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Vasárnap hajnalban meghat Clemenceau 
o tigris, a hálseszerzta^seh gtöngSrteien diktátora, mindenkivel meg- 
hasonlottan halt meg ee áves korában - állva temessenek el, pompa 
nélkül - kérte Clemonceav, akit mégis ágyudjirgéssei sbmsm el 

apja malié egy^vendéei erdőben
„Júl cslüália a fii ^romolta a békét"

Vasárnap hajnalban Párizsban meghalt 
Clemenceau, a „tigris". A 88 esztendős aggas
tyán, aki élete végén úgyszólván mindenki
vel meghasonlott, férfias erővel várta a ha
lált. Agya mellől elparancsolta aaz asszonyo
kat, a halálában se akart gyöngeséget látni. 
Végrendeletében azt kérte, hogy az édesapja 
mellé temessék a vendéei kis faluban. Állva 
helyezzék el a koporsómat, mert a halálban 
is állni akarok — szólt a végrendelet.

így állt szembe mindig mindenkivel hosszú 
pályafutása alatt Clemenceau, a párizsi kom- 
jnűn népszónoka, a radikális politikus, Drcy- 
fus védője a klerikálisokkal szemben, a fé
lelmetes kormánybuktató, az opportunista 
poincaré ellenlábasa, Franciaország háborús 
serkentője, — aki csatára hívta-még a ver- 
Iduni halottakat is —, a békeszerződések kí
méletlen diktátora, az örök ellenfél, aki min
denkivel csak harcolt.

A nagy küzdelem vége a mindenkivel való 
meghasonlás lett. Meghasonlott önmagával 
is és a neuillyi, trianoni, versaillesi béke kö
nyörtelen diktátora, aki egyetlen ceruzavo 
nással országokat hasított ketté, élete utolsó 
hónapjaiban egy tengerparti kis faluban el- 
yonulva, békésen nyesegette az aloébokrokat.

Az volt az utolsó kívánsága, hogy pompa 
'és nemzeti gyász nélkül temessék el. A Pan- 
theon helyett egy vendéei kis faluban tér 
örök nyugalomra Clemenceau.

Utolsó munkája az volt, hogy megírta em
lékiratait. Vájjon ki lát a lélek mélyére? Ki 
volt Clemenceau, az embert Az emlékiratai 
talán felelnek majd rá.

A trianoni békediktátum is jórészt az ö 
munkája volt, efölött már ítélt a ma.

♦
Páris, november 24.

Clémenceau ma éjjel háromnegyedkettőkor 88 
éves korában meghalt.

Clémenceau kábult szendergésben töltötte 
utolsó óráit. A morfium-injekciók megszabadí
tották kínos szenvedéseitől. A halál éjfélután 
háromnegyedkettőkor következett be. Kevéssel 
ncgyedhárom óra után Jacquemaire dr., Clé
menceau unokája, megjelent a betegszoba kü
szöbén és könnyes szemmel, tompa hangon a 
következőket mondotta:

— Fájdalommal közlöm önökkel, hogy Clé
menceau meghalt. Békésen szunnyadt el; fáj
dalmai nem voltak.

A halálhírt nyomban tudatták Tardieu mi
niszterelnökkel, aki azonnal megjelent a gyász
házban.

A holttestet még az éjjel felöltöztették, 
tejfre lll.srtetiík ki. Itkrte 

..pkálál l«. amelyet állandóan hordntt.
Megenyhüli vonásain nem hnpyott nyomot n 

kincs haláltusa. A család felkérésére Sicard 
szobrászművész halotti maszkot készített az el
hunytról.

Ma már kora reggel nagy tömeg lepte el a 
Franklin-utcáf, ahol Clémencau lakott. Egymás
után érkeztek a különböző előkelőségek, hogy 
bejelentsék részvétüket. Doumergue köztársa
ság! elnök is személyesen jött el, hogy lerója a 
kegvelet adóját.

Napközben rengetegen keresték fel a gyász
házat

és ■ rendőrök sorfala között végeláthatat
lan menetben zarándokoltak el a húz előtt.

A gyászoló családhoz és a kormányhoz özöné
vel érkeznek a részvéttáviratok. A többi között 
részvétét nyilvánította az angol miniszterelnök, 
■ belga külügyminiszter és Primo de Rivera 
tábornok.

A kormány intézkedésére a fővárosban és az 
egész országban gyásrfátyolba burkolt lobogó
kat tűztek ki a középületekre.

Ma délelőtt nyitották fel Clémenceau vég
rendeletét,

•mely a többi Lón a v«g.« akaratit tartat-

mázzá, hogy temetésén mellőzzenek minden 
hivatalos szertartást és csupán hozzátartozói 
kisérjék el sírjához. Ehhez képest

a temetés minden külső pompa nélkül fog 
lefolyni.

A holttestet ma este hat órakor koporsóba he
lyezték. A szertartáson a miniszterelnök is je
len volt. A koporsót ma éjjol Vcndéebe szállít
ják.

Clémcnceaut Mouc.hamos környékén egy 
kis erdőben, atyjának sírja mellett holnap 

reggel helyezik örök nyugalomra.
A gyászszertartáson csupán a hozzátartozók é.s 
Clémenceau legszükebbkörü barátai vesznek 
részt. Az országos gyász jeléül a kormány ren
deletére az elhantolás pillanatában

Franciaország valamennyi városában ágyu- 
sortüz fog eldördülni ugyanngy, mint a

A fővárosi reformügyében
vasárnap érdekes fordulat történt:

Scitovszky Béla belügyminiszter elhatározta, 
hogy még a mai nap folyamán

elkészíti a mandátumok meghosszabbítá
sáról szóló egyszakaszos törvényjavasla
tot és azt a keddi ülésen a képviselőház 

elé terjeszti.

A belügyminiszter eredetileg ugy tervezte, 
hogy a most tárgyalás alatt álló reformtör
vényben fog gondoskodni a december 31-én 
lejáró mandátumok meghosszabbításáról. 
Közben azonban a folytonos tanácskozáskép 
telenségek és az éles ellenzéki küzdelem kö
vetkeztében annyira elhúzódott a bizottsági 
vita, hogy

a belügyminisztert a helyzet teljes fel
borulásának a veszedelme fenyegeti

annál is inkább, mert a főváros, központi vá
lasztmánya kénytelen volt kitűzni nz uj vá
lasztás napját.

Szendy Károly főjegyző,
n főváros közjogi ügyosztályának a vezetője 
ebben az ügyben a következőket mondotta a 
Hétfői Napló munkatársának:

— Minket a jelenleg érvényes törvényes 
rendelkezések köteleznek arra, hogy az év 
végén lejáró mandátumokra kiírjuk a válasz 
fást. A törvény azt is előírja, hogy a válasz
tásokat a december 5—15-éig terjedő napok 
valamelyikére kell kitűzni. A lejáró mandá 
tumokra

a választás terminusául december 14-ét 
és 15-lkét tiiztük ki

és egyidőben erről értesítettem a belügymi
niszter urat is, hogy megtehesse a szükséges 
intézkedéseket.

Ugy látszik,
Szendy főjegyző figyelmeztetése gondol

kodóba ejtette a belügyminisztert 
afelől, hogy december 13-ig a fővárosi reform

Váratlan fordulat 
a fővárosi reform ügyében

December 14.-ére és 15.-ére kitűzték a választásokat — Scitovszky belügy
miniszter holnap törvényjavaslatot terjeszt a Ház elé a december végén 

lejáró mandátumok meghosszabbításáról, hogy elkerülje az ex-lexet

Ez évben már nem lesz törvény a fővárosi reformból

fegyverszünet megkötésének ünneplésekor.
A képviselőház holnap délután a szenátus 

pedig kedden hódol Clémenceau emlékének. 
Mind a két házban az elnök, majd a miniszter
elnök beszél, utána pedig gyász jeléül az ülést 
felfüggesztik.

Párts, november 24.
A mai lapok hasábos cikkekben számolnak 

be Clémenceau elhunytáról és részletesen mél
tatják politikai pályafutását. Valamennyi lap 
egyhangúlag hangsúlyozza, hogy Franciaország 
egyik legnagyobb fiát vesztette cl a megboldo
gultban, aki valóban kiérdemelte 

a „győzelem atyja** 
elnevezést Foch marsall hadvezért tehetségén 
kívül az ö vaserélyének és elszánt akaratának 
köszönheti Franciaország, hogy a nagy háború
ban nem szenvedett vereséget.

A hódolat mellett azonban a kritika is meg

tető alá keriilhct-e! Ellenkező esetben ugyan
is december 14-én meg kellene tartani a vá
lasztásokat. Scitovszky Béla belügyminiszter 
ugy döntött, hogy egyszakaszot törvényjavas
lat benyújtásával segít a helyzeten. Beszél
tünk ebben az ügyben

Usctty Béla
képviselővel, a reformjavaslat előadójával is, 
aki a következőket mondotta a Hétfői Napló 
munkatársának:

— A bizottsági vita elhúzódása miatt ma 
már kétségtelen, hogy

a reform ebben az évben nem emclkcdhe- 
tlk törvényerőre.

A képviselőhöz karácsonyit; végezhet » ja

VASS JÓZSEF ÉS BÚD JÁNOS 
a kisipar erőteljesebb támogatását ígérték 
a Kiosz vasárnapi jubiláris közgyűlésén

Vasárnap délelőtt díszközgyűlés keretében 
ülte meg a Keresztény Iparosok Országos Szövet
sége fennállásának tízéves jubileumát. A köz
gyűlés élőit a belvárosi plébánia templomban 
hálandó istentisztelet volt, onnan vonullak a 
díszközgyűlés tagjai a Vigadóba Czetler Jenő, 
képviselőházi alelnök, a közgyűlés elnöke üd
vözölte a megjelent vendégeket, a társegycsüle- 
lek és a vidéki szervezetek kiküldötteit. A ma
gyar iparosság sulyos helyzetéi ecsetelte és vá
zolta a gazdasági válságot, amelynek terhét a 
kézmüiparosság sínyli a legjobban.

A megnyitó elnöki beszéd után
Vara József

népjóléti miniszter emelkedett szólásra.
— A gyáripar favorizálásával, — úgymond — 

kezdődött a nemzel javarészének elproletároso- 
dása. Arra kell most törekedni, hogy

a prolctárosodó folyamattal szemben újra az 
önálló egzisztenciák százezrei találhassák 
meg boldogulásokat. Ezt nem a hivatalno
kok sssporitásávsl, a gyáripar favorizáló

nyilvánul. Clémenceau — mint Stephane Laa- 
zanne irja a Malin hasábjain —

jól csinálta a háborút, de rosszul csinálta 
a békét.

A békeszerződés nem hozta meg Franciaország 
kívánságainak teljesülését. A szerződés hiá
nyosságáért őt okolták és emiatt történt, hogy 
Poincaré elnöki megbízatásának lejártával az 
elnökválasztáson kisebbségben maradt De- 
schancllel szemben. Azóta teljes visszavonult- 
ságban élt és tartózkodásából csupán egyetlen 
alkalommal lépett ki, amikor az amerikai nem
zethez nyílt levelet intézett a háborús adóssá
gok méltányos rendezése érdekében. Jóformán 

utolsó órájáig szorgalmasan dolgozott em
lékiratain.

Munkája nem maradt befejezetlenül és meg
jelenése elé nagy érdeklődéssel tekint a köz
vélemény.

vaslattal, de a felsőház már csak újév után 
tárgyalhatja a reformot. Ilyen körülmények 
között gondoskodni kell arról, hogy a fővá
rosnál ex-lex ne következzék be. Ezt a célt 
szolgálja az egyszakaszos törvényjavaslat, 
amely a december végén lejáró mandátumok 
meghosszabbításáról intézkedik. Ez a javaslat, 
amelyet a belügyminiszter még a holnapi 
ülésen a Ház elé terjeszt, természetesen meg
előzi a reformjavaslatot, nehogy kifogyjunk 
az időből.

A képviselőházban ezek szerint egymás
után két fővárosi vita lesz: előbb az egysza
kaszos mandátumhosszabbitó, majd a re
formról szóló javaslatnak a vitája.

aával lehet elérni, hanem n kisiparosság vé
delmével.

A nagygyűlés perceken át ünnepelte Vass mi
nisztert, aki után

Búd János
kereskedelemügyi miniszter mondott beszédet.

__ A Keresztény Iparosok Országos Szövetsége
— mondotta a miniszter, — a különböző irány
zatok között megtalálta a helyes utat, összefo
gott, amely összefogásban erő rejlik. A Szövet
ség tudni fogja majd az ipari kollektivizmust 
továbbfejleszteni. Erre szükség van. mert a mai 
nehéz időket kevés társadalmi osztály érzi any- 
nyira, mint a kézmüiparosság. Feltétlenül szük
séges, hogy ez az iparosság központi szervben 
tömörüljön, amely az egyetemesség érdekeit 

I képviseli felfelé és lefelé is. A gyáripar kibon
takozása országos érdek, de a gyáripar megerő
södése mellett életerős kisiparosságra is szűk- 
ség van. A kisiparosságot támogatni kívánom

Meg akarom erősíteni azokat a szervezete- 
két, amelyeknek a hitelellátás a célja, első-
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minden Kúzosőszsdgugyi hatOttg 
felhívja a közönség figyelmét 

arra, hogy a

imnyoft 
terlsdűseneK meggátiására 

a legnagyobb óvatosságot és 
tisztaságot tartsa szem előtt, 
mert ez az egyetlen biztos véde
kezés a baktériumok támadása 
ellen. A Járványok leküzdésére 
tehát mindenkinek meg kell 
tennie a magáét és terjedésük 
ellen a leghatásosabb fegyverek
kel kell harcolni. A szájüregen 
és torkon át behatoló baktériu
mok ártalmatlanná tételére igen 
alkalmas a naponként többször 
végzendő öblögetés, gargalizálás

súsöorszesz
hígított oldatával

Mindennemű meghűlésből eredő 
fájdalmak csillapítására, náthá
nál belélegzésre, fejfájásnál 
borogatásra, szaggatásnál bedör- 
zsölésre, azonkívül belsőleg is, 
cukorra csepegtetve mindig ki

tűnő hatású a valódi

súsöorszesz
mely as egész országban min

denütt kaphatói

ügyeljünk a DIANA névre és a 
közismert sárga csomagolásra

sorban az Iparosok Országos Központi Szö- 
vetkezetét, az lOKSz-ot, hogy hathatósan 

tudjon segítségére tenni tagjainak.
'A Jövőben a kisipari érdekeket a közszállitások 
végrehajtásánál is figyelembe vesszük,

a köaszálHtások bizonyos százalékát a kis
iparosoknak fogjuk Juttatni.

Megoldjuk az exporthitel kérdését is és azt hi
szem, hogy az állam a fővárossal is megtalálja 
az együttműködést a kisiparosság problémáiban.

A miniszter beszéde végén azt a kérést intézte 
a fővároshoz, hogy az azt a 30—35 üzemet, 
amelyre nincs feltétlenül közérdekből szükség,

mielőbb likvidálja.
A kereskedelmi miniszter nagy tapssal foga

dott beszéde után Pekovits János, Haller István, 
Müller Antnl, Miklós Ferenc dr., majd Haszár 
Károly szólalt fel, akinek indítványára a nagy
gyűlés kimondotta, hogy jövő év augusztus 
20-án, Szent István napján Budapesten nagy 
Iparosgyülést tart, amelyre a külföld keresztény 
Iparosait Is meghívja.

