda
lon Mertin pár vaskos hibától eltekintve 
megfelelt, mig Teleki és Semler csak egy
más mellett tudnak. Semler kitünően he
lyettesitette hátul Fejér dr.-t, addig Feleki 
félszegen mozgott megszokott partnere hiá
nyában.

A Ferencváros ezzel a győzelmével as ötödik 
helyre küzdötte fel magát, de hátra van még 
a Budai 83-asok elleni mérkőzése, amelyet 
szerdán délután játszanak le az üllőt-uti pá
lyán. Ha a Ferencváros ezt is megnyeri, akkor 
kitűnő gólarónya révén egyszerre a második 
helyre ugrik fel anélkül, hogy a Sabaria elleni 
mérkőzést lejátszani

város fölénye sem olyan, amely eredménnyel 
kecsegtethetne. A 8. percben Fejér dr. kor
nert vét, de ebből Reviczky felszabadit, a 
Bocskay támadásba lendül és

a 0. percben Vincze kiugrik Takács L 
mellett, de a hátvéd derekával elfautolja. 

A bíró 11-est Ítél
és a sorsdöntő rugóshoz Dettrich jön előre, aki 
még alig hibázott. A biró fütyül, Dettrich lába 
a labdába lendül, de előzőleg a földbe rúg és a 
labda hajszállal a kapufa mellett falsol el.

Most utólag meg lehet állapítani, hogy mi
lyen

’ nagy tét’ forgott kockán ennél a lt-esnéb 
A B<u»káy .dühödő,’Jáma<1 és Mértín‘. ak'clójft 
meleg' helyzetet teremt, de középen Semler 
faultol. A Bocskay magára talál és lelkes táma
dásokkal veszélyeztet. A 11. percben Merlln ve
zet pompás támadást, de beadás helyett kapu 
mögé lövi a labdát. A Ferencváros azonban 
nem hagyja magát és támad, amiben a biró is 
segítségére van, mert

5 méteres ofszújdról engedi el Kohutot, 
de ennek bombáját Hübner kapu fölé boxolja. 
Két ferencvárosi korner után a Bocskay megy 
fel, de Mertin kapu mögé centerei. Sághy faul
tolja Túráit, a szabadrúgást Hübner védi.

A 22. percben Takács L előrevágott labdá
jánál a két Bocskay-hátvéd egymásra vár, 
a labda az ötös vonalon álló Takács II. és 
Szedlacsek közé esik, és utóbbi közeiről a 

bálóba helyezi (1:0).
A Ferencvárost fellelkesül a gól, továbbra is 

támad. Rázsó kornerét Hübner kiöklözi, majd 
Fuhrman átadásából Takács 11. ozforddal szök
teti fíázsót, akinek beadásából Takács II. a háló 
oldalába lövi a labdát. Remek akció volt! A 
Ferencváros védelmi hibája most a Bocskayt 
juttatja szóhoz, de Markos beadását Baumgart
ner elfogja. A Bocskay újabb támadását Vincze 
ofszájdja rontja el. A 26. percben a Bocskayt 
újabb meglepetés éri. Sághy összecsap Takács 
Ilivel

Sághy bokáján megsérül éa kiált
Négy perc múlva ugyan visszatér, de közel
harcba nem bocsátkozik. Rázsó offszújdról in
dult támadását leszereli a Bocskay védelme,'de 
nem kiséri szerencse Takács II. offszájdizü tá
madását sem.

De segítségre siet Hübner a 3L percben, 
aki Bcrkessy előrevágott labdáját kiejti, 
és a befutó Takács II. közelről gólt ló 

(2:0)
A Ferencváros tovább támad ,a Bocskayt aa 
összeroppanás veszélye fenyegeti.

A 82. p.-hen Fejér dr. Tural nyakába ug
rik. A 28 méterről megítélt szabadrúgást 
Torai hatalmas erővel küldi kapura és a 
labda a vetődő Hübner mellett utat talál a 

balsarokba (8:0).
A gól után Sághy ismét kiáll és a kapu mögött 
igyekszik lábát rendbehozni, majd az öltözőbe 
vonul.

A Ferencváros most döntő fölénybe kerül. 
Sághy helyére Fejér dr., hátvédnek Sember vo
nul vissza és elkeseredett védekezéssel sikerűi 
a Bocskay kaput a további eredménytől meg
menteni.

A Ferencváros csatársora — 
Takács III...

Helycsere után a Boeskay felforgatott csa
patta! jelenik meg. Jobbhátvéd Semler, közép
fedezet Fejér dr.. balszómy Sághy—Mertin. A 
Ferencváros rögtön támad és a 2. percben sza
badrúgáshoz jut.

Fuhrman szabadrúgását Hübner kiejti és 
Tural a labdát a bálóba helyezi. (4:0)

A Bocskay is szóhoz jut, sőt eredménytelen 
komért is ér el, de sokkal veszélyesebb a Fe
rencváros támadása, amelyből Takács ll. ko
losszális bombája alig kerüli el Hübner hálóját.

A játék lassan ellaposodik.
A Boeskay egészen passzív szerepet játszik, 

de a Ferencváros támadásai is nélkülözik a 
tervszerűséget. A labda cél nélkül pattog ide- 
oda,

de a Ferencvárosban Is csak Takács IL je
lent veszélyt.

Ö lövi a 18. percben a Ferencváros szabadrúgá
sát is, de Hübner véd. Közben az állóhely felőli 
részen az egyik határbiró integet zászlajával a 
biró felé. Egy nézőre mutat, akit az odaérkezett 
rendőrrel igazoltat és igy a bírónak nem kell 
beavatkoznia.

Sághy most visszamegy helyére
a Bocskay négy halffal állja most a Fe

rencváros ostromát.
A Bocskay csak portyáző*kitörésekkel  operál. 
Ezeket Markos vezeti, de Bcrkessy gyorsan ki
ismeri. A foultok most sűrűbben fordulnak elő, 
de a hangulat nyugodt

A 80. percben Reviczky hatalmas komért 
rúg. Ebből Rázsó pompás beadását Szedla

csek bcfejeli (5:0).
Ez a gól teljesen megpecsételi a Bocskay sor

sát A 83. percben ugyan Markos veszélyes tá
madást vezet, de beadását Martin stoppolja és 
Baumgartner kifutással ment. A játék lassan 
az érdektelenségbe fullad, csak a 36. perc. hoz 
kis változatosságot, amikor Markos lefut, be
kanyarodik, Berkessy eléje vág, hogy fedezze 
őt, amig a labda a gólvonalon Ali jut, de Mar
kos bekotorja és a Kát ráhúzott labda Teleki 

' előtt' a befutó Takács I. lábáról a gólba perdül. 
(5:1) A Bocskay magához tér és mint akinek 
nincs veszteni valója, támad, de a Ferencváros 
fölényesen veri vissza, mindazáltal a 43. porc
ben Markos keresztlabdájából Martin falsa*  
lövését Takács 1. pontosan a gólvonalból küldi 
vissza a mezőnybe.

Vasárnapi sporthírek
X Dr. Rozgonyi Györgyné győzött a Buda

pesti Hölgyuszók Vívó Clubja vasárnapi házi
versenyén, maga mögött hagyva Szemezné 
Sehtvarcz Magdát és König Lilit.

X A m. kir. államrendőrség vasárnapi úszó
versenye a következő eredményekkel végződött: 
60 méteres gyorsuszás tisztek részére. 1. Lecb- 
ner Károly 496 mp. — 60 méteres gyorsuszás 
főverseny. 1. Szabó XXXI. József 43-4 mp. — 
40 méteres úszás ruhában. 1. Szabó XXXI. Jó
zsef 45 mp. 200 méteres tetszésszerinti úszás. 
1. Lechner Károly 3 p. 16 mp.

X Ma temetik dr. Repcczky Lászlót. Régi 
vivőgárdánk kitűnőségének, az erdélyi vivő
sport egyik oszlopos tagjának, aki pénteken 
délután a Gerencsér-vívóteremben oktatás köz
ben hirtelen tragikus' halállal kimúlt, ma dél
után 3 órakor az uj köztemetőben adják meg 
tisztelői a végtiszlesvéget

X A Budapesti Korcsolyázó Egyletnek a 
Davis Magdalén Collgee Oxford csapattal f. 
hó 17-ére, hétfőre hirdetett mérkőzése el
marad. At angolok ugyanis közbejött aka
dályok folytán eddig nem érkeztek meg.