Ripka Ferenc főpolgármester betegsége miatt 
levélben üdvözölte a nagygyűlést, majd a szé
kesfőváros üdvözletét Lobmayer Jenő tanácsnok 
tolmácsolta. Müller Antal felolvasta ezután Ha
dik János grófnak a nagygyűléshez intézett 
meleghangú levelét. Platthy György képviselő az 
•gységespárt, Homonnay Tivadar a keresztény 
községi párt, Relating Artúr a kereskedelmi és 
iparkamara, Zulaiusky Andor a TESz nevében 
üdvözölte még a jubiláló szövetséget, akiket ez- 
után Dobsa László, Rausch Aladár, Végh Ká
roly. Smlhák István, Farkas Elek és Kovalovszky 
Dénes Üdvözöltek a különböző iparosszervezetek 
nevében.

meg ma keresse lel cégünkét, 
ha olcsón nknrcalllArl venni 
RgylAngn mnassiv bronacalllAr 

lakájban telwerelve _ _ I* 18.— 
Ugyanaz nOgy'Angn I" 18.—
•'tryana- rttlíngu...........I’ 44.—
MAtanr rt ’’odmant«ky-«. W/n11. (Teroz-könit aarkán j 

Mól: VAmbAs-könu 11. 
OriHi Hlau'tki K4rj« i árinrrfHaHt,

Sertés-, marha-, coinposzt- 
és tőzeggel kevert iftkal- 

trágyát 
legjulányosabban szállít:

Tej6z«i Mliíelmann Géza
324—28 VII., Aggteleki-utca 2, A

Pénz nélkül
12—18 havi törlesztésre 

kSMpóDzórt vÁairolhnt 
csillárt, rádiót, ajándék- 
és dísztárgyakat, játékokat 

uravEssinEL aaeaar'”

szakorvos
rendel 10-4 M7 8-lf

Szigorú intézkedéseket tettek 
folyamatba vasárnap a járvá
nyos gyermekbetegségek le

küzdésére
Ma, hétfőn a szülők értekezleten határoznak a további 

tennivalókról

kórháxi

Azok a járványos betegségek, amelyek né
hány hét óta a fővárosban, Budapest környé
kén és a vidéken pusztítanak a gyermekek 
között, a várt csökkenés helyett a legutóbbi 
napokban ujult erővel terjedtek el. Szombaton 
ét vasárnap újabb tömeges megbetegedések 
fordultak elő a fővárosban és a vidéken, és 
ezért

a hatóságok megfelelő intézkedéseket tel
tek a járvány leküzdésére.

Elsősorban Is gondoskodás történt, hogy a 
járványban megbetegedett gyermekek részére 
a járványkórházakban kettő számú kórházi 
ágy álljon rendelkezésre s ezért

a Mtékesfővárost Járványkórházakban több 
betcgpavlllont rendeztek be • Járványos 

gyermekbetegek részére,
ahol — ha szükséges, — tőhbszáz beteg is meg
felelően elhelyezhető.

Egyidejűleg szigorúan utasította a székes
fővárosi tisztifőorvos az iskolaorvosokat a ta
nuló ifjúság fokozottabb ellenőrzésére. Mától, 
hétfőtől kezdődően az iskolaorvosok hatvan
két körzetben teljesítenek szolgálatot és

az Iskolába Járó gyermekeket a kapott 
simításhoz képest orvosilag a legszigorúb

ban ellenőrzik.
Mindazokat, akik a legcsekélyebb mértékben 
is beteggyonusaJc, a tisztiorvossal megvizsgál
tatják és nem engedik őket az iskola falai 
közé, nehogy esetleg továbbterjesszék a fer
tőző betegséget. Az iskolaorvosok egyben is
mertető előadások keretében kioktatják a ta
nulóifjúságot a járvány elleni védekezés mód
jairól, rendszeres előadások keretében felvilá
gosítják az iskolásgyermekeket a higiéniáról,

Buttler Wright Amerika budapesti
követe és a kecskeméti bor

Az Északamerikai Egyesült Államok címe
rével díszített pecsétes boríték érkezett a 
minap Szlrmay Károly kecskeméti polgár
mester hivatalába. Az első pillanatban nem 
lehetett tudni,

miféle diplomáciai ügye akadt az Unió
nak a „hírős várossal",

de csakhamar kiderült, hogy nem diplomá
ciai bonyodalom fenyeget.

Mr. J. Buttler Wright, az Egyesült Álla
mok kitűnő budapesti követe köldte a levelet 
Zimay polgármesternek. A 
irta, hogy

legutóbb Debrecenben járt 
bort Ivott.

A kecskeméti városi pince 
volt ez a bor, amely nagyon Ízlett neki. A

levélben meg-

és ott kitűnő

zöld szilvánijn

A csobají gyilkos bandájának 
újabb vakmerő betörése
Lopott szekéren elrabolták Séta községházának 

Wertheim-szekrényét
adatokból megállapították, hogy a vakmes 
rablást, amelyet legalább négyen követtek r! 
a Nyíregyházán agyonlőtt Torma Imre és a 
Kecskeméten elfogott Begre Antal,

• csobajl gyilkos bandájának a tagjai 
követték el.

A vezér elfogatása, illetve agyonlövése után 
a banda továbbra is együttmaradt és végig
fosztogatja az Alföldet. A nyomozó hatósá
gok megállapították, hogy a betörők Mis
kolc, illetve Borsodmegye felé húzódnak, 
hogy itt folytassák tovább bűncselekményei
ket.

A betörőbanda tagjainak felkutatására vár- 
megyeszerte folyik egész vasárnap a hajsza, 
de eddig még nem sikerült őket megtalálni.

hajnali 
a ta

▼ólt. A

Miskolc, november 24.
(A Hétfői Naplő tudósító  jótól.) Szombaton 

hajnalban vakmerő betörést követtek el a 
borsodmegyei Sála községben. A 
órákban betörtek a községházára és 
nácsteremből

elvitték a Wertheim-kasasát,

amelyben körülbelül négyezer pengő 
kasszát, mint a csendőrök megállapították, a 
községházával szomszédos gazda udvaráról 

ellopott szekéren vitték ki ■ határba, 
•hol csákányokkal és baltákkal verték 

szét .
A nyomozásban vasárnap rendkívül ér

dekes fordulat állott be. A csendőrök több 

Több hézimunhát karácsonyra
Még akkor is, ha „könnyen uralkodónak" 

tartanak, ki kell mondanom: a mai asszonyok
nak és leányoknak karácsonyra több kézi
munkát kellene készíteni. Jól ismerem ellen
vetéseiket! Nincsen idői Azonban több időnk 
volt nekünk régebben?

Nem voltak gázkályhálnk, sem villanyvilá
gítás, még kevésbé villamos háztartási eszkö
zeink. Minden munka több fáradságba került 
Es mégis hosszú estéken At ültünk kézimun
káinknál, as öröm csendes előérretével, mert 
örömet akartunk okozni.

ön azt véli, hogy nem szükséges a régebbi 
évek esxtdenségét megismételni. Hogy a kere
set utáni hajsza megköveteli a jogát, hogy az 
általános elszegényedés érezteti befolyását — 

hogv nem minden asszony iparművész.
Nem mondok ellent Ellenkezőleg. Éppen

mert szegények vagyunk, arra kellene Ügyel 
nünk, hogy az ajándékok sokba ne kerüljenek, 
hanem azon kellene lennünk, hogy ajándé
kainkat saját munkánkkal értékesebbé tegyük 
A tűmunka ma már nem vesz annyi Időt 
igénybe és nem kerül annyi fáradságba, mint 
régebbi években. Egyéb villamos eszközök 
mellett a „villamos Singer-varrögép" is rend 
dclkezésünkre 611. Varrás- és hlmzési minták 
mindenütt kaphatók és nem szükséges, hogy 
ml magunk művészek legyünk.

A tűmunkák értéküket és szépségüket pedig 
ma sem veszítették el. Hímzés- és varrásoktatást 
minden Singer üzletben, melyekből Budapes 
len többet és minden nagyobb vidéki város
ban egyet találunk, költségmentesen lehet 
kapni. Csak Időt és fáradságot kell vennünk. 
Ezért több kézimunkát karácsonyra!

aamelynek révén a legjobban lehet küzdeni 
sulyos járvány ellen.

Mint értesülünk, vasárnap szóba került i 
is, hogy a hatóság

egyes Iskolákat, amelyekben különösképen 
nagy erűvel lépett fel a fertőző gyermek
betegség, a Járvány további Időtartamára, 

ogy-két hétre bezárat
Erre az intézkedésre azonban nem került sor, 
noha több fővárosi és pestkörnyéki iskola 
egyes osztályait alig látogatja tíz-tizenöt gyer
mek, tok növendéket ugyanit a járványos be
tegségtől való félelemben a szülők nem enged
nek az iskolába.

Vasárnap több fővárosi és pestkörnyéki 
magán-, nyelv-, zene- és gyermektornaintézet 
vezetője értekezletre gyűlt egybe, amelyen a 
gyermekek közt dűlő járványos betegségekről 
tárgyaltak. Az értekezlet eredményeként

több tanintézet elhatározta, hogy hétfőtől 
kezdve bizonytalan Időre, addig, amíg a 
Járvány nem csökken, a tanítást beszün

teti.
Ma egyébként rendkívüli szülői értekezletet 

Is tartanak, amelyen az iskolákba járó gyer
mekek szülei állást foglalnak a járvánnyal 
kapcsolatosan. A szülői értekezlet előrelátha
tólag határozatban fogja felkérni a hatóságo
kat arra, hogy a járványra való tekintettel 
szüntesse be az iskolákban a járvány további 
időtartamára a tanítást.

Orvosi körök számítása szerint tekintettel 
arra, hogy a járványos gyermekbetegség terje
dése a legutóbbi napokban már elérte tetőfo
kát s igy biztosra vehető a járvány eredének 
csökkenése, különösebb aggodalomra ok egy
általán nincsen.

az

követ arra kérte a polgármestert, hogy 

küldjön neki a városi pince borából 
12 üveggel,

mert ez a borfajta annyira megnyerte a tet
szését, hogy a jövőben ebből óhajtja fedezni 
a háztartása szükségletét.

Zimay polgármester nyomban intézkedett, 
hogy a városi szikrai pincéből haladéktala
nul küldjék el a kívánt bort. A pince veze
tősége

azonnal postára is adta a tizenkét 
üveget

és az Unió követének asztalánál már rövide
sen zöld szilvánit szervíroznak, amely igy 
„diplomáciai kapcsolatot" teremtett a száraz 
Amerika és a nedves Kecskemét között.
——    nrn1 n winwr«irr«J!’<-’Mlt

Megjelent n

Színes Regénytár
58—59-1 k kötet©
M. Herzberg

Dlelllnde 
hercegkisasszony

A két kötetes teljes re-
Kény 60 lillérért min
den trafikban és vasút
állomáson kapható.

Egy csokor krizantém
Ezen a héten találkozásom volt egy csőké 

krizantémmal, amelyik könnyeket csalt ki n 
lakinek a szeméből. Nem volt valami különös 
krizantém-csokor, pár szál virág, arany szállás 
gal összekötve, üde, friss, jószagu virágok 
lomha, idomtalan, haragos zöld levelekkel a 
bütykös száron. Egy közönséges csokor krizan
tém.

Az, aki kapta, Aradról jött Pestre, tiz észtén- 
deje nem volt már itt, a rokonait látogatta 
meg, kedves, bájos, fiatal uriasszony, amikor 
legutoljára itt járt, lány volt még é« keringöt 
meg polkát táncolt a Vigadóban- A DÍVA iro
dájában adták át a vendégnek a virágokat. A 
DÍVA szervezetébe pár száz pesti kereskedő 
tartozik. Ezek a kereskedők mindenkinek, aki 
náluk a DÍVA könyvecskéjével vásárol, abba 
pontosan és rendesen beírják a portéka árál és 
ha azután az, akinek ilyen DÍVA könyve van, 
felmegy a DÍVA irodájába, ott ajándékokat kap 
a vásárlásai arányában. Adnak neki ingyen 
vasúti jegyet, színházjegyet, visszafizetik a ví
zum árát és ezeken felül minden asszonynak 
és minden lánynak kijár még egy csokor virág 
is. Olyan virág, ami megfelel a szezonjának. 
Szeptemberben szegfű járta, most meg krizan
témokat kötnek csokorba a DÍVA irodájában.

Egy ilyen krizantém-csokrot adtak át a vi
zűm díjjal meg a vasúti jeggyel együtt annak 
az aradi uriasszonynak is, aki Pesten rokon
látogatás alatt itt selymet vett, ott harisnyát, 
emitt ruhát csináltatott magának, amott meg 
a fiának vásárolt hintalovat, trombitát, síneken 
járó vonatot, meg mackót, amelyik dönnög, 
ha megnyomják a hátát.

Az aradi uriasszony egy csokor kriznntémot 
kapott és amikor kezébe vette a virágot, resz
ketett a keze és hamvas arcán ugy szaladta!, 
le a könnycseppek, mint tavaszi reggelen ■ 
harmat a nyíló rózsahimbón.

Megkérdeztem tőle: miért sir, miért reszket I 
kese?

— Tíz éve nem voltam Pesten, először jöttem 
ide és kimondhatatlanul jól esik nekem, hogy 
akkor, amikor megjelenek üzleti ügyben egy 
hivatalban, ott nekem, az üzletfélnek csokorra 
kötött virágot adnak ajándékba. Ezt a virágot 
most elviszem magammal haza és elmondom 
otthon mindenkinek, hogy aki Pesten vásárol, 
az olcsóbban és jobb portékát kap és a jő por
tékához még virágot is adnak...

A könnyes szemű, kriz. atémos aradi asszony 
elment, a nevét sem tudom, de azt látom, hogy 
azóta a DIVA-hoz egyre több és több aradi 
asszony meg aradi ur jön és mindegyik bol
dog, amikor a szabályosan kijáró visszatérilv- 
sekhez megkapja a krizantém-csokrát, amiből 
tavaszra ibolya lesz és nárcisz, aztán fehér or
gona és nyár elejére sárga tenrózsa.

Talán soha nem láttam még propagandának 
olyan eredményét, mint amilyen eredménye 
vo’lt ennek az apró figyelemnek. És ha ötlete* 
finom, stilszerü, kedves fajtája a Prol,aS®n““* 
nak eredményt ért el valaha is, ugy az kétség
kívül a DÍVA krizantém-csokra volt, amely 
szebben beszél mint egy hétszinii plakát, avagy 
aranybctükkel merített papirosra nyomtaton 
körlevél. Az az ötszál virág, haragos zöld leve
lekkel a bütykös száron, átkötve aranyos sza
laggal és megöntözve egy szép asszony szemé
nek gyöngyös harmatával nagyobb reklám, 
mint ezer világitó betű a sötét éjszakában «» 
olyan maradandó, hogy talán még az unom 
is beszélni fognak majd arról, amikor a nagy 
->nyő Pesten a Városház-utcában krizantém 
’sokrot kapott..( p j

Decemner eiseiare
száma bérpalotában. teljes comfortta) 

uccal lakás 1850.— pengőtől 
háromszoba hallos uccal lakás 
2400- pengőtől kiadók.

Tapéta, csempe, központ! tCtós, őHendé 

tnelegvlzszolgái Utás. .
Bővebbet a helyszínen vagy Ambrus és Halnaly ep 
mérnököknél V., MArla Valéria a. i0.Tel..8»
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LBGJOBBDAD LBOOLCSOOPAP“* PAP-
Kárpitosam, vas
ás rézbutorgyára

OICHNKR JÁNOS
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Ns«y kataléfMt 40 1UL ellenében poMto bémsntve 
rendelő vér- rédzére fZSSISZMS!
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Veratomlesztéssel megmen
tettek Marinovich Jenő volt 

főkapitány életét
Hnszárönkéntes Ha ajánlotta fel a vérét, apja megmentésére

Marinovich Jenő dr., Budapest nyugalma
zott rendőrfőkapitánya két héttel ezelőtt sú
lyosan megbetegedett. Hozzátartozói a Fa
sor-szanatóriumba vitték, ahol Adóm Lajos 
dr. tanár bélmütétet hajtott rajta végre. Ki
lenc nappal ezelőtt történt az operáció, amely 
sikerült ugyan, de az utána beállott kompli
kációk következtében

a beteg állapota tegnap válságosra for
dult

Estére már annyira rosszabbodott a helyzet, 
hogy katasztrófától kellett tartani. Ádám 
professzor és Freud főorvos megvizsgálták a 
beteget és arra a megállapításra jutottak, 
hogy

sürgős vérátömlesztésre van szükség, ha 
a katasztrófát el akarják hárítani.

A betegágynál tartózkodtak Marinovich Jenő 
hozzátartozói, köztük a főkapitány fia, ifj. 
Marinovich Jenő, aki most huszárönkéntesi 
idejét szolgálja a honvédségnél. A húszéves

Jeges volt a kardhasznaiat 
- hangzik a Katonai katoságok 

dSntOse a szokosfoneruári 
kardatfár Uggdken

Székesfehérvár, november 24.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) A székes

fehérvári véres kardaffér ügyében a székes
fehérvári csendörfelügyelőség befejezte a 
vizsgálatot. Mint ismeretes, Perényi Géza 
százados az egyik szállóban rendezett bálon 
kardjával súlyosan megsebesítette dr. Csöp
penszky Ernő székesfehérvári ügyvédet, aki 
barátainak azt kiáltotta oda, hogy: „Népség, 
katonaság utánam". Amikor a százados fele- 
lőss^re^vonta^azjüg^védet^zzal^Jiogy^nu

különleges és csodás 
világító oszlopai!