Az 1M7. genfi nemzetközt zenei tiálUUaoo
• lepnagaeebh kfttotetéa:

n
Hordozható és szalón-gépek. — óriási Jemezmtísor 
Legnevesebb művészek! Legtökéletesebb felvételek!

His master’s uolce“

Karácsonyra
GSCHWINDT
GSCHWINDT
GSGHWINDT
GSCHWINDT
GSCHWINDT gftnllcspMtgl

GSGHWINDT HMcshirentiet
GSGHWINDT lízelűtMiemtd

GSCHWINDT cakronit wtailBÜű,

lényegesen olcsóbbak!
Kapható mind* n Mviresl és vidéki és

cscniríekercskcdésben.

The Qramophone comp. Ltd . Bu^apestt'í v”Kristóf tér88
Kérjen árjenrzéketl — Kapható minden Jobb fwikür.lotben!
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„Nagy volt az FTC! Nagy lesz az FTCl“
A Ferencváros kiáltványa megtette hatását: a publikum lelkesí
tette a ferencvárosi tizenegyet, de sportszerűtlen tüntetésre 

nem ragadtatta el magát
A Ferencváros—Bástya-mérkőzés mull 

vasárnapi sajnálatos botrányának izgalmai 
még nem ültek el. Az elrontott vasárnap 
délután rossz emlékei még most is kisérte
nek. Azok, akik nem ismerik a negyedszá
zados FTC nemes intencióit és mindenkori 
ragaszkodását a sportszerűséghez, már 
előre féltek n tegnapi vasárnap délutántól, 
amikor ismét vidéki csapatot látott vendé
gül a Ferencváros.

A Labdarugó Szövetség bizonyos preven
tív intézkedések foganatosítására szorította 
a Ferencvárost, amely ennek természetesen 
engedelmesen eleget tett. Meglepetéssel ta
pasztalta azonban a vendégcsapat közön
sége, hogy

■ szigorúbb Intézkedésekre nem volt 
szükség.

Maga a Ferencváros vezetősége tett folya
matba olyan intézkedést, amely a rendészeti 
prevencióknál jóval hatásosabbnak bizo
nyult. A Ferencváros igazgatósága tegnap 
délután egy kiáltvánnyal fogadta közönsé
gét, amely teljesen elegendőnek is bizonyult 
minden esetleg készülő kilengés megakadá
lyozására. Mint kortörténeti érdekességet, 
alább közöljük a kiáltvány egyes részleteit, 
amelyek nem is tévesztették el hatásukat. 
A publikum lelkes buzdítással hajszolta 
újabb és újabb rohamokra a Ferencvárosi 
tizenegyet, de egyetlen olyan momentum 
sem merült fel a 00 perces játékidő alatt, 
amely alkalmat szolgáltatott volna akár a 
legkisebb izgalomra is. A Ferencváros kiált
ványa a többek között a következőt tartal
mazza:

„A legutóbbi sajnálatos események', njne- 
lyek eddigi következményei oly méltatlanul 
károsak a Fercnatárosi Futball Clubra, bizo
nyára keserűséggel töltik el a sportszerető

közönséget is. Ez a tudat arra az elhatáro
zásra indítja a Ferencvárosi Futball Club ve
zetőségét, hogy a sport rajongó híveit fel
kérje:

Legyen mégis mindig hU azokhoz a sport
szerű tradíciókhoz, amelyeket a Ferenc
város vezetői és csapatai évtizedek óta 

ápolnak.
A Ferencváros ellenfeleiben sohasem lát el

lenséget, hanem mindenkor nemes verseny
társait tiszteli bennük és közönségének oly so
kat jelentő lelkesedéséből is csak akkor nyer 
inspirációt, ha az ellenfél csapatának és hí
veinek is követésre méltó példaadásként szol
gál. Különösen áll ez a jó magyar vidékről 
jövő vendégeinknél, mert hiszen a vidék min
den kulturális téren a főváros szellemi irá
nyítása után igazodik.

A Ferencváros vezetősége is tele van ke
serűséggel.

Csoda-e tehát, ha gyors egymásutánban egy 
zöld gyepen becsületesen elért győzelem két 
pontjától való megfosztás és egy be nem fe
jezett mérkőzés két pontjának az ellenfél ja
vára való odaítélése után lelkes híveik is mél
tatlankodnak?

A Ferencváros vezetősége azonban arra 
kéri sportszerető közönségét.

legyen úrrá keserűségén.
mert a Ferencváros vezetősége erkölcsi ere
jének teljes tudatában elég erősnek érzi ma
gát ahhoz, hogy a sérelmekre orvoslást nyer
jen és erkölcsi ereje csak sokszorozódni 
fog, hu híveinek magatartása kifogástalan 
marad.

Ferencváros sportszerető közönségei Tüzel
jétek nemes lelkesedéssel a férfias küzdelmet 
és fogadjátok magyaros vendégszeretettel a 
nehéz kötelességét teljesítő bírót és a vendég
csapatot egyaránt.

Nagy volt az FTC! Nagy lesz az FTC! 
Ezl üzeni sporttársi szeretette! a Ferencvá
rosi Futball Club igazgatósága'*

A Corinthiánok vándordija Dunakeszin

A Turul—Húsos-mérkőzés van hátra,
amelyet valószínűen e hét valamelyik hét

köznapján fognak lebonyolítani.

Zsiros beje jeti. (1 :0.) — A Magyarság tovább 
is veszélyesen támad. A 29. percben kornert ér 
el. A sarokrúgást Szeldler kiöklözi, de a résen 
álló Zsíros közelről gólt fejel. (2:0.) -— A Ma
gyarság jobb halfsora halálos biztonsággal veri 
vissza a RÁC támadó akcióit.

Szünet után még hatványozott mértékben 
domborodik ki a Magyarság fölénye. A. 3. perc-, 
ben kavarodás támad a rákosligetiek kapuja 
előtt és Fain a védelemről eléje pattanó labdát 
védhet ellenül továbbítja a hálóba.

A Bak FC meglepefésszerü 
eldöntetlenje a második ligában

A második liga restanciájából két mérkőzést 
bonyolítottak le tegnap. Lejátszották a Bak 
FC—Husos-mérközést, amelyből az eddig se
reghajtó Bak FC-nek sikerült egy pontot sze
reznie és igy az utolsó bajnoki versenynapon 
a dicstelen utolsó helyről elkerülnie, maga 
mögé utasítva a VÁC FC csapatát, amely igy 
az utolsó helyen kezdi meg a tavaszi szezont.

A másik mérkőzésen a Turul és az Erzsébet
város állottak szemben egymással. A meccset 
a Turul fölényesen nyerte, űm pozícióján igy 
sem tudott javítani.

Most már csupán

A bajnoki tabella élcsoportjának helyezési 
sorrendje a vasárnapi mérkőzések után így 
alakul:

1. Pécs-Baranya 19 pont
2. Attila 17
3. Zala-Kanizsa 14 •
4. Rákospalota 14
□. turul u

A két vasárnapi maradék-mérkőzésről alábbi 
tudósításunk szól:

Bak FC—Húsos 1:1 (1:1).
A Húsos és a Pesterzsébet fúziójából létre*  

jött uj csapat félsikerrel járt bemutatkozást 
kellemetlen csalódást okozott Pesterzsébeten. 
A Húsos Juhász fejeséből érte el gólját, 
amelyre a Bak FC részéről Varga válaszolt. 
Lantos, a Bak kapusa egy tizenegyest kivédett.

Turul—Erzsébetváros 4:0 (0:0).
Erzsébetváros csapata az első félidőben még 

méltó ellenfélnek bizonyult. Szünet után azon
ban összeroppant, mikor is a Turul nyomasztó 
fölénye mellett, könnyen érte el góljait, ame
lyek közül három Senger nevéhez fűződik^ 
egy pedig Grünspann öngóljából esett.