Magyarországon
először!

Szombat óta üzemben a

CORVIN
áruház előtt.

Ezen oszlopokban láthatók a legújabb 
hSEVTLLA* -minták is.

A kéznek az oszlopon megjelölt hely
hez való közelítése egymagában ele 
gendö, hogv a különböző színekben cso
dásán világító készüléket üzembe 
helyezze.

Ne mulassza el megtekinteni!

ifj. Marinovich Jenő, mikor megtudta miről 
van szó, minden habozás nélkül

nyomban fölajánlotta vérét nagybeteg 
édesapja számára.

Az orvosok vérvizsgálatot vettek tőle s mi
után megállapito’ták, hogy a vére alkalmas 
az átömlesztésre, Marinovich Jenőt a mütő 
terembe szállitották, ahová lesietett a fia is 
és

Ádám professzor azonnal végrehajtotta 
a vérátömlesztést.

A műtét sikerrel járt. A vérátömlesztés kö
vetkeztében a nagybeteg szervezete annyira 
megerősödött, hogy most már szembe tud 
szállni a kórral. Az éjszakát eszméletlenül 
töltötte, reggelre azonban már mutatkozott a 
vérátömlesztés jótékony hatása. Marinovich 
Jenő állapota most is nagyon sulyos, az or
vosok azonban remélik, hogy a vérátömlesz
téssel sikerült megmenteni.

A

baja van magának a katonasággal", dr. Csöp
penszky Ernő éles hangon válaszolt, mire

a százados kardot rántott és megsebesí
tette az ügyvédet.

Székesfehérváron óriási érdeklődéssel várták 
a katonai hatóságok megindított vizsgálaté 
nak eredményét, amely ma került nyilvános 
ságra.

Az elsőfokú katonai fegyelmi hatóság 
ezek szerint megállapítja, hogy Pcrényi 
Géza százados jogosan, sőt kötelcsség- 

szerüen járt el.
Csöppenszky magatartása provokáló volt.
„népség, katonaság" kifejezés miatt a száza
dos őt joggal vonta felelősségre. Csöppenszkyt 
a százados, mint önkéntest ismerte és mim 
ilyet parancsolta haza, amikor az éles han
gon válaszolt neki.

Az ügyvéd ököllel a százados arcába 
akart sújtani és Peréuyi százados csak 

ekkor rántott kardot.
Dr. Németh László kórházi főorvos szakértői 
véleménye szerint a kardvágás elölről és ol 
dalról történt, tehát nem hátulról és orvul, 
amint azt Csöppenszky dr. barátai elhíresz
telték. A vágás hét centiméteres volt és nyolc 
napon belül gyógyuló.

Különben is Pcrényi higgadt, jó modorú 
ember,

aki semmiesetre sem provokálhatta az affért. 
Székesfehérvárott a csendörfelügyelőség 

vizsgálatának befejezésével a kardaffért még 
korántsem tekintik lezártnak, mert azt hiszik, 
hogy

Csöppenszky dr. az elsőfokú hatóság 
végzését megfellebbezi 

a felsőbb katonai fórumokhoz.

A demokratikus blokk 
győzelme

Húszezer aláírást nyújtott be 
vasárnap a Magánalkalmazot
tak Biztositó Intézetének vá

lasztásaira
A Magánalkalmazottak Biztositó Intézeté 

nek önkormányzati választásaira vasárnap 
adták be az ajánlásokat Zsembery István el
nök kezeihez a választási bizottság Rotten- 
biller-utcai helyiségében. A munkaadók, a 
szabadfoglalkozású kategóriákat kivéve, cgy 
listát adtak be, a szabadfoglalkozású kategó 
riákban két lista szerepel: az egyik a nemzeti 
blokk, a másik a demokratikus blokk listája. 
A nemzeti blokk listájának vezetői Becsey 
Antal és Früliivirth Mátyás, a demokratikus 
blokk listavezetői Györki Imre dr. és Földes 
István dr.

A munkavállalók kategóriáiban mindenütt 
két lista fut. Már az ajánlásoknál kiderült, 
hogy

■ demokratikus blokknak fölényes több

líromk.f IncóIlilnttnU >1.11.1 mlnmg.MIWz.tl..
Női fekete, barna és dívatszínű pántoscipők .... 19.50 r
Női magas fekete fűzősclpők .............................. . I__  _________. ____
Férfi fekete magas és félcipők ............................ P 18.80, barna színben P 22.—
Gyermek fék.fűzős P 4.80tői, barna P 8^i«i.Flű és leány fék. fűzős P 12.60-toi, barna 13.80 tó 
Nöl nArolpök .... P 6.SO Nöl hócipők P 9.80

Turul Cipőgyár Rt. m&TWft

légre van kilátása.
amennyiben a nemzeti blokk mindössze ki
lencezer aláírást tudott produkálni a demo
kratikus blokknak, több mint húszezer alá
írásával szemben. A magántisztviselői kate
góriában a nemzeti blokk listavezetője Ked
vesig György, a demokratikus blokknál 
Kertész Miklós. A pénzintézeti csoportnál a 
nemzeti blokk listavezetője dr. Cselényi Pál, 
a demokratikus blokknál Kreutzer Lipót dr. 
A művezetői kategóriánál a nemzeti blokk
nak Vográcska Béla, a demokratikus blokk
nak Gallay János, a kereskedelmi alkalma 
zottak kategóriájában a demokratikus blokk
nak Dcutsch Jenő a listavezetője. A vidéki 
kategóriákban a nemzeti blokk listavezetője 
Stamler Béla, a demokratikus blokké Bónis 
József.

Külön érdekessége a választásnak, hogy 
33.385 aláírást nyújtottak be, ami az ösz- 
szcs szavazók egyharmadrészét teszi.

A demokratikus blokk listájának fölényes 
győzelme biztosítottnak tekinthető.

„TEHERHORDÓ KULIJAI VAGYUNK 
AZ ÁLLAMNAK"

mondották a kereskedők és iparosok képviselői 
a gazdaságpolitikai párt viharos alakuló gyűlésén

„Nem hiszünk többé a politikusoknak" — kiáltotta izgatottan 
Bittner János ielsöházi tag, a gyűlés elnöke

Az Iparosok és Kereskedők Gazdaságpolitikai 
Pártja szervező nagybizottsága ma délelőtt Biit- 
ner János felsőházi tag, kereskedelmi és ipar 
kamarai alelnök elnöklésével értekezletet tar
tott a Cipökercskedők Országos Szövetségének 
Jőkai-téri helyiségében. A pártvezetőség nyilat
kozata szerint a

pártmozgalomban ax ország összes kis
iparosai és kereskedői, többszázezren vesz
nek részt és az uj párt zászlóját december 
15-én, vasárnap délelőtt a régi képviselő
házban megtartandó monstrcgyiilésen 

bontják ki.
A mai gyűlésre valamennyi kereskedelmi és 
ipari szakma elküldte megbízottját és a meg
jelentek között programtervezetet osztogatlak, 
amely

tizenkét pontban tartalmazza a gazdaság
politikai párt követeléseit

Az uj párt elsősorban követeli az állam és a 
törvényhatóságok által fenntartott vállalatok 
és szövetkezetek támogatásának megszüntetését, 
a progresszív adózási rendszert, az állam által 
nyújtott hitel méltányos elosztását, a vám- és 
tarifapolitikában a kiskereskedelem érdekeinek 
védelmét, a közszállitási szabályzat revízióját, 
továbbá az általános, titkos, egyenlő szavazati 
jogot, a gyülekezési, egyesülési és sajtószabad
ságot, valamint az esküdtszék visszaállítását.

Bittner János elnöki megnyitója után napi
rend előtt Zinterstein Károly és Kendi főtitkár 
szólaltak fel. Zinterstein a fővárosi törvényja
vaslatról beszélt. Kendi pedig bejelentette, hogv 
a Magánnlkalmazottak Biztosító Intézetének 
választásán a Gazdaságpolitikai Párt teljes dia
dalt aratott, mert jele'tjeit sikerült behoznia az 
egyedül elfogadott lajstromba. Az értekezlet 
ezután határozati javaslatot fogadott el, amely
ben az iparosok és kereskedők képviselői tilta
koznak a fővárosi törvényjavaslat tervezete el
len és

követelik, hogy amint ezer orvos, vagy 
ügyvéd cgy tagot választhat, ugy ne nyolc
ezer, hanem szintén csak egyezer keres
kedő és Iparos küldhcssen cgy tagot a fő

városi autonómiába.
Bittner János ezután bejelentette, hogy min

den politikai párttól függetlenül csupán az ipa
rosok és kereskedők gazdasági érdekeinek meg
védésére alakítják meg a gazdaságpolitikai 
pártot

Pfeiffer Sándor titkár felhívására, amelyben 
a tagok áldozatkészségére apellált, a különböző 
érdekképviseletek vezetői egymásután járultak 
az elnöki emelvény elé különböző pénzösszegek
kel, úgyhogy rövid néhány percen belül több 
mint ezer pengő állott a monstregyülés technikai 
megrendezésének céljaira. Pfeiffer Sándor viha
ros taps közben arról beszélt, hogy az öngyil
kossági statisztika élén most már nem a szerel
mes szakácsnők, nem a zsákutcába jutott sik- 
kasztók, hanem a becsületes, dolgozó iparosok 
és kereskedők, a nemzet gerincét alkotó polgári 
középosztály tagjai állanak.

— Teherhordó kulifai vagyunk az államnak és 
társadalomnak, minden politikai kalandor belő
lünk élősködik és mégsem honorálták jogos 
igényeinket a fővárosi törvény javaslatban, a 
vámtarifa revíziónál és mégis olyan adópolitikát 
folytatnak, amely miatt a legutóbbi statisztika 
szerint

576 magyar iparos és kereskedő követett el 
öngyilkosságot.

Egy cipész-kisiparos évi 360 pengő biztosítási 
dijat fizet az államnak, ugyanennyit fizet az a 
nagybirtokos is, aki 180 gazdasági cselédet fog
lalkoztat! A kereskedőnek és Iparosnak társa 
lett az állam, a főváros és a Társadalombiztosító

r 17.—. lakk 24.50 r 22.—
P 22.— barna színben P 24.80
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Az Odol megtartja a fogak épségét 
és friss üde leheletet biztosit

és hogy nccsak csendes társ legyen, az ál
lam azzal ad hangot jelenlétének, hogy n 
tönkrement kereskedő felett megüti a llel- 

tációra hivó dobot.
A kereskedők és iparotok büszkén hirdetik 
osztályöntudatukat és oszlályharcukat, mert ők 
a nemzet gerincei nélkülük nem lehet erős 
Magyarországot csiPini.

Ezután dr. Rényi József, a szőrmekereskedők 
és iparosok ügyésze beszélt.

A pnrlnmentarizmus mai formájának meg
szüntetését és az érdekképviseleti rendszerre 

való áttérést követelte,
amire nagy vihar tört ki a teremben.

— Nem kell fasizmust — kiáltozták a termet 
zsúfolásig megtöltő megbizottak. A teremben ál
landó nagy zaj uralkodott Rényi beszéde alatt, 
maga Bittner János elnök is kipirult arccal 
csapkodta az asztalt és folyton ezt kiáltozta:

— Nem hiszünk többé a politikusoknak.
Végül dr. Boros András okleveles közgaz

dász, a közgazdasági egyetemet végzett és az 
ipari vagy kereskedelmi pályán elhelyezkedett 
okleveles közgazdák csatlakozását jelentette be.

Bittner elnöki záróbeszédével ért véget 
verő nagygyűlés.

FRANCÉ
nevezhetünk hazánk fiá-

RAOIL
Francé, akit buszkén _______ ________
nak, egészen kivételes helyet foglal el a tudo
mányos irodalomban. Megrázóbb, meggyőzőbb 
és irányjelőlőbb könyv kevés akad a világ

irodalomban, mint az alábbi 3 áj Francé:

8 16! forrása
Francé bűbájos előadásában as erdő, mező, 
vadon sokrétű társadalmával, bonyolult és 

titokzatos életével kötünk ismeretséget
Ara fűzve 5.50 Kötve 7«—>

nei az oiei
A világtörténelem legérdekesebb korszakai meg
döbbentő erővel kelnek életre e csodálatos 
lapokon. Nehéz eldönteni, hogy Francé törté
netírónak vagy természettudósnak nagyobb-*.
Ara fűzve Kötve 7JÖ

o növények eiete
2. kiadás.

Ez a kivételes könyv emelte világhírre Francét 
A gazdagon illusztrált könyv minden regénynél 

Izgalmasabb.
Ara tőrre 7AŰ Kötve »r—

Dante könyvkiadó kiadás?’
Budapest, VIn Ó ucca 27.

Mindem könyvAruandl kapható*



HfilTölMAPló BndipCTi, 19M novanbera
máglyán igene el megüt egy békés
csabai nyoicuanbteves Öregasszony

Békéscsaba, nov. 34.
(A 11 ét föl Napló tudósítójának telefonjaién- 

tété.) Borzalmas Öngyilkosság történt Öcsöd 
köxség kőidében. Szombaton a község ha
tárában lakó flakon! Istvánnénál látogató
ban volt édesanyja, özv. Varga Józsefné. Rö
vid beszélgetés után elbúcsúzott leányától, 
miközben egyre azt hajtogatta, hogy

öt ebben ax éleiben többé már nem 
látják.

Hdkoniék azt hitték, hogy 85 éves édesany
juk öreg korára gondolt, amikor ezzel rémit- 
gette őket.

Mikor besötétedett, az öregasszony kiballa

gott a temetőbe s férjének sirhalma kötelé
ben szalmából, faágakból

máglyát rakott, leöntötte petróleummal, 
ráfeküdt éa a máglyái meggyujtotta 

maga alatt.
Az öreg asszony rövid idő alatt halálra 

égett. A szörnyű öngyilkosságot csak vasár
nap délelőtt fedezték fel, amikor

az öreg asszony elszenesedett holttestét, 
s a máglyának romjait a temetőben megta
lálták.

A nyomozás megindult, hogy felderítse, 
mi késztette özv. Varga Józsefnét erre « bor
zalmas öngyilkosságra.

sék. Amig azonban az a rövid ölet tart, a „halál 
ellen bebiztositoU" tagok az öreg óbudai házban 
levő vendéglőben fehér abrosz és pirog abrosz 
mellett fognak össze a halál ellen . .Az ugyan
csak óbudai „Jóumofc" 
asztaltársaságában, amelynek elnöke « kerületi 
izraelita hitközségi elnök, ha kell

fertálykor kifizetik a tagok házbéréL
Kedélyesek a tagok a „Noé és Három királyok" 
egyletében és a „JŐMnok"-nál, de alapszabályok 
megszerkesztésére nem hajlandók. Inkább negy
venkilencig számolnak és az ötvenediket már 
átültetik a szomszéd asztal mellé ... De a jó 
tékonykodást, a felruházást, a házbér kifizeté

sét folytatják éa egyszázalékos kamattal to
vábbra is kölcsönöket folyósítanak a inegszM 
rult tagoltnak.

Van „Hétfő" 4a „Csütörtök" társaság. Vm 
„Saombat" spóregylet. Van „Gitár-egylet" Rg 
még egy egész sereg egylet és társaság, <ha| 
eddig kitünően összeegyeztették a kvaterkázást 
és a — jótékonyságot. Sőt a Ferencvárosban 
van egy

„Kldobálők"
cimü asztaltárasoág is, amelyet azonban nesx 
hozott zavarba a rendelet. A „kidobálők" vagy 
franzatadtj nyelven „zamekolók" ugyanis még 
negyvenkilencen sincsenek, mert ők nevükhöz 
híven gyakzan kidobják azt, aki nekik nem 
tetszik ...

Amikor az anya sírva könyörög 
a bíróságnak, hogy ítéljék el a fiát, 
aki teljesen kifosztotta szülei és 

rokonai lakását

Egy tlzenotfivss gimnazista 
levetette magit a negyedik 
emeletről es szörnyethalt

Öngyilkos lett, mert intőt kapón

Érdekes és nem mindennapi betörési 
ügyet tárgyalt szombaton a budapesti bün
tető törvényszék. Kél szuronyos fegyőr kö
zött egy érettségizett, jó családból való fiatal
ember állt a bíróság elé: Újvári Tibor bank
tisztviselő. akit többrendbeli betöréssel vá
dolt a királyi ügyészség, mert a nyár / o- 
lyamán szüleinek, s egész rokonságának la
kását kirabolta.