A BKE vasárnapi mérkőzése is döntetlenül végződött
BKE—Troppauer EV 2:2 (1:0, 1:1)

A BKE tartaléklegénységének szombati 
bravuros döntetlenje utúu. vasárnap első 
garnitúráját állította szembe a korcsolyázó
egylet a troppauiakkal.

A Mindcr Frigyes szakavatott bírásko
dása mellett lefolyt mérkőzésen a troppaui 
vendégcsapat váratlanul erős ellenfélnek bi
zonyult, ök érték el a vezető gólt is

Caucig révén és csak a játék második har
madának 5.. percében sikerült a mieinknek: 
kiegyenlíteniük Jeney révén. A harmadik 
harmad 3. percében Minder Sándor a BKE 
javára fordította ugyan a küzdelem sorsát, 
de ezután fél perc sem telt el, amikor 
Dorazil megszerezte a kiegyenlítő gólt.

A magyar labdarúgás huszonnyolccszten- 
ídös históriájának megsárgult lapjait forgat
juk. Emlékezetünk visszaszáll a múltba ... 
Arra a legendás időbe, amikor az angol Co
rinthiánok a ködös Albionból ellátogattak 
hozzánk és megmutatták, hogy a szigvtor- 
(ijeágban miként tudnak bánni a fut- 
fallabdával. Az amtőrlabdarugás megteste- 
kitői a l©j>ogódiszben pompázó ptyMitszi- 
geti pályán uj tanítványai tomboló leíkese- 
*séde mellett mutatták be a szigetországi fut
ball szépségeit és a nálunk eltöltött szép 
napok emlékére mcgalapitották a Corin
thián-dijat, amelyet vendéglátóiknak, a Ma
gyar Atlétikai Clubnak nyújtottak át abból 
a célból, hgoy azt évről-évre Írják ki a ma
gyar klubcsapatok között eldöntendő nemes 
küzdelemre.

félreáll, mert 
vissza neki a 
ideiglenesen a 
téré bízott.

fél a fertőzéstől. De adják 
Corinthián-dijat. amelyet ö 
labdarúgás legfőbb testük

fut és megszerzi a második gólt. Á 7. percben 
Barátky huszméteres lövése ér célt, majd a 12. 
percben Opata lövésé Szidor lábáról pattan a 
hálóba. A 30. percben tizenegyeshez jut a 
Hungária, amelyet Hirzer értékesít góllá. A 42. 
percben Hirzer tizenhat méterről indított lö
vése Berger kapus hasa alatt kerül a kapuba, 
A hetedik gólt Skvarek szerezte meg.

Ferencváros—Nemzeti 2:1 (1:0)
A Ferencváros kénytelen volt ezúttal tám: 

dósorában újonc fiatalokat szerepeltelni- 
gyönge szinvopalop álló mérfcŐjési ’flpabu 
így Is megnyerte a Ferencváros, amely mind 
két félidőben fölényben volt. A gyönge csatár 
sornak nagy segítségére volt a Kist—Sándor— 
Obitz fedezetsor és kifogástalanul látta el fel*  
adatát Ilungler is. A Nemzeti együttesében a 
csatársorba előrevont Volentiken kivül Vani*  
esek, a .fedezetsorban Belesik, a közvetlen vé*  
delemben pedig Baloghy és Törők emelkedtek 
ki.

A Ferencváros tartalékcsapata 
az első helyen végzett a szö
vetségi serleg őszi küzdelmeiben

Az őszi bajnoki forduló tegnapi fagyos va
sárnapjára két szövetségi scrlegmérközés volt 
kitűzve. Lejátszották a megsemmisített és új
rajátszani rendelt és a Ferencváros javára ok- 
ióot'f" Kávában 4:tf-ra végződött Ferencváros—- 
Nemzeti mérkőzést, továbbá a tegnapra kitör 
zött Hungária—Szemere-meccset. Az őszi táb
lázat ezzel valószínűen befejezetlenül le is zá
rul, mert az időjárás nem teszi most már le
hetővé a játékot.

A Nemzeti és a Ferencváros megismételt 
mérkőzésén 1

isméi a Ferencváros győzött és ezzel két 
pontnyi előnnyel bebiztosította őszi első 
helyét, maga mögé utasítva Újpest csa

patát.
A Hungária a miskolci Szemere csapatát 

látta vendégül. Győzött is nagy fölénnyel és 
ezzel sikerült magát a negyedik helyre feltor
násznia.

A bajnoki tabella élcsoportja tehát az 
forduló végén igy helyezkedett el:

14 pont 
12 „ 
10 „ 
8 N 
7 ,.

Pesterzsébet helyezése figyelmen kivül 
gyandó, miután a pesterzsébeti csapat a 
sikerült fúzió után visszalépett a serlegküz- 
delmektöl. A tavaszi szezonra marad a követ
kező két mérkőzés: Nemzeti—Józsefváros, Hun
gária—Vasas.

A vasárnapi két mérkőzésről az alábbiak
ban számolunk be:

Hungária - Szemere 7:0 (1:0)
A miskolci Szqmere az első félidőben még 

csaknem egyenrangú ellenfélnek bizonyult. A 
miskolci csapat a defenzívából igen gyakran 
lépett át ellentámadásba. A Hungária vezető
gólját Opata passzából Skvarek fejelte.

A második félidőben a Hungária fölénye 
landósult. Az 5. percben Skvarek egyedül

in.
Újabb három év telt cl. A súlyos beteg 

immár félig gyógyultan lábadozik. De a 
Magyar Atjéükai Club történelmi patinája 
lúbdarugósportját most már hasztalan ke
ressük. A nagy ősök méltó utódai*  szc*kcr-  
gell^k n szigetről a szélrózsa minden irá
nyába. Világgá kergették azok, akiknek fájt 
a labdarúgás népszerűsége. Bántotta őket, 
hogy ott a szigeten még voltak néhányan, 
akik ápolták a szép tradíciókat. Még akad
tak, akik ott, a Margitszigeten gyönyör
ködni tudtak a futball szépségeiben ...

IV.
Í.928 december íő. Az üllői-uti pályán 

10.000 főnyi közönség. Lábzsákokkal, ther- 
mos-kulacsokkal felszerelt meccslátogatók. 
A játéktéren a Corinthián-dij döntőmér- 
kőzése folyik. Oh. nem a klasszikus vándor- 
dijdöntőre kiváncsiak a tízezrek. Hanem az 
utána következő profimeccsre. Fogadások 
köttetnek: Ferencváros vagy Bocskay?

A játéktéren az ország legtevékenyebb 
amatőr alszövetségénck két jeles csapata: a 
Dunakeszi Magyarság és a Rákosligeti Atlé
tikai Club együttesei mérkőznek a klasszi
kus trófeáért.

Győzőit a Dunakeszi Magyarság. A Co- 
rinthián dij Dunakeszire került... L. J.

é»i *gínb«

TI.
Ugorjunk most át vagy két évtizedet. 

1925-öt írunk. A magyar futball kritikus 
időket él. Az álomatőrség fertőző baktériu
mainak rettenetes pusztításai előtt tanács
talanul állanak nz orvosok. Hasztalan tart
ják a konzilíumokat, kétségbeesett lemon
dással kénytelenek konstatálni, hogy az 
agónia bekövetkezett.

A leromlott magyar futball betegágya 
mellé lép a leromlott mAgyar középosztály 
egyesülete, a Magyar Ailétikni Club, 
bet .....................................
tolt

A Dunakeszi Magyarság Sport Egyesület nyerte

nme- 
a magyar labdarúgás válsága lctaszi- 
a fórumról. Durcásan jelenti ki, hogy

a Corinthián-dijat
Magyarság—Rákosligeti AC 3:0 (2:0)

A mérkőzést ünnepi aktus előzte meg. A köl
csönös zászlócsere után a Középmagyarországi 
Labdarugók Alszövetaége elnöksége a két mér
kőző félnek átnyújtotta nz alszövetség már- 
vjnylapra helyezett plakettjét abból az alka
lomból, hogy az alszövetség két csapata Jutott 
• vándordíj döntőjébe A két csapat hívei tom
boló lelkesedéssel biztatták a küzdőket. Szép 
és nívós mérkőzés volt éa elfogultság nélkül 
állapíthatjuk meg, hogy

aa amalőraport büszke lehel arra, hogy 
két Ily lelkes és tehetségtől duzzadó csa

patot vallhat a magáénak.
Elsősorban a győztesről kell megemlékeznünk. 