A vádlott a főtárgyaláson teljes beismerés
ben volt. Könnyek között vallotta be, hogy 
a rossz társaság, a léha környezet, az állandó 
pezsgözés sodorta a bán útjára. Mikor 
azután szerény banktisztviselői nzclé->éböl nz 
állandó dáridózások költségeit nem tudta 
viselni, — a máséhoz nyúlt. — Egy napon, 
mikor szülei nyaralni mentek és egyedül ma
radt a lakásban,

kereskedőket hivatott és eladta a lakás 
teljes berendezéséi.

Még a képeket, szőnyegeket és csillárokat is 
elkótyavetyélte, úgyhogy amikor hozzátar
tozói hazaérkeztek, teljesen puszta lakásra 
bukkantak, ö addig már egy volt artista
leány barátnőjével együtt külföldön volt.

A szillel lnkásánnk értékesítéséből Össze
harácsolt pénz azonban nem tartott sokáig. 
Úgy, hogy Újvári Tibor titokban visszaszö

kött Budapestre. Most már nem ment haza 
a szülői házba, hanem mivel tudta, hogy 
nagybátyjának: Szölősi Ferenc földbirtokos
nak Afénesí-uti villája lakatlan, azt Koz- 
valdszky János nevű rovottmultu barátja tár
saságában

felnyitotta és teljesen kirabolta.
Ugyanilyen módon járt el egyik nagynénié
nek: Kemenes Pálnénak főutcai lakásával Is 
amelynek tulajdonosa a nyári hónapokban 
baranyamegyei birtokán él.

Megrendítő jelenetek játszódtak le a fő
tárgyaláson, amikor a meglopott anya és a 
rokonok összetalálkoztak a szuronyos fog 
házőrök között álló fiúval. A vádlott lehor- 
gasztotta fejét és bármennyire is nógatta az 
elnök,

nem mert a panaszosok egyikének sem 
a szemébe nézni.

Az anya kétségbeesetten, sírva könyörgött a 
birónak, hogy súlyosan ítéljék el a fiút, meri 
a családnak pillanatra sincs nyugta a vád
lottól. A bíróság azonban mivel több fontos 
tanú nem jelent meg, a tárgyalást elnapolta 
és csak a legközelebbi alkalommal fog Íté
letet hirdetni h megtévedt urifiu bűnügyé 
ben.

Megrendítő öngyilkosság történt szomba
ton az esti órákban Budán, a Lövőház-utca 
22. számú házban, melynek negyedik eme
leti folyosójáról levetette magát a földszintre 
e«y ki«. tizenöt éves gimnazista diák, aki 
koponyaalapi törést szenvedett s a mentők 
haldokolva szállitoták az Uj Szent János- 
kórházba, ahol az éjszakai órákban sérülé
seibe belehalt

A kis diák a budai Mátyás király gimná
zium V. osztályú növendéke volt, özv. Kaffka 
Miklósnénak, egy katonatiszt özvegyének ki
sebbik fia, Miklós.

özv. Kaffka Miklósné, aki egy nagyobb 
intézetnél tisztviselőnő, gyermekeit a sze
rencsétlen sorsú 15 éves Kaffka Miklóst és 
nagyobbik fiát, a 19 éves Kálmánt szigorúan 
nevelte s nagy gondot fordított a gyermekek 
‘anulmányl előmenetelére. Tegnap az özvegy 
’egnagyobb meglepetésére iskolai intőt ka
pott kézhez, melyben az iskola arról érte
síti, hogy

Miklós fiát ax egyik tantárgyból hanyag

sága folytán meg kellett Inteni

Az intő miatt az anya felelősségre vonta fiái 
majd hosszasan lelkére beszélt, hogy foly. 
tassa iskolai tanulmányait a legnagyobb ko
molysággal és megfogadtatta fiával, hogy 
vasárnap ahelyett, hogy résztvenne az előre 
tervezett cserkészkiránduláson, az egész na
pot odahaza, tanulással fogja eltölteni. A 
fiatal diák anyja intelmeit annyira szivére 
vette, hogy

mikor az anyja befejezte a dorgáló 
szavait, a folyosóra rohant s még mi
előtt tettében bárki megakadályozhatta 
volna, lakásuk elől a negyedik emeleleti 
folyosóról a korláton át levetette magát 
a földszintre, ahol vérbe borultan, sú

lyos sérülésekkel terült el.

A tragikus eset mély részvétet keltett 
azokban az előkelő fővárosi körökben, ame
lyekhez a Ka//Aa-familia tartozik.

Apa és fia boxpárbajt vívott 
egy táncosnő miatt

Ököllel ment egymásnak az 52 éves amerikai dohányültetvényes 
és 20 esztendős tia

Megrendszabályozzák a spóregy leteket 
és asztaltársaságckat

A belügyminiszter rendelete szerint alapszabályokat kell készíteni az olyan spór 
egyleteknek, ameiyennck (íivennél ifibb tagla van — Az asztuliársaságoK úgy véde

keznek. hogy az ölvenen felüli lagokai sorshúzás uuan kllépielik
A belügyminisztériumban legutóbb rendelet 

készült azzal a céllal, hegy a budapesti asztal
társaságokat és a különböző címeken, neveken 
virágzó aportcgvlelekel megrendszabályozza. 
Es a rendelet előírja, hogy az asztaltársasá
goknak alapszabályokkal kell rendelkezniük — 
A« legalább ötven taggal rendelkeznek.

A közönség leginkább csak akkor szokott 
ezeknek az asztaltársaságoknak és spóregyle- 
teknek a létezéséről tudomást szerezni, amikor 
karácsony táján olvassa az újságban: ez és es 
az asztaltársaság ennyi és ennyi szegény gyér 
mektt ruházott fel. A belügyminiszteri rendelet 
híre érthető Izgnlmnt okozott a békés polgá 
rokból álló spórcgyletck körében. Ezekben a 
spóregyletokben ugyanis hetenként egy-két 
pengőt fizetlek be a tagok és az igy egybegyült 
Összegekből azután időnként felruháztak né 
hány szegény gyermeket,

segélyeztek nyomorba jutott, „valaha Jobb 
napokat látott" családokat, 

vagy eltemették az elhunyt szegénysorán tagokat.
A budapesti asztaltársaságokban és spór- 

cgylctokben a rendelet hírére
kisorsolták azokat, akiknek ki kell lépniük

az egyesületből,
vagy pedig uj társaságokat kell alapitaniok 
Szóval akiket ez az uj numerus cl au tus kizár- 

A legtöbb ilyen asztaltársaságok és aporegy 
letel Óbudán találjuk. A Lajos-utcában van a 
kissé rejtélyes cimü

a „Noé és Három Királyok" egyesített te
metkezési egylet

Ide békés óbudai polgárok fizetnek be heten-y 
ként 1—2 pengőt, hogy elhunyt szegénysorsu 
tagjaikat vagy ezek hozzátartozóit eltemettem-

Szokatlan természetű, párját ritkító pár
baj folyt le vasárnap délelőtt egy előkelő 
fővárosi penzió helyiségében, ahol

boxpárbajt vívott 
apa és fin egy táncosnő miatt.

Nemrégen érkezett James A. Crifflgthon 
amerikai dohányültetvényes, fiával Eduard 
A. Criffigthonnal Budpestre. Criffigthon 
európai utján azért utazott Magyarországra, 
hogy miként több európai államban, ná
lunk is üzleti tárgyalásokat folytasson az 
általa forgalombahozott dohánykülönleges
ségek exportja ügyében. Az ötvenkét esz
tendős Criffigthon fia társaságában meg
ismerkedett egy fővárosi táncosnővel, 
Benkö Rózsival, akivel többizben mutatko
zott előkelő fővárosi éttermekben és mula
tókban. Criffigthon, aki özvegy ember

komolyan udvarolni kezdett a táncos
nőnek, akibe azonban beleszeretett 

Criffigthon huszesxtendős fia is.
Az apa vasárnapig mit sem tudott 

arról, hogy fia is udvarol a csinos táncos
nőnek. Vasárnap délelőtt azonban, amidőn 
az amerikai dohányülletvényej felajánlotta 
a táncosnőnek, hogy elviszi öt Amerikába,

Benkö Rózsi váratlanul kijelentette, hogy 
nem tehet eleget kívánságának, mert neki « 
fiatal Eduard A. Criffigthon udvarol és szí
vesen veszi annak közeledését.

Az amerikai meglehetősen feldúlt lelki
állapotban távozott a táncosnőtől. Lakására 
sietett, ahol fiát zárt ajtók mögött felelős
ségre vonta. Az Izgatott párbeszéd egyre 
élesebbre fordult, végül is, a vita hevébe*

apa és fin ököllel mentek egymásnak a 
lakásukon, ax előkelő fővárosi penzió 
egyik lakosztályában formális boxpár-- 
bajt vívtak, amelynek során mindket

ten megsérültek.
James A. Criffigthon szemhéján és orrán, 

mig fia orrán és állkapcsán szenoedett sé
rüléseket.

A sérüléseket a penzió egyik orvoslakójaj 
dr. Wldder Hermann kötözte be, aki 
zajra löbbedmagával s a penzió személyse
tével együtt berontott CrifTigthonék lakosz
tályába.

A boxpárbaj után apa és fiú kibékültek 
s abban egyeztek meg, hogy haladéktalanul 
visszautaznak Amerikába, de — a pesti 
táncosnő nélkül.

Excellent

Kaphatók minden Jobb 
kötött- fis szövöttfirU'Uzletben

A legtökéletesebb 
műselyem-fehémemü I

Savóim 
■ HabMiyem Mórái

újdonságok:

hímzett pizsamáit 
csipkediszltésii 

ingnadrágok

Csak Habselyem telir&ssal 
valódi!

Eleven pontyot akart lopni 
a Debrecen-szálló halasmedencéjéből

Raftacsipték és letartóztatták
Beim Károly 27 éves borbélysegéd hosszabb 

időt töltött as egri fogházban. Lopás bűnét 
kelleti levezekelnie. Azután ütött a szabadu
lás órája, Dóim Károly borbélysegéd hátat 
fordított as egri emlékeknek. Feljött Buda
pestre, álláshoz jutott egy borbélyuxühelyben, 
ahol szorgalmasan dolgozott.

A becsület útjára térő borbélysegéd életében 
szombaton este váratlan fordulat állott be. A 
Rákóesl-uti Debrecen-szálló udvarán a halas 
medencéből egy

eleven pontyot emeli ki 
és a ficánkoló halat éppen a zsebébe gyömö
szölte. amikor rajtakapták, rendőrt hívtak és 
Dóim Károly borbélysegédet bekísérték a fő
kapitányság épületébe.

A visszaeső bűnért szigorúan vailatóra fog
ták a detektívek és Beim Károly a követ kesé
ket moadta:

— Nem vegyek éa, kérem, rossz ember. As 
egri könnvelmüségelwiért meglakoltam és a 
fogság kitöltése után Bndapestre jöttem, hogy 
becsületesen éljek és jévétegyem muJtnanet. 
Rénapokig nem Is történt semmi hej, nem 
ért semmi kisértés. Ssembeten estefelé azon
ban • keMl pályaudvar mellett égőm várat

lanul Össxeakadtam egy egri ismerősömmel, 
aki sokszor megfordult az egri fogházban és 
onnan ismert engem. Meglnvitátt a Debrecen- 
étterembe, ott beszélgetni kezdtünk a múltról 
és ekkor teljesen érthetetlenül 

feltámadt bennem a múltak emléke,
a régi Deim Károly és hirtelen ellenállhatatlan 
vágyai éreztem, hogy valamit lopjak. Az ud
varon Ott volt a közelünkben a halas medence* 
egész ösztönsserüen, akaratlanul

zsebre akartam dugni egy halat.
A botrány kitört, egri barátom kereket oldott 
és én igy kerültem ide.

A főkapitányságon nem mentek bele a lélek- 
tani fejtegetésekbe, hanem lopás büntette miatt 
kihirdették az előzetes letartóztatásról szőlő 
végtért Beim Károly borbélysegéd előtt, akit 
a visszatérő múlt vitt az ujabh bűn útjára^*

Soványité kenyér QLASNER MIKSA# 
JHrAly-ulca M. Atrt. m_14.
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magal a vonattal 
Bécs mellett egy volt budapesti 
részvénytársasági igazgató
A KáűálláDa uarrt szaböcimke segítségévei 

agnoszkálták Binder nriurt

Vasárnap ismét tömegesen 
követtek el öngyilkosságot

Méreg, kés, kötél és mozdony szerepel a kilenc öngyilkos 
listáján, akik közül hat meghalt

Megrendítő tragédia híre érkezett szombaton, 
a késő esti órákban Budapestre az osztrák fő
városból. Néhány nappal ezelőtt ugyanis Nuss- 
dorf állomás közelében, amely Wien mellett 
fekszik, a vasúti síneken

egy fejnélküli férflholttcstre bukkantak a 
pályaőrök.

A holttest zsebeit kikutatva, abban semmiféle 
igazoló Írást nem találtak, úgy, hogy a bécsi 
orvostani intézetbe beszállított tetemet, mint is
meretlen hullát kezelték Egészen véletlenül 
szombatra megoldódott a rejtély és megállapí
tották, hogy az ismeretlen férfiholtlest, amely
nek

fejét két nappal később Otven-hatvan lé
pésre távolabb, a töltést szegélyező bok

rokban megtalálták,
egy budapesti volt rézsvénylársasági igazgató
val: Binder Artúrral azonos. Binder minden 
valószínűség szerint a gazdasági válság áldo
zata és öngyilkossággal fejezte bo életét.

Binder Artúr az egyik fővárosi nagybank 
cégvezetője volt, majd mikor az inflációs idők
ben működni kezdtek a B-llsták, ő is kikerült 
biztos pozíciójából és a bank, bár szolgálatai
val teljes mértékben meg volt elégedve, na
gyobb végkielégítéssel elbocsátotta. Binder ek
kor, hogy egzisztenciáját biztosítsa, textilfor- 
galmt részvénytársaságot létesitett és főleg kül
földi áruk behozatalával igyekezett foglalkozni. 
Munkáját a különböző behozatali nehézségek 
megnehezítették, de a szerény keretek között 
megindított üzlet mégis prosperált volna, ha be 
nem következik a rettenetes gazdasági válság, 
amely

teljesen tönkretette.
Rengeteg budapesti cég maradt adósa, ennek 
következtében nem tudott vállalt kötelezettsé

geinek eleget tenni, úgy, hogy csődbe került. Az 
idős igazgató itt állott családjával egy krajcár 
nélkül, miután lakását és minden ingóságát el 
árverezték. Binder Artúr kétségbeesve próbált 
új egzisztenciát teremteni magának, de ez sem 
sikerült.

Hogy családján mégis segítsen valahogyan, 
néhány hónappal ezelőtt

felköltözött Bécsbe
és ott lakó bátyjának üzletében kapott szerény
jövedelmű állást. Az itt keresett pénz azonban 
nem volt elegendő arra, hogy saját ellátásán 
kivül, másról is gondoskodhasson. Ez azután 
annyira elkeserítette, hogy végzetes tettre ha
tározta el magát. A múlt hét egyik estéjén ki
utazott a Bécs közelében fekvő Nussdorfba és

az állomás közelében megvárva az arra ha
ladó gyorsvonatot, a mozdony elébe vetette 

magát. A vonat valósággal lefejezte,

feje messzire gurult, teste is a felismcrhetetlen- 
ségig összeroncsolódotl. Bécsben lakó bátyja, 
mikor öccse negyvennyolc óráig nem tért v-isz- 
sza, először Budapestre telefonált, hogy vájjon 
nem utazott-e haza családjához, mikor azon
ban innen tagadó választ kapott, bejelentette 
eltűnését a bécsi rendőrségen. Az ismeretlen 
hulla feltalálása után Binder Artúr fivérét érte
sítették arról, hogy milyen szörnyű leletre buk
kantak a nussdorfl vonal pályatestén és közöl
ték azt is, hogy

az Ismeretlen holttestet fedő kabátban egy 
budapesti szabó cégjegyzése van.

Ebből agnoszkáita azután fivére az öngyilkos 
részvénytársasági igazgatót, akinek halálát most 
itt Pesten feleségén kivül három kiskorú gyer
meke gyászolja.

A vasárnap folyamán megint egész sereg 
halálos kimenetelű öngyilkosság foglalkoz
tatta a hatóságokat.

A Cserhát-utca 24. számú házban Kumpf 
Ilona, egy nyomdai gépmester 22 éves lánya, 
sulyos idegkimerülés miatt

lugoldattal mérgezte meg magát.

Már napok óta orvosi kezelés alatt állott és 
mialatt édesanyja orvosi recepttel lement a 
gyógyszertárba, elkövette a leány az öngyil
kosságot. Beszállították a Rókus-kórházba, 
ahol pár óra alatt kiszenvedett.

A Kossuth Lajos-utca 1. számú házban 
özv. Pálinkás Istvánná 42 éves takarítónő, 
aki egy részvénytársasági igazgató szolgála
tában állott, éles

konyhakéssel átmetszette a nyakát és a 
gégéjét.

A mentők még élve szállították be a Rókus- 
kórházba, de ott csakhamar bekövetkezett 
halála.

Pesterzsébeten a Török Flóris-utca 4. 
számú házban özv. Brandl Ignácné 63 éves 
asszony betegsége és munkaképtelensége 
miatt

lúggal megmérgezte magát

és a Rókus-kórházban sulyos belső égési se
beibe belehalt.

A Budakeszi-ut 3/c. számú házban Balezó 
József 68 éves házfelügyelő

ruhaszárító kötéllel felakasztotta magát.
Mire felesége rátalált, már halott volt.

Szombaton éjszaka a kelenföldi pályaud
var közelében a vasúti síneken egy negyven 
év körüli férfi 

borzalmasan ősszcazabdalt holttestére 
akadtak.

A zömök termetű, kerek arca, szürke kábé* 
tos és szürke ruhás ismeretlen férfinek a bal
karját és a ballábát vágta le a vonat, azon* 
kívül a koponyáját összeroncsolta. A rendőri 
bizottság megállapítása szerint, az ismeret
len férfi, akinek zsebében két fillér és egy 
régi ötpengős bankjegy volt, öngyilkossági 
szándékból vetette magát a győri—soproni 
személyvonat mozdonya elé.

Szombaton reggel a kőbányai vám kötő
iében találták a vasúti töltésen egy öreg 
embernek

a vonat kerekei által feldarabolt holt
testét.

Vasárnap délelőtt megállapította a rendőrt 
ség, hogy Olllscher Antal 72 éves nyugdíjas, 
aki az Örömvölgy-utca 10/a. számú házban 
lakott, öngyilkossági szándékból vetette ma
gát a vonat elé. A teljesen egyedül álló öreg 
ember házigazdájának, akinél albérletben 
lakott, levelet hagyott hátra, amelyben 
közli, hogy öngyilkosságot követ el, beteg
sége és anyagi gondjai miatt. Az agnoszká* 
lás vasárnap délelőtt megtörtént az orvos
tani intézetben.

Auerbach Mihály 26 éves ablaktisztító, 
Madách-utca 16. számú házban lúggal. CW- 
minszky Viktorné, egy szabómester 38 éves 
felesége, a Thék Endre-utca 26. számú ház
ban ópiummal, Fischer Gyula 57 éves ipa
rossegéd az Alsóerdősor-utca 30. számú ház 
alatt, ismeretlen méreggel megmérgezte ma* 
gát. A mentők mindhármukat rendkívül sv* 
lyos állapotban a Rókus-kórházba szállítot
ták.

A cégnek nagy erőssége mindig az volt, ami más üzletektől megkülönböztette: a t. vevőközönséggel való 
szoros, szinte bensőséges kapcsolat, amely jó és rossz időkben, a céghez való hitben mai napig is változatlanul 
fennáll. Ennek_a Kipróbált, soha meg nem ingott hűséges ragaszkodásnak hálás viszonzása jegyében Indítottam 
meg az ezídén

e hó 23-án megkezdődött karácsonyi vásárt.

Tudott dolog, hogy az ár magában üres jelszó, ha tartalmát nem a minőség adja meg. Karácsonyi áraim 
nem „versenyárak**; semmi árzsonglőrösködés, feldícsérő superlatívusok.

egyszerűen: jót adok — olcsón.

1/nrtfnn “ Óbudai Kartonnyomógyár híres kfvítelf cikke Körül-
IcUl IVlI* bolfll 600 vég, világos- ós sötótm intáj úak. Közöttük egy A a 

rész bétorbeledósro is alkalmas, dekoratív mintájú, álónk, friss színek. ||f| _
Méterbe most csak__________________________________________________V V IllltT

8.90 P

Tpnnic • Kispesti Textilgyár RT. klpróbáltan Jó, príma A A
lUIIIIO 11 tllitll* minősége. Nem keskeny, nem foszlik. A hir- -szia

detett iátezólag olcsóbbakkal össze nem tévosztendő. Méterjo most osak aJK ÜllCr

Fíríl és ílűöltönurc^^ffn^S
A rendelésnél kérem a nagy szélességre figyelemmel lenni. 160 om 7 50 P

lÍACha f<hlll£ Tavnsslas színű, középpasztel tónusok. Jó házi 
lltl99QU lUUlVe és fiatal leányka ruhakelme. 100 om széles. 3.90 P

öyairlü Ycrscu-trlcol.
jó minősége. 130—140 cm széles. Méterjei most esak.............................. 7.90 P

Oiid>mus<io Fnom guap|Bból.pA<>°£~ 
ószro ós télre szolgáló válfaja. Ez évad legdivatosabb kelméje. Új színok, 
kapucinusban^, égetett konyérhajszfn, eastorbarna. stb. Ara kifeje 
setten osak a karácsonyi vásár tartama alatt, 180 om szélességben..... 13.90 P

Anfinl 11 Arc (bírni k*h*tra, ruhára. Finom minőség. A Wkt
Uul 3 Uflly, letoa »|inlsh«-e adja meg a moleg tényét, 

omló puhaságát Ara a cég részéről a vevő javara szolgáló karácsonyi 
kedveskedés. Teljes 70 om széles, méterje csak...... .

fronnlla garantáltan tiszta gyapjúból. Minden modern színben: M
VI VRYVSiftl korall, belga, platlna-sztlrko. koponhagen-kék, hárafa- 

levöl, trnlse. stb. szlnekbon. Míg a készlet tart 90 om széles, ára esak 4.oo p

R^^CIICC szövésű tavaszi-őszt gyapjákeime, elsőrendű minőség,

modern színek, 180 om szélen. Méterje most onak._„._...^._—.........-
8.90 P

Kammgarn-Ssrge.
tézetl ruháknak különösen ajánlható. 100 esi széles. Méterje most osak

0.9OP

Jl€r kelmék, érdokos sslnkompoziclók, arannyal álszö
vöttek A rendes eladási ár felén. 70 cm pzéles, most esak ...........

4.90 P

rürdöhíipenu Jrolíé' o^... -
szélos, 8c-40% árén aíul. Most osak ....................

14.30 P

Zf piyrís ponclRE.
Pár excellenoe férfi pyamákra alkalmas- 0.80 P helyett osak ............

4.50 P

gapjtt-Vdoar.
méterje most osak . ..... ........

»Tweod« ízlésben mintázva. Tetszetős, 
divatos téli eos tűm o 146 om széles. 8.90 P

Kabát és köpenykelmék, finom gyapjú ruhaanyagok, barchetek, selymek a fenti árak arányában leszállítva, 
tehát szintén olcsón.

A karácsonyi mintagyüjteményt — csakis vidékre — póstafordultával küldjük.

flz ismerés, régi kipróW eladógárda élén 
szolgálatukra Készségesen, uírom ÖnöRei hölgyeim!



6 HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, 1929 november 28,

HÍREK
Elfogtak egy betörőnöt 
á detektívek ügyei trükkel lelepleztek 

egy veszedelmes betöröbanfldi
A főkapitányság detektív jci n napokban el

fogták Eper Lajos cserepessegédet, aki as egyik 
pályaudvaron veszteglő tchervonatokról árut 
lopott. A vizsgálat során megtudták, hogy 
Eper Lajosnak Duhaj Mária nevű menyatz- 
szonga van, akit szintén előállítottak a rendőr
ségre. Vallatéra fogták őket, mert azt gondol
ták, hogy

más bűncselekmények Is terhelik a lelki
ismeretűket.

Eper azonban csak a lopást ismerte be és azt 
állította, hogy menyasszonya nem tud as ő 
dolgairól.

A detektívek végül is ügyes cselhez folya
modtak.

Dahaj Máriát elengedték a rendőrségről, de 
mlndcp lépését figyelték.

A fogás be is vált. A ügyelő detektivek tegnap 
észrevették, hogy a lány cgy finom bőrből ké
szült, nehéz bőröndöt cipel. A detektivek 
észrevétlenül

■ nyomába szegődtek.
Eper menyasszonya egy Rákóczi-uti házba ment 
és egy ottlakő ismerősénél akarta elhelyezni a 
bőröndöt. A detektívek ekkor

beléplek a lakásba és lefülelték a leányt. 
Mikor kinyitották a bőröndöt, egész halom 
finom ruhaneműt, selymeket, csipkét, ékszere
ket és mát értéktárgyakat találtak benne.

Duhaj Máriát ezután visszavitlék a főkapl 
tányságra. Most már nem tagadhatott. Bels 
merte, hogy Eper Lajossal és ennek egy barát
jával, Illés Lászlóval együtt

egész sereg betörést követtek eL 
Főként úri lakásokat fosztottak ki és zsákmá
nyuk lőbbezer pengőre rúg. Vallomása után 
liléit is előállították és mindhármukat letar
tóztatták.

— Idő járda. A Meteorológiai Intézet vasár
nap az időjárásról a következő prognózist 
adta ki: Az időjárásban lényeges változás 
nem várható.

— Klebelsberg vacsorája olasz kollégája 
tiszteletére. Klebelsberg Kunó gróf vallás- és 
közoktatásügyi miniszter vasárnap este fél- 
kilenc ómkor az Országos Kaszinóban est
ebédet adott Giullano Balblno olasz nemzet
nevelésügyi miniszter tisztidére. Az Orszá
gos Kaszinó sárgatermében ötvenöt sze
mélyre terítettek. A vacsorán gróf Klebels
berg Kunó -vallás- és köoktatásügyi minisz
ter pohárköszöntöt mondott, amelyben a 
magyar-olasz barátság jelentőségét méltatta. 
Kevés olyan nép van Európában, amely n 
gondolkodás, jellem és vérmérséklet révén 
olyan közel állna egymáshoz, mint az olasz 
és a magyar és igy éppen ennél a lelki kon- 
geniálitásnál fogva jobban meg is tudjuk 
egymást érteni — mondotta kultuszmi
niszter.

— Erzsébetvárosi bocsa. Vasárnap zajlott le 
az évenként szokásos erzsébetvárosi búcsú. A 
szegényház iért plébániatemplomban kora reg
gel hálnndó istentisztelet volt, majd délelőtti 
Hz ómkor szentmisét tartottak. A prédikáció’ 
beszédet P. Zadravetz István püspök mondotta

— Rozgonyl udvari fényképész művészi fel
vételeivel mind sűrűbben találkozunk a leg
előkelőbb külföldi illusztrált lapokban; ugy
látszik ezzel magyarázható, hogy a Budapestet 
látogató sok külföldi vendég elengedhetetlen 
programpontjának tekinti a Rozponpl-mflterem 
felkeresését. Legújabb figyelomreméltó kreációi 
■ mesternek azok az éles fotografikus hatástól 
teljesen különböző, már n porlraitfestészet ní
vójával versenyző képek, melyeket legújabban 
a Németországból hozatott modern mflteremgé- 
pckkel állít elő A karácsonyi felvétsek már 
most megkezdődtek.

__ 4 Rnval Pálmakerthefi minden délután 
— Budapesten először — Steiner Bőske művész 
kvartettje ur.son«iahangversony< ad. — Kávé
házi árak.

— Elégeti trafik. Kaposvárról jelenti ftidósl- 
főnk: Ma délelőtt a knposvári Fő utcán a zsú
folt déli korzó közönségében nagy Izgalmat kel
tett a tűz, amelyik az egyik trafikban támadt 
A lezárt roletlákon kérésziül lángok csaptak ki 
a trafikból és ugylálizott, hogy a tűz a szom
szédos házakra Is átterjed. Az Idejében kivo
nult tűzoltóknak sikerűit a tűz lokalziáiáaa, a 
trafik nzonban Icdjesen leégett. A kár több 
mint háromezer pengő.

— A clsterel diákszövetség közgyűlése. Va
sárnap délelőtt tartotta a ci’lerclta rend hatul 
mns uj gimnáziumában at országos elsterei öreg 
diákok szövetsége ezévi közgyűlését, amelyen 
Bittér Illés clairvaux-l apát főigazgató vázolta 
a« e^ye’iilct tnükőtléaél. Ugyanekkor nlakltották 
meg a cisterci diákszövetség budai ifjúsági osz
tályát. amelynek elnökévé ifjú Szüllő Gézát vá
lasztották meg.

— Tcmplomszentclés Salgótarjánban. Salgó
tarjánból jelentik: Díszes ünnepség keretében 
vasárnap szentelte fel Antal Géza dr. refor
mátus püspök a salgótarjáni uj református 
templomot. Az ünnepséget követő ebéden An- 
tal Géza a kormányzót köszöntötte fel, majd 
Szfranytmstkg Sándor dr. államtitkár beszélt.

SaarnólskaHIrtaUk. A MFTB rt oiérahalad.ll évadra való takii-tettat ■ Marti asamAyartl-Ilié taharhaM-Jóralait •bképao ba«y as Malié halé Szolaekrél (aaafrádra, Ufoive Sragaérél Caonfrédra nevemkor SS és. (-aaagiééiél latinakra. tiltva Caosdród Zél Saradra SS áoJa*. MMartnMi trt.klvSI a kieéaaa, tersalembea a Púdert*'*I Raa».rfa«ba rtápl |'| »r. kai. illetve Fatterraaabé! BudartKrv 11 érakar etedéki-’ íératat. amelyben •• ufolsó ■•vamber Mán IáéulVáhoratianul tavibbra il fenntartanak a kled utal farai lanka a a Ri.dapestról Urergamba lég érikar rt Bar trigembél Bndapsatm 4 érakér M4AN, rtlamtüt a Bu
dapest rt Mohira kélótti naponkénti hajóárutok Őndu- Irt^Budapeai MMvSs-térrdl 22 érakor. Mohácsról 13 rta-

Két fegyházvíselt testvér 
halálos civakodása

A fiatalabb fejszéjével leterlteite bátyiét
Kaposvár, november 24.

A íomogymegyei Hegyes községben tegnap 
borzalmas gyilkosság történt. A községnek 
két ismert fegyházvíselt lakója: Gyenge Kál
mán él Gyenge János, két testvér összeszó
lalkoztak, majd a veszekedés hevében a fia
talabbik testvér, Gyenge János baltát raga
dott és azzal bátyját

háromszor fejbevágta, 
majd még ót csapást mért testvérére.

— Giullano olasz miniszter ünneplése. Az 
olaszok házában vasárnap délelőtt összegyűlt 
a budapesti olasz kolónia a fővárosban tar
tózkodó Balbinó nép nevelésügyi mi
niszter Ünneplésére. Az ünnepségen meg
jelent Durini di Monza gróf és felesége, 
Otília ezredes katonai attasé, továbbá az 
olasz követség sok tagja és a Magyarorszá
gon tanító olasz tanárok. Pignatelli herceg, 
a budapesti olasz fasdo vezetője méltatta 
Balbino miniszter budapesti látogatásának 
jelentőségét. Az olasz miniszter hosszabb 
beszédben válaszolva az üdvözlésekre, Mus 
solini és az olasz király iránti törhetetlen 
hűségre buzdította a pesti kolóniát. Az Ün
nepség a ballilák olasz énekével ért véget.

— A M. kir. osztálysorsjáték résztvevői 
felkéretnek, hogy az esedékes megújítási be
tétet — egész sorsjegyért 24 pengő, fél 12 
pengő, negyed 6 pengő, nyolcad 3 pengő és 
az előirt 30 fillér költséget a holnap kezdődő 
második osztály húzása előtt Űzessék meg, 
különben minden joguk elvészl

— Kullurest Balassagyarmaton. A balassa
gyarmati evangélikus nőegylet kulturestét ren
dezett, amelyen Gcduly Henrik, tiszakerületi 
evangélikus püspök és Sztranyavszky Sándor 
belügyminiszteri államtitkár is résztvett. Ge- 
duly püspök az estélyen a kultúra és egyház 
viszonyáról tartott előadást.