A Dunakeszi Magyarság csapatában megtalál
hatók mindazok az értékek, amelyek méltóvá 
teszik őt arra, hogy védői legyenek n törté
nelmi becsű trófeának. A győzelmet teljes mér
tékben kiérdemelték. Ki kell emelnünk Mészá
ros kapust, Weisz balhátvédet Nagyon jó volt 
azonban a lámadósor, amelynek Bretsch jobb- 
eaélsö, valamint a Zsíros—Fain II. halszámy az 
erőssége,

A rákosligeti csapat azonban blronyos mér
tékben csalódást keltett A középmagyarországi 
bajnokcsapat, a Dorogi AC legyőzése után jobb 
játékot váriunk tőle. A csapatban Sreidler ka
pus, M árt ha jobbhátvéd, Hojnoss balfedezet, 
Koszitkov Jobbősszokötő és és Kaltcncckcr bal- 
fczélső játéka tetszett.

A RÁC erős iramban kezdett, eleinte többet 
is támadott. Ámde a Magyarság védelme Mé
szárossal az élén egymásután hárítja el a tá
madásokat. A 13. percben Bretsch beadását

őszi

1. Ferencváros
2. Újpest
3. Pesterzsébet
4. Hungária
5. Nemzeti

ha
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A MAC nyerte a juniorok 
Földváry emlékversenyét

A juniorok' részére kiirt Földváry emlékver
seny, amely a Műegyetemen került lebonyolí
tásra, plánsra szólította teljes junior kardvivó*  
gárdánkat. Két plánson, este 9 óráig tartott « 
küzdelem, amelynek győztese a résztvevő 13 
egyesület közül a MAC csapata lett. Fölényes és 
megérdemelt győzelmét legénysége egyöntetű, 
állandó formájának és elsősorban Bangha k>*  
tűnő vívásának köszönheti, aki a mezőny leg
tehetségesebb vívójának bizonyult.

Az elődöntőre nz Eleklromosművek, BSE, 
Royal VC, Hungária,. MAC, BEAC és mint erő
nyerők. a KISOK és az FTC kvalifikálták ma
gukat. Innen a KISOK, BSE, MAC és BEAG 
jutottak a döntőbe.

A döntőben MAC—KISOK 7:2, MAC—BSE 
7:2, MAC—BEAC 5:4, BSE—BEAC 7:2, BEAC 
—KISOK 7:2, KISOK—BSE 5:4.

Végső helyezési sorrend:

• 1. MAC 6 pont. 2. BEAC 2 pont 13 gy. 106 
kapott tus^ 3. BSE 2 pont 13 gy. 107 kapott tus. 
4. KISOK 2 pont 9 gy.

MJtalaa
bemutatta
országszerte
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Két peches versenye volt vasár
nap Eötvös Zoltánnak

A BKE vasárnap korán reggel rendezte meg 
háziversenyét 2 fokos hidegben. A versenyt nz 
erős szél nagyon befolyásolta. Mindkét távon 
nagy mezőnyök álltak starthoz, közöttük sok
szoros bajnokunk,

Eötvös Zoltán, aki azonban 56t méteren 
a eél előtt fölbukott, ötezren pedig 8 kör 

lefutása után föladta versenyét.

Az eredmény a következő:
500 méter:

1. Kauser István 48.8 mp., 2. Schnellef 
50.4 mp., 3. Vita 50.6 mp., 4. Windtener 51 mp.

5000 méter:

1. Erdélyi 9 p. 51.5 mp., 2. Bihari 10 p. 08A 
mp., 3. Pataki 10 p. 20.7 mp.. 4. Vita 10 p, 
24.9 mp. 5. Windtner 10 p. 25.2 mp.

A' szerkesztésért és kttdésért felel: 
Dr ELEK HUGÓ. 
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