— Szász Károly-emlékűnnep. Nagyszámú és 
előkelő közönség jelenlétében rendezett a 
dunamelléki református egyházkerület emlék
ünnepet Szász Károly születésének századik 
évfordulóján. Az ünnepségen Ravasz László 
püspök imádkozott és olvasott bibliát, Hamar 
István teológiai professzor mondott emlékbe
szédet, majd Kitt Ferenc színművész olvasott 
fel a költő-püspök verseiből.

— Jásznagykunszolnok megye nem hajtja 
végre a belügyminiszter utasítását. Szolnok
ról jelentik: Dr. Jódi Miklós pénzügyigaz
gató indítványára n belügyminiszter utHal
lást adott ki, hogy azoknak a községeknek 
elöljárói, amelyek az adót nem szolgáltat
ják be, teljes vagyonukkal tétessenek fele
lőssé ar. adóhátralékért. A megyei törvény
hatósági bizottság a belügyminiszteri utasí
tást végrehajtás helyett elutasította és hatá
rozatiing mondotta ki, hogy azt keresztül* 
viheteflennek tartja. A bizottsági határozat 
szerint ugyanis a falvak olyan szörnyű gaz
dasági helyzetben vannak, hogy még saját 
tisztviselőiket sem tudják űzetni.

— A szombathelyi püspök Rómában mi
sézett. Rómából jelentik: Gróf Mikes János
zombathclyi püspök a Santa Maria deli 

Orazione templomban szentmisét celebrált, 
amelyen mindkét magynr követség tngjai 
megjelentek teljes számban.

SPORTÖLTÖNYÖK
klasszikus fazonokban, legszebb 
kockás szövetekben, elsőrangú ki
vitelben, összhangban kiválasztott 
pulloverek és sportharisnyák, NEU
MANN M. Budapest, IV., Múzeum 
körút 1.

— A székesfehérvári kiskereskedők nagygyű
lése. Stékesfehérvárról jelentik! Vasárnap dél
előtt népes nagygyűlést rendezőit a szépesfehér- 
várt Kiskereskedők Társulata A nagygyűlést 
Gross Bernát elnök nyitotta meg, nki vázolta a 
kiskereskedők gardasági válságát. Schmldt Ká
roly alelnök felszólalása után Nádor Jenő, a 
budapesti OMKE kiküldöttje tartott nagy beszé
det és ostorozta a kormányt, hogy a kereskedők 
kel mostohán bánik, mert kiskereskedői hitel 
céljaira a költségvetésben csak egy millió pen
gőnek tudott helyet ssoritaai, ugyanakkor, mi 
tor a falusi kislnkásépitő akcióról bőkezűen 
gondoskodott.

I.esnagyob Jótétemény • fosaival szemben. ha m«- 
"tokja as Odol szájvíz és fogpéppel való rendszeres fos- 
épe Iáit.

Bérmllyni nátha silón loghlttosabb aser a Formán- 
vatta Hatása meglepő! Minden gyógyszertárban és drogé
riában kapható. Ara M fillér.

Az első három csapás Gyenge Kálmán fe
jét, további öt ütés pedig hátát érte. Gyenge 
Kálmánt

haldokolva szállították
a kaposvári kórházba.

A gyilkos Gyenge Jánost letartóztatták.
A csendőrségen megállapították, hogy Gyenge 
Kálmán már hét évet, a gyilkos Gyenge Já
nos pedig tiz évet töltött a börtönben külön
böző bűncselekmények miatt.

— Magánalkalmazottak nagygyűlése. A Ke
reskedelmi Alkalmazottak Országos Szövetsége 
vasárnap délelőtt három helyen: Budapesten, 
Miskolcon és Pesterzsébeten demonstratív gyű
léseket tartott, amelyeken a teljes vasárnapi 
munkasztlnet elrendelését sürgették. Magánal
kalmazottak Biztosító Intézetének közelgő vá
lasztása alkalmával viharosan tűntettek a de
mokratikus blokk mellett. Sürgették a nyugdíj
biztosítást, a tökéletes betegellátást, uj, modem 
kórház felépítését és orvosi rendelők felállítá
sát.

— Elmebajos távirísz keltette a tengeri lá
zadás hírét. Máltáról táviratozzák: Egy tor- 
pedózuzó ma ráakadt a Báron Elcho angol 
gőzösre a szicíliai vizeken. Két nappal ez
előtt, — mint ismeretes, — e szicíliai vizeken 
hajózó flotta 3. O. S. jeleket vett fel a Báron 
Elcho gőzösről. A jelentés szerint a hajón lá
zadás tört ki. A hajók kifutottak a tengerre, 
hogy segítséget vigyenek és egy torpedózuzó 
ma ráakadt a gőzösre. A kapitány azonban 
mit sem tudott az állítólagos lázadásról. Ki
derült, hogy a Báron Elcho távirászán elme
baj tört ki és ö adta le a rémhírt

— Halálosvégü autóbusz szerencsétlenség- 
Szegedről jelentik: A kiskundorozsmai vas
úti sorompónál halálos kimenetelű szeren 
cséllenség történt A sorompón éppen átha 
ladt a budapesti gyorsvonat, amikor Szeged 
város egyik autóbusza a szekerek hosszú 
sora mellett igyekezett a pályatesten átjutni. 
Az autóbusz beleakadt az egyik szénássze
kér kötelébe és az autóbusz olyan nagyol 
rántott a szekéren, hogy annak gazdája, Tan 
Sándor a földre zuhant és koponyaalapi tö
rést szenvedett. Tart Sándor, miközben a 
mentők a kórházba szállították, meghalt. 
Felesége, aki szintén a szekéren ült, ugyan
csak sulyos zuzódásokat szenvedet^. A sze 
gedi rendőrség megindította a vizsgálatot a 
halálos autóbusz-szerencsétlenség ügyében.

16 pengőért naponta 
teljes diétát, összes laboratóriumi vizs
gálatokkal, külön felszámítás nélkül 
nyújt a FASOR-SZANATÓRIUM (VII. 
Vilma királynő-ut 9.) belgyógyászati be 
legeknek a háziorvos Irányítása mellett 
kétágyas klinikai rendszerű külön szó 
_______________ bálban._______________ .

— A Régészeti Társulat Jubllenml közgyűlése. 
Az Országos Magyar Régészeti Társulat díszes 
és előkelő közönség elölt vasámaap délelőtt tar
totta jubiláló közgyűlését, melyen Serédi Jusz
tinon hercegprímást és Klebelsberg Kunő gróf 
kultuszminisztert tiszteletbeli inggé választották. 
Majd Gerevich Tibor, a Római Magyar Intézet 
igazgatója a középkor magynr művészetéről tar 
tott előadást, aamelvet Oroszlán Zoltánnak a 
Társulat történetéről irt monográfiája követett. 
Végül Hcckter Anlal mondott záróbeszédet.

— A magyar Goethe-társaság llabits-Unnepc. 
Rabits Mihály, a kiváló költö irodalmi műkö
désének negyedszázados jubileuma alkalmá
ból a magynr Gocthe-társnság ülést tartott. Ar 
ünnepi beszédet Lukács György mondta éa át
adta nz finnepeit Babitsnak a Társaság idei 
Goelhe-plakctljét, mint a goethei eszmék leg
hívebb és logméltóbb kővetőjének. Az ünne- 
pélyenLenkey Henrik ez alkalomra készüli 
versét olvasta fel. Babits Mihály a megtisztel- 
letést meghatva köszönte meg.

— A budapesti orthodox Izraelita hitköz
ség rahblválnsztása. A Budapesti Orthodox 
Izraelita Hitközség vasárnap délelőtt tar
totta Dob utcai székházában ösválasztó köz 
gyűlését. A közgyűlés óbudai Freudlngcr 
Abrahám előterjesztésére egyhangúlag rahni- 
jává választotta Franki Adolfot, at Országos 
Orthodox Központi Iroda elnökét. Ezzel a 
választásai lehetővé vált, hogy Franki Adói, 
főt, aki húsz éven át volt az Orthodox Köz 
ponti Iroda elnöke, az elhunyt fíelch Koppot 
főrabbi helyébe felsőházi taggá jelöljék. Az 
Orthodox Izraelita Hitközség rövidesen meg 
tartja felsőházi tngválasztő közgyűlését is.

— Ai asztali tealssbajnoluág döntőmérkA. 
lése. A Lovas-vívóteremben ma került sor aa 
asztali tennisz döntőkre: a női egyes győttw 
Mednyászky Mária 4 győzelemmel. 2. Gál Magda 
3 győzelemmel. 3. Sípos Annus 2 gyös. 4, 
Schmidova (Prága). 5. dr. Rosenbergné 0 győ. 
A férfi egyes bajnokságban Barna 6 győzelem? 
met vezet. 2. Szabados ő győzelem, 2 vereség

A párosban Szabados—Mednyánszky vezet i 
győzelemmel, 2. Barna—Rosembergné 2 győző, 
lemmel (1 vereség).

— A kiömlött gáa megölte egy kurtái btró 
feleségét A Baross-utca 57. számú házban 
tragikus szerencsétlenség történt. A házban 
lakó dr. Hockes József nyugalmazott kúriai 
biró 62 esztendős felesége ma délután egye
dül maradt a lakásban és teát főzött a gáz. 
rezsőn. Az idős uriasszony, aki már hosszabb 
idő óta szívbajban szenved, a teáskannát a 
gázrezsóra tette, de amikor a gázcsapot ki. 
nyitotta, hirtelen elájult s két óra leforgása 
alatt a kiömlött gáz következtében gázmér
gezésben meghalt. Holttestét a törvényszék! 
bonctani intézetbe szállitották.

— Székely Ágoston-emlékűnnep as orvouzö- 
vétségben. Az Országos Orvosszövetség két év
vel ezelőtt elhunyt elnöke emlékére emlékűn- 
népét rendezett. Az ünnepélyen a magyar or
vostársadalom legkiválóbb reprezentánsai vet
tek részt. Beszédet mondtak dr. Csillérg András 
az Országos Orvosszövetség elnöke, dr. Maris', 
kovszky egyetemi magántanár és dr. Gerlóczl 
Zsigmond egyetemi tanár, felsőházi tag.

“ Kötelező a rádió minden hajón. Ismere
tes, hogy a tengerjáró hajókat rádiókészülé
kek üzembe helyezésére kötelezték. A brazíliai 
kikötő parancsnoksága most érdekes rendelet- 
tel igyekszik ennek az intézkedésnek érvényt 
szerezni. Utasítást adott ki ugyanis, hogy ezen- 
túl brazíliai kikötőkben csak olyan oceánjáró’ 
hajóknak szabad horgonyt vetni, amelyek 
üzemképes rádiókészülékkel vannak felszerelve.

— Liberális nagygyűlés Szolnokon. Szol, 
nőkről jelentik: A szolnoki liberális balpárt 
vasárnap délelőtt nagygyűlést tartott a Nem. 
zeti Mozgó helyiségében. Elsőnek dr. Ger- 
Relyffy Géza tartott megnyitó beszédet, 
amelyben a közelgő városi választásokat 
taglalta. Utána dr. Bródy Ernő országgyűlési 
képviselő, az országos politika eseményeivel 
foglalkozott és nagyhatású beszérben tárta 
fel a liberálisok sérelmeit.
Rendelésre,

mérték szerint 
készít finom szövetekből divat férfi-* 
öltönyt vagv télikabátot remek szabás
ban, kifogástalan kivitelben 80-tól 10Ö 
pengőig, László Sándor úri szabóság, 
Rákóczi út 50. Vidékre minták béri 
mentve.

— Vasárnap meghalt a Meran szállóból 
leugrott fiatal leány. Szombaton reggel hét 
óra tájban a Merán szálló harmadik emeleti 
ablakából levetette magát egy 19 éves fiatal 
leány, aki Barkócz Jolán néven jelentette be 
magát és aki azt mondotta, hogy szentesi 
tisztviselőnő. Az életunt leány, aki minden 
valószínűség szerint álnéven bérelte a szállo
dai szobát, egy piaci árusra zuhant. Barkóéi 
Jolán életveszélyes sérülésekkel, koponya
alapi töréssel és sulyos agyrázkódással került 
a Rókus-kórházba. ahol anélkül, hogy esz
méletre tért volna, vasárnap a délelőtti órák
ban meghalt. A rendőrség vasárnap a szen
tesi rendőrséggel lépett összeköttetésbe, de 
még ezen az utón sem sikerült tisztázni a 
meránszállóbeli öngyilkos leány kilétét, 
mert a szentesi rendőrségen sem jelentkezett 
ezideig semmiféle hozzátartozója az állítóla
gos Barkócz Jolán tisztviselőnőnek.

HELLEB dobozcmmenthall
Q A Magyar Általános Hitelbank igazgató

sági ülésében sajnálkozással vette tudomásul 
hosszú időn át volt elnökének, gróf Cziráky 
Antalnak azon bejelentéséi, hogy egészségi ál
lapotára való tekintettel régi szándékát, mely 
szerint sz elnökségtől visszalép, nem tarthatja 
levúbb függőben és neki a bank érdekében sok 
éven át kifejteit tevékenységéért legmelegebb 
köszönetét szavazott. Kiéin Gyula bejelentene, 
hogy az elnökség újjáalakításának lehetővé té
tele céljából alelnöki tisztségét nz igazgatóság 
rendelkezésére bocsátja. Az Igazgatóság e be
jelentést, Kicin Gyula értékes tevékenységének 
elismerése mellett, sajnálattal vette tudomásul 
és az ő javaslatára báró Harkányi Jánost nz 
igazgatóság elnökévé, továbbá gróf Majláth Jó
zsefet és Ludwig von Neurathot, az ösferrcichi- 
sebe Credit-Anslalt für Handel und Gewerbe 
vezérigazgatóját alelnftkökké választotta. Az 
igazgatóság felkérte továbbá dr. Scitovszky 
Tibor vezérigazgatót, kinek megbízatása a leg
közelebbi közgyűlés alkalmával lejárna, hogy 
vezérigazgatói átlósát továbbra is tartsa meg. 
amely kívánságnak megfelelni Scitovszky kész
nek nyilatkozott. Végül elégtétellel vette tudo
másul az igazgatóság, hogy báró Kornfeld Pál
lal oly értelmű megállapodás jött létre, amely 
szerint Kornfeld báró tevékenységét admi- 
nlstrateur délégué-i minőségében fokozott mée» 
lékben fogta az Intézet ügveinek szentelni.

O (OFA lUltladuitrlc A. G.) itcnfi cég VII. rendes kflzMFülrte elhatSrstta, hary az OFA Holzindustrle A..G- 
részvények 7. számú welvésye e hó 23 tói kezdódóleí ’ avSjei frankkal vállatik b«- a Magvar Orszáfo’ Kózpnntl 
TakarrtsrtMémál rt a Magyar Allaláaoe j i Brtabae as (Sterrefckjaehe Kreditaastalt tör Hsndrl or* ővwM-ba, BerUabrt flardv k Cs.. Zűriekben CemPjelf < Encemte de Geeeva rt Blankán k Cin, Genfben Csmr mlr d liatampte da Geeeva intáarteknél.

VMekanink a MrUovak síire. A Menti fderves I* jeketrta — leint iaarrstM — kedvaaótlen ada'akat »•- ról a járványss heteteéfek leriedrtéról, A védekezé’nelt »S»lk efrtzerfí módin, ha at emher rendel és étkezése* ülés RZáját és tarkít langyes vízbe esapentetett pián* lóaksrmeazel éblógiiti. Ajánlatát a mssdévUbe is 1 nólnyl Diana rtshsrurrsrt ISltenl. „ ,
OUlárrásárUa előtt skvrtlanfll elvasu el • Mfle2 

esűlárgyár (Fodmanlczky-ntea 27 ) mai hirdetését, iét " 
népet olcsón ott vásárolhat.
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Négy rádiógram üldözi a 
megszök ött Fischer Lajost 
akit a tengeren haladó hajón való 
sziniileg ma már le is tartóztattak

A szombati nap folyamán négy rádiogram, 
Illetve sürgöny indult el Budapestről Dél- 
Amerika felé, hogy a megszökött Fischer La
tos és Fischer György László elfogatása és 
letartóztatása biztosan megtörténjék. Az első 
rádiógramot, amelynek 250 pengőnyi költsé
gét a károsultak adták össze, a budapesti fő
kapitányság küldötte a Rio de Janeiro felé 
haladó, Dullio nqvű olasz gőzös parancsno
kának. Ezzel egyidejűén a Navigazione Ge- 
nerale lialiana hajózási válalat budapesti 
képviselete is rádiogramot küldött a Duilio 
kapitányának, hogy tegyen eleget a buda
pesti rendőrség megkeresésének, tartóztassa 
fel az álnéven szökő Fischer Lajos vezérigaz
gatót és szállítsa majd vissza a genovai ki
kötőbe. Erre a második rádiogramra azért 
volt szükség,

mert az olasz gőzös kapitánya csak ha
józási vállalatának tartozik engedelmes

kedni 
és csak az ö felhívására teljesítheti a magyar 
hatóságok kérését. A harmadik megkeresést 
kábellávirat útján

a magyar külügyminisztérium küldötte 
az uruguayi Montevideóba, az ott mór partra 
szállt fiatalabb Fischer elfogatása érdekében, 
a negyedik távirat pedig a rio de janeirói ha
tóságokhoz ment, hogy Fischer Lajos vezér
igazgatót

semrnlesetre se engedjék partraszállnl.
Vasárnap délelőtt már izgatottan várták a 

budapesti főkapitányságon a rádiogramokra 
érkező esetleges válaszokat, amelyek beszá
moltak volna arról, hogy miként történt 
volna meg a nyilt tengeren haladó Duilio 
fedélzetéin a megszökött magyar vezérigaz
gató letartóztatása. A budapesti főkapitány
ság azonban a vasárnap folyamán 

semmiféle választ nem kapott 
az olasz hajó kapitányától, de nem kapott 
drótnélküli értesítést az olasz hajóstársaság 
budapesti képviselete sem. A rendőrség és a 
hajóstársaság vezetőinek a véleménye sze
rint, a válasz késése nem jelenti azt, hogy 
az elfogatós nem történt meg. Kétségtelen
nek tartják, hogy már szombaton este, leg
később az éjjel folyamán Rio de Janeirónál 

megtörtént Fischer Lajos őrizetbe vétele, 
torról azonban csak egyszerű távirati értesí
tés fog érkezni Budapestre, minden valószí-

nűség szerint kedd estére vagy szerda reg
gelre.

A főkapitányságon érthető izgalommal 
várják ezeknek a válaszoknak megérkezését, 
az Óceánon és Uruguay földjén megtett el
fogatási intézkedéseknek a sikerét, amely a 
rendkívül bonyolult és felette nagyszabású 
Fischer Vacuum-bűnügynek az első és leg
sürgősebb fejezetét zárta le.

— Megközelítőleg sem lehet még megálla
pítani azt a hatalmas összeget, amellyel a kél 
Fischer ügyfeleinek tekintélyes csoportját 
megkárosította. Az eddigi áttekintésem sze
rint,

minimálisan hat-hétszázezer pengőre be- 

vs0kútád.éva?

Letartóztatták
Tilt Ernő postafőtíszfet, 

akit azzal gyanúsítanak, hogy elsikkasztott 
egy postai aranyszállitmányt

Budapesten és Szombathelyen folyik a nyomozás
Szombathely, nov. 24.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) A szombat
hely! rendőrség ma letartóztatta Till Ernő 
szombathelyi postafőtisztet, aki ellen az a 
gyanú merült fel, hogy egy Budapestre irá
nyított postaküldeményt eltulajdonított és 
egy megbízottja utján értékesíteni akart. Az 
óriási feltűnést keltő letartóztatás előzmé
nyei a következők:

Az egyik szombathelyi ékszerésznél nem
régen egy fiatalember jelent meg, aki tört 
aranyat akart eladni. Az ékszerésznek nem 
állott készpénz a rendelkezésére és ezért égj 
régiségkereskedő barátjához utasította a 
fiatalembert, aki amikor megnézte az el
adásra kínált aranycsomagot, megdöbben- 
ten vette észre, hogy

ugyanezt az aranytörmeléket néhány

eattlhető ■ kár, 
azonban egyáltalán nem lesz meglepő, hogy 
ha ez a kárösszeg a kétszeresére emelkedik. 
Jóformán minden értékes holmi eltűnt a két 
raktárhelyiségből és a zálogcédulák alapján 
megtalált holmikon kívül még azt sem lehe
tett eddig megállapítani, hogy a százezrekre 
rúgó értékeket milyen módon és hol helyez
ték el a szökevény igazgatók.

A nyomozás második etappját, a vagyoni 
károsodás kérdésének a tisztázását rendkívül 
megnehezíti az a körülmény, hogy igen so
kan, akiknek károsodását már a könyvek és 
iratok alapján konstatálni tudja a rendőr
ség, még eddig nem jelentkeztek panaszaik
kal, másrészt azok a cégek vagy mágnások 
sem akarnak életjelt adni magukról, akik 
Fischeréktöl százezrekre menő értékes hol
mit vásároltak, pedig ezek

a vásárlók titkolózásukkal az orgazda
ság gyanúját hárítják önmagukra.

A rendőrség intellektuális osztályán egész 
vasárnap, szünet nélkül folyt a munka a nagy 
ügyben.

nappal ezelőtt ő adta fel a postán
egyik budapesti üzletfele cimére. A buda
pesti üzletfele nem kapta meg a küldeményt, 
emiatt reklamációt nyújtott be és a posta, 
vezetősége meg is indította a vizsgálatot. A 
régiségkereskedő rendőrt hivott, a fiataléin 
bért előállították a rendőrségre, ahol kije
lentette, hogy

az arany eladásával Till Ernő poatafő- 
tiszt, a Kossuth Lajos-utcal hivatal fő

nöke bízta meg.
Till Ernőt, aki előkelő patrícius családból 
származik, már akkor kihallgatták a rendőr
ségen, ahol erélyesen visszautasította a fel
merült gyanút. A postafőtisztet akkor el is 
bocsátották a rendőrségről, a nyomozást 
azonban tovább folytatták.

A régiségkereskedő magmaradt valló-

Kaiaiio'/ emelek 
a senatnr cigaretta- 

hDVW linemsaga elölt! 
minden noueiyben egészség* 
vetíti nikor/ntogűi * minden 
üofjozban lutaiomszeivenyl

mása mellett,
afnely szerint; az aranytörmeléket ö a Köt- 
Mith Lajos-ujtcai postahivatalban budapesti 
ügyfele cimi'/re azért adta fel, hogy itt ac 
aranyat beolvasszák. A szombathelyi rendőr
ség egyik bűnügyi tisztviselője Budapestre 
utazott, mert az a gyanú merült fel. hogy ag 
utóbbi időben hasonló körülmények között 
elveszett csomagokról beadott reklamációk 
összefüggésben vannak Till Ernő ügyével. M 
hetekig tartó nyomozás adatai alapfÍB 
azután

mri letartóztatták a poéta főtisztet,
akit a .‘Szombathelyi ügyészség fogházába 
szállitoZtak. Till Ernő mindent tagad, a nyo
mozás azonban olyan adatokat produkált* 
amely szükségessé tette a posta főtiszt letar
tóztatását.

A nyomozást most Szombathelyen és 
Budapesten folytatják tovább, 

anna/k megállapítására, hogy Till Ernőnek 
voltuk-e bűntársai.

Megkezdődött a nagy karácsonyi vásár a Köztisztviselők 
Fogyasztási Szövetkezete fővárosi ruházati áruházaiban! 
Budapesti ruházati áruházainkban november 25-töl december 31-ig tart a nagy karácsonyt és újévi vásáir, melynek te/rtama alatt kész- 

®H8T lO°/o pénztári engedményt nyújtunk. Tto®

Karácsonyi szövet-akció:
3 ns. kiváló minőségű (érti dlvat-öllönyszövet, 

az egész .....................................................................
8 m. fekete vagy sötétkék, garantáltan príma 

minőségű tiszta gyapjú vagy kamgarn szövet, 
as egész ..................................................................

Ezen minőségeket hosszas szakszerű vizsgálatok 
választottuk ki és az öltönyök elkészítését is vállaljuk

40.—, 00.—, 72<— és 88.— Pengős
nettó árak mellett, akár saját szabóságunkban, akár 
nedlg a Szabómesterek Országos Szövetsége által 

több száz szabócég utján.

Férfizokni és harisnya:
Férfi príma Jaqnard flórharisnya P 7.20 helyett 
Eredeti angol príma gyapjuzoknl, féláron

P 8.—, 3.20

P 34.—

P Ok 
alapján

kljelölt

Fehérnemnek:
Fehér siffon-lng, gallér nélkül, visszahajtott 

kézelővel ..................................................................
Színes zeflr-ing, két drb külön gallérrel, vissza 

hajtett kézelővel.......................................................
Ozford-ing, kiváló minőség.......................................
Frakk-Ing, elsőrendű minőség . . . . P 14.20 
llálólng, príma fehér siflTonból . . . . P 5.90 
Flanell pyjama............................................................
Gyermek pyjama, elsőrendű minőség, alapára . 
NŐI Ing, garantált minőségben.................................
Női nadrág, garantált minőségben.......................
NŐI hálóing, angoj vagy csipkés, príma . . . 
Nadrágeomblné ................................................ • « .

!L80

P 
P 
P 
P 
P 
P
P
P 
P
P

5.20
0.50 

10410
8.70 

12410
8—
2.40
SM

Női harisnya:
NŐI melé-harlsnya.......................................................
Angol mintás női harisnya......................................
Valódi Bemberg-selyemharlsnya 4.80, 5.80, 6.50

Női nadrág:
NŐI pamut reformnadrág.......................................
NŐI mfiseiyem reformnadrág, minden dlvatszinb.

Női gyapjúszövetek:
Sima gyapjú-kazán, minden színben .... 
146/150 cm. női dlvatsaövetek 50%-os árenged

ménnyel ................................................. P 8-tól
Jumper-kelmék a legizléscsebb mintákban^

Férfi gyapjúszövetek
Dublé átmeneti kabátszövel minden divat

színben ......................................   18.80, 82<—,

P
P Itt

P 
P

12-lg

P 87.

Mosóáruk:
Elsőrendű állton ás vászon, ágy- és fehérneműre

P 1.50
Angol batlsxt-slfton, príma.......................................
Tennlss-flanell .............................................. P 1.10
Bársony flanelt, válogatott szép mintákban

P 8.—, 2410
Selyemmel átszőtt barchend, Goldberger-gyárt- 

mány ......................................P 8.80, L—, 4.50
Fehér függöny-grenadin, reklámár.......................

Cipőáruk:
Fekete kézimunka gyermekcipő, croupon talp

pal. 26—80 lg .......................................................
Fekete férfi strapaelpő
Lakk férfi félcipő ..................................................
Női kézimunka cipő, egyes párok......................
Brokát estélyi cipő, visszamaradt készlet, egyes 

párok ..................................I................................

P 
P
P
P

2.60
P 
P

1.40
2.40 

—.08

12-től
22-től
20-től
10-től

5-161

A Bán keresetre v»ló f.klnt.tt.1 a|tal»hmk»t euk a mutev*
i.rtiuk fenn, nem vállalhatnak telelőidet tehát Mért, hon későbbi Időpontban 
történő, fenti cikkekre vonatkozó rendelést pontosan eszkösölhetünk

P

Gyermek konfekcióáruk:
Flugyermek-koszfüm, príma minőségben P 17.50-töl
Sötétkék boy kabát, príma minőségben . . P 80.-tól

Mintákat készséggel

Férfi konfe/kcí óárak:
Férfi átmeneti kabát, kiválói szabás és kiállítás 

„Heco" selyembéléssel 100.,—, 120.—, 150.— és
Férfi télikabát bársonygallérral 180.—, 140.—, 

150.— és ..................................................................
Férfi hárikahát, a legalkalmasabb karácsonyi 

ajándék, 88.—, 46—,............................................

Női konf/ekció áruk:
Női télikabát szörmegnlVérral ...........................
Flancllruha és pongyola......................11.40-töl
Goldberger gyártmányú selymes flancllből a 

legizlésesebben elkészíteti ruhák és pongyolák 
12.50, 1fir-..................................................................

Elegáns Jumper ruha * legújabb divatanyagok
ból 85.—, 43—, 4Á—, 50— ......................

Paplan-' és takaróáruk:
Rouge-pnplan............................................ .....
Flanelltnkarók . ......................................................
Gyapjotakarók, célszerű karácsonyi ajándék

P 10.- , 41.-
PehelykönnyO, valódi leveazőrtakaró . P 80—

Divatáruk:
Hossza nyakkendők ... ...................... P
Príma minőségű dupla gallérok, egyes szá

mokban -...........................................................P —.50^-től
Férfi, színéé ez/lű azsuros zsebkendő . . . P —.70-től 

Angol zsebkendők nagy választékban.

Különféle kötött- és szövöttáruk:
Tiszti lovagló trlkőnadrág, varrás nélküli príma 

minőség............................................................................'? 11-től
Kötött mellények és pullo/verck, tiszta gyapjú

P 7__ , P 11.50

180.

180.-

82.-

P tt<— 
p íe-ig

P 1&-

P 80—

P 
P

10.-
8-től

-.60 lói

C | Mintákat készséggel küldünk vidékre, kérjük or/onban azt Is közölni hogy
időpontban n kívánt anyag milyen eélra és körülbelül milyen srihben szükséges. A napokba* 

megjelent képes árjegyzékünket kívánatra, béra.a«tve megküldjük.

P

P

P tt-tg

p

P 
P
P

P

P

P

P

P 
P

A Köztisztviselők Fogyasztási Szövetkezete ruházati áruházai:
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a Fővárosi Művész-színház
Az eddig tiltakozó leveleken szerepelt Dolecskó János dr. 
főorvos mint igazgatóság! tag bevonult a Fővárosi Müvész- 
szinházba —Uj kom binációk a Vígszínház beavatkozásáról

Budapest színházi és irodalmi eseménye 
a BELVÁROSI W O iák szombaton

színház CÍVÍIPKI
bemutatója: ^0 g 8 órakor
Irta: FARKAS ENDRE - 3 felvonás, 18 kép.

Érdekes színházi tranzakció Ilire pattant 
ki vasárnap. A volt Fővárosi Operettszinház 
és jelenlegi Fővárosi Müvészszinl\áz, amely 
Kabos Gyula és Béke ff i László művészi cég
jelzése alatt még nem is kezdte meg műkö
dését,

máris újabb anyagi bázishoz jutott.
Megemlítettük annalk idején, hogy Török 

Rezsőnek az Andrássy -uti Színházban szinre- 
került Analfabéta-tanfolyam cimü tréfájával 
kapcsolatosan Dolecskó János dr. isidért fő
városi orvos levelet irt a színháznak, amely
ben tiltakozott a darabban előforduló, vele 
azonos nevű figura szerepeltetése ellen. A 
máso'dik

Dolecakő-féle tiltakozás 
éppen e héten hangzott cl, amikor a Piroska 
és a farkasok cimü színdarabban előforduló 
Dolecskó János név ellen tiltakozott az is
mert főorvos. j

Dolecskó János dr. főorvos azonban ugy-|

látszik még sem viseltetik oly animozitással 
a színházak iránt, mint ahogy ebből a két 
esetből kiderül. BékeíTi László az elmúlt hét 
folyamán tárgyalásokat folytatott Dolecskó 
János főorvossal és ennek eredményeképen

Dolecskó János dr. húszezer pengővel 
szerepet vállalt a Fővárosi Müvészszln- 

ház anyagi érdekeltségében.
Dolecskó János neve ezentúl ha nem is 
a színpadon, hanem az igazgatói irodában 
mindenesetre szerepel a jövőben.

Vasárnap egyik másik rendkívül fontos hir 
terjedt el a Fővárosi Müvészszinházzal kap
csolatban.

Roboz Imre, a Vígszínház igazgatója 
tárgyalásokat folytat a Fővárosi Miivész- 

szinházzal
abból a célból, hogy ennek épületében a Víg
színház számára egy zenés színházat csinál
janak. A tárgyalások részleteiről még semmi
féle hir nem szivárgott ki.

SZÍNHÁZI napló

.....
A Király Szinház uj operettje:

Régen és most ,.,
London ós New-York le«aa«yobb sikere BemulttO SZOir.Dtton TA Örskor.

GÁL FRANCISKA utolsó öt fellépése a
„Tornrwy és Társá“-ban.

Filmtilalom a Fórum ellen
A Warner Bros amerikai! vállalat a Magyar Filmegyesület 
tilalma miatt nem szolgáltatta ki a Singing Fool uj kópiáit 

és beszélő lemezeit
A filmszakmában élénk feltűnést keltett a 

Magyar Mozgó fénykép Egyesületnek tíz " 
tilalma, amelyet a Fórum filmszínház ellen 
hozlak. A tilalom szerint

egyetlenegy Olinvállalatnnk sem szabad Ili
met adni a Fórum filmszínháznak

addig, amig a szinház egy régi perét nem 
likvidálja.

A Fórum filmszínház ellcis még a tavajyi 
Szekrényessy és Dávid rezsim idejében pórt 
indított az „Eco“ fllinkölvsönző vállalat. Aj. 
„Erő" a pert megnyerte és &\ szakmaközi bíró
ság egy nagy összeg te fizetésére kötelezte a 
Fórum filmszínházat, amely azonban a kötele
zettség alól ugy akart kibújni! hogy minden
féle filmszakmaközi megállapodás ellenére a 
polgári bíróságokhoz fordult. t\bben az időben 
vette át a Fórum filmszínházai! Gerő István 
igazgató, akire, mint jogutódra, ártatlanul 
szintén rászakadt a per következménye. A 
„Szekrényessy és Dávid" rczfcini hibájáért 
most Gerő István szenved Az történt ugyanis, 
hogy a Filnikölcsönzők Egyesülete a Fórum 
filmszínház ellen, amiért ez a szpkmai döntő
bíróság ítéletét nem respektálta, retorziókép
pen

súlyos bojkottot mondott ki.
A Filmkölcsönzők Egyesülete ugyaitis a boj
kott alapján megtiltotta az összes fiXmkölcsönző 
vállalatoknak, hogy a Fórum részért filmet el
adjanak.

Ennek a bojkottnak az a célja, hohy a Fórum 
filmszínházat kötelezettségének t< vjesitésén 
szorítsák.

A bojkottot nkkor mondták ki, n.yiikor a 
Warner Bros amerikai filmvállalat Iludnpesti 
képviselete

már kiadta a Singing Fool bcszélőfllm 
egy kópiáját és egy széria hangosfilm le

mezét.
A Fórum filmszínház ezt a filmet nagy siker
rel be is mutatta, sőt már tizedik hete műso
ron tartja. A sok játszás miatt a filmkópia és a 
lemez lassnn-lassnn kopni kezdett és uj leme
zekre lelt volna szükség. Közben azonban a 
bojkott alapján

a Warner Bros kénytelen volt megtagadni 
a Singing Fool fllmsznlag kópiáinak és 
hangosan beszélő lemezeinek újra való ki

cserélését.
Ez a lehető legkellemetlenebb helyzet elé ál
letolta a Fórumot, ahol a Singing Fool vá
rakozáson felüli nagy sikert aratott és termé
szetesen szükségessé vált, hogy a lejátszóit 
íllmszalngokot és bcszélöfilmlemezeket uj pél
dányokra cseréljék ki. A Fórum tehát igy 
kénytelen játszani a Singing Fool-t, amely ter
mészetesen kellemetlenül érinti a Warner Bros 
céget is, hiszen • közönség elölt ez a vállalat 
cégjelzése nlntt forgalomba kerülő hangosflhn- 
jét játssza le, most már frisseségét vesztve.

A különös affért komplikálja még az is, hogy 
a december közepére kontcmplált uj hangos
film, a „Noé bárkája" is n Warner Bros tu
lajdona, amelyet n bojkott miall szintén nem 
szolgáltathat ki a Fórum filmszínháznak. Re 
méljíík azonban, hogy erre nem kerül a sor.

tneesrost TMAK0V1CH ny. rendflrfelüjjyelö

lelőkelő discréi nyomozóirodája
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CSÜTÖTÖKÖN:

teljesen uj ragyo\gó feldolgozásban
A FŐSZEREPLŐK:
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CORVIN SAMARA-ORION

D endbejött a Fővárost Müvészszinház 
**■ ügye. Ismeretes, hogy a Színész Szövet
ség erélyes tiltakozást jelentett be az ellen, 
hogy a Fővárosi Operettszinház épületében 
működő Művész Szinház nem akarta az 
egész szezonra, hanem csak egyes darabokra 
szerződtetni színészeit. Ez a szándék merőben 
ellenkezett a színészek érdekeivel és il- 
luzóriussá tette a színészek legnagyobb vív
mányát, a kollektív szerződést. A Színész 
Szövetség ezért interveniált a Fővárosi Ope- 
retlszinháznál és a hosszas tárgyalások ered
ményre vezettek. A Művész Szinház, amely 
abban a veszedelemben volt, hogy a Színész 
Szövetség megtiltja tagjainak a színházban 
való ft llépését, kötelezte magát arra, hogy 
első darabja bemutatója után december 4-ig 
okvetlenül megszervezi augusztus 31-én le
járó érvénnyel az egész komplett társulatát, 
íyfás a helyzet azonban a Bethlen-téri szín-

*• házban, ahol szintén hasonló bajok van
nak. Ez a színház ugyanis a szerződés nélküli 
színészekből, mint konzorcium akarja megkez
deni működését. Ez ellen viszont a Színigazga
tók Szövetsége lépett fel erélyesen azzal a ki
fogással, hogy mig a színigazgatókat a kollek
tív szerződés több súlyos pontja kötelezi, addig 
akad egy szinház, amely enélkül a terhek nél
kül kezdheti meg működését. A Bethlen-téri 
Színházat azonban éppen a Színész-Szövetség, 
a kollektív szerződés létrehozója vezeti. Kérdés
sel fordultunk tehát Molnár Dezső dr.-hoz, a 
Színész-Szövetség ügyvezető igazgatójához, aki 
az afférra vonatkozóan a következőket ' 
tette ki:

— Ameddig remegni kell azért, hogy ■ 
igazgatók tudják-e vállalni az egész évi 
dés kötelezettségét, ameddig itt pénz 
gründolhatnak színházakat és ameddig 
a színigazgatók teszik munkanélkülivé a színé
szek nagy tömegeit, addig nekünk kötelessé
günk tagjainkról ugy gondoskodni, ahogy ép
pen tudunk. Nem hagyjuk éhezni a szerződés
nélküli színészeket és minden alkalmat meg
ragadunk arra, hogy a saját rezsijükben 
esetleg pénzt kereshessenek.
A Király Szinház szombatra váratlanul ki- 

tűzte a „Régen és most" cimü operett 
premierjét. Ez annál váratlanabb, mért a 
Tommy és társa még egészen jó házakat 
vonzott. Első pillanatban tehát érthetetlennek 
látszott a gyors premier, aminek pedig egy
szerűen az az oka,' hogy Gaál Franciska 
csak ötven estére volt leszerződtetve, viszont 
a szerződést prolongálni csak a régi fellépti
dijakkal akarta. Lázár igazgató a lecsökkent 
érdeklődésre való tekintettel a gázsikat is 
redukálni óhajtotta és igy a primadonna és 
a színigazgató között nem jöhetett létre a 
megállapodás. Ezért kellett sürgősen mű
sorra tűzni a „Régen és most" című operet
tet Péchy Erzsivel a főszerepben. Nagyon 
érdekes azonban az, hogy éppen ezen a hé-

ten volt nemyorki premierje a Ziegfleld-szin- 
házban „Bittér sveet" címen a Király Szin
ház szombati újdonságának. Az első hét el
számolása szerint ötvenezer dollár volt a be
vétel és igy a szerző tantiem címen nem ke
vesebb, mint harmincezer pengőt kap. Vaj. 
jón mikor érjük mi is utói ezeket az ameri
kai méreteket?!

T7 ilnai Szinház — ugylátszik szanálja a 
V Magyar Színházat, mert a második és 

harmadik előadásra elkapkodták a jiddisch- 
előadás jegyeit. A szinház anyagi sikere egy- 
úttal erkölcsi sikert is jelent, mert a 
jiddisch-előadások valóban élményszerüen 
jók. A szinház most fokozottabb mértékben 
dolgozik és erősen próbálja következő új
donságát, az „Özönvíz" cimü amerikai dara
bot, amelyet a Jiddisch-szinház igazgatója, 
Európai viszonylatban is neves rendezője, 
Alex Stein rendez. A színészek valóban nagy 
lelkesedéssel próbálnak, élükön Hegedűs 
Gyulával, Dénes Györgygyel, Ihász Lajossal, 
Justh Gyulával és az egyetlen női szereplő
vel, Bel ez nap Margittal.

jelen-

a szív
sz érző- 
nélkül 
maguk

LEGJOBB 
LEGJOBB
LEGJOBB

TABÁRIN
VOLT
MOST
LESZ

MŰSORA
Szombat délután vizsgaelöadás volt a Víg

színházban, amelynek keretében az Orszá
gos Színész-Egyesület iskolájának növendéket 
az „Ida regénye" cimü Török—Emöd-szinmüvet 
adták elő. A címszereplő Aigner Erzsébet igen 
szép alakítást produkált. Színésznő lesz, akárki 
meglátja. Kieschkovszkg Lovag Mimi egy kis 
szerepben tűnt fel előnyösen. Máris kész szí
nésznőt Az egyik férfiszerepben Gáspár Győr- 
gyöt, majd Kalmár Ferencet, Szűcs llát, Faragó 
Mártát, Svéd Piroskát és Gelléri Sándort kell 
megdicsérni. Az iskola jó munkát végzett.

TtyTínden ellenkező híresztelés dacára Tit- 
í kos Ilona még nem irta alá a szerződé
sét a Király Színházzal, amely őt a „Sittért* 
főszerepére szeretné lekötni. Békeffi—Lajtai 
ragyogó operettjének, a Sistersnek ezidősze- 
rint tehát még nincs primadonnája.
JDálint Lajos és Imre, a már ismert és jól be- 

■*-* jegyzett színpadi társascég „Thamar" cí
men egy biblikus tárgyú színmüvet irt. A kilenc 
részes színpadi munkát az Uj Színház fogadta 
el előadásra.

A vllnal színtársulat óriási sikere a

Magyar Színházban
Hétfőn esíe 8 órakor: Scliwer Ist zu sein a Jud
Kedden este 8 órakor: Dér Gednnke
Szerdán és csütörtökön: Idnsch Baselien
Kenteken és szombaton: Siintfer von seinen Trauer és
Szombat délután: Tewir dér Milhiker

A Magyar Szinház legközelebbi újdonsága 
Özönvíz amerikai komédia, rendezi Alex Stein

Erzsébetváros...
A Fővárosi Művész Színház (volt Fővárosi Operettszinház)

új darabjának címe. Az érdekes és minden 
részletében mulatságos és mégis komoly iro
dalmi értékű életkép szerzője:

Zsolt Béla,
a -kiváló fró és publicista, akinek a» 

Erzsébetváros...
n’ első színpadi műve. Az

Erzsébetváros.,.
amely a régi idők becsületes kereskedő-lipusa 
körül felvonultatja a mai Budapest lazább er
kölcsű figuráit, a szó teljes értelmében

pesti életkép.
A fiatal fró ebben az első színdarabjában 

megrendítő erővel tárja fel a mai pesti élet 
keresztmetszetét. Az

Erzsébetváros . . .
főszerepét

Kabos Gyula,
többi vezetőszerepét

Tassy Mária, Vendreg Ferenc, Vdgóné Margit, 
Szilágyi Marcsa, Újvári Lajos, Heltai Andor, 
Fenyő Aladár nagyszerű épizódflgurált pedig 
Rubinyt Tibor. Horváthy Elvira, Krúdy Mária. 
Marossy Adél, Nagy Jenő, Déry Hugó és Ja- 
'ovelzky László játsszák

Rendező; Bársony Isván. Díszlettervező: Erié. 

Bemutató, szombaton, nov. 30-án este I órakor.
Jegyek az első tíz előadásra elővételi díj nél

kül már válthatók.
Fővárosi Művész Színház.

Szökik az asszony
8 utolsó előadása.

Leeköze ebbl e'Őa'árok kedd, szerda szombat.
Városi Színház
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Premier utánPremier után

ezt a boldogságot

A NÉGY ÖRDÖG. A Rayal Apolló egy hete 
zsúfolt házak előtt játssza az idény egyik leg
szenzációsabb filmjét, a Négy ördög-öt. Her
mann Hang ugylátszik örökéietü regényt irt, 
mert legalább már a film is négy változatban 
örökítette meg a négy artista-gyerek csodálato
san szép, megható és költői erővel megalkotott 
történetét. Jóformán szimpla kis történet ez a 
„Négy ördög" és a költészet az, ami a film tar
talmát adja. Két artista fiúcska és két artista 
kislány együtt nö fel, együtt nyomorog, szenved 
és küzd, végre együtt érkezik be. Az egyik pár 
(mi sem természetesebb,) boldog szerelemben 
kötik össze végleg életüket, a másik pár élete is 
boldognak indul, azonban „ „
tnegrontia a jelentkező örök nő. Egy nagyvilági 
dáma szerelmes lesz az egyszerű artista fiúba 
és démoni erővel szakítja el szerelmesét partne
rétől a bájos, szerény, 
Már-már tragédia lesz a dologból, 
leány, aki idegein már nem tud uralkodni, lezu
han a trapézról, de a zuhanás nem halálos és 
ahogy a menlők a hordágyon kifelé viszik, az 
arénából, leborul eléje a partnere és most már 
a visszatért szerelmese.
szinpompát nyújtó melegséget és finom illatot 
kap Murnau csodálatos rendezésében és a sze
replők ragyogó alakításában. Janet Gaynor, a 
szerelmes kislány halad az élen, aki csodálatos 
tisztasággal és gyönyörűen beszél a filmen. A 
többi három főszereplő és egy öreg bohóc sze
repében Fartel MacDonald a legjobb együttes, 
amelyet valaha filmen láttunk. A hangosfilm 
szinkronizálása ideálisan sikerült.

kedves fiatal leánytól.
hiszen a

Az egyszerű történet

VICSZINHAZ
Szombaton, november 30-án 

először

John Erviné uj vigjátéka
Fordította: Harsányt Zsolt

Főszereplők:
varsányi íren, makav Margit, 
Rajnai saaor as eö«i sandor

■

Ma van az

varos
BÉCSIBEN

Emberfaló

Paramount hangosfilm 
jének premierje a

Mai hétfői előadások kezdete kivételesen: fél 6, 8 és 10 
órakor, holnaptól kezdve mindennap: 4, 6, 8 és 10 órakor.

Vádirat a színházak ellen!
Három avangardlsta darabra készül bárom szín 
házunk — „Béla*  aki huszonhat éves", nyílt 
színvallás a régi szlnházvezetésl rendszer ellen

Színházi földrengésnek kellett jönni, szín
házépületeknek kellett összeomlani, hogy a 
színigazgatók egy része végre belássa azt, 
hogy ez igy nem mehet tovább. Nem tehet 
már cukrosvizek és málnaszörpök képzelt 
mámorával elfelejtetni a színházba járó kö
zönség problémáit, a mai élet súlyos kérdé
seit, amelyek utálkozva fordítják el a kö
zönség figyelmét attól a néhány pesti rővid- 
árudarab-kereskedő és párizsi színdarab
nagyiparos fércmunkájától, amelyek az 
utóbbi időben egyre nagyobb számmal és 
ellenállhatatlanul népesítették be a pesti szín
padokat. A gépirókisasszonyok meseszerü 
avanzsálásánaak és a divatjamúlt sablonsze
relmek problémátlan és émelygős színdarab
patronjainak ideje elmúlt már régen, ugyan
akkor, amikor az első színház ment Pesten 
csődbe. Azóta valami konok maradisággal 
ragaszkodtak a szinházi-vész által megtépá
zott, de el nem bukott színigazgatók az az
előtt jól bevált „lemezeikhez** és nem vették 
észre, hogy

lassanként uj közönség nőtt fel, mások 
pedig elsüllyedtek

és a nyugatról jövő szellő is más vágyakat 
és álmokat hozott. A pesti színház erről nem 
akar tudomást venni és mankójára (néhány 
pénzember vakságára) támaszkodva biceg to
vább ax utón — a csőd felé.

♦
Ezeket azéft kell most itt elmtfría»n5, mert 

három pesti szinház, a Fővárosi Müvészszin- 
ház, az Uj Szinház, valamint a Belvárosi 
Színház egyszerre készül egy-egy uj színpadi 
iró uj irányú színdarabjára. Ez nem vélet
len, ez az idők szükségszerűségének jele. A 
Fővárosi Müvészsxínházban Zsolt Béla, a 

színdarabját 
Zsolt Béla

Színházi földrengésnek kellett jönni, szín
házépületeknek kellett összeomlani, hogy a 
színigazgatók egy része végre belássa azt, 
hogy ez igy nem mehet tovább. Nem lehet 
már cukrosvizek is málnaszörpök képzelt 
mámorával elfelejtetni a színházba járó kö
zönség problémáit, a mai élet súlyos kérdé
seit, amelyek utálkozva fordítják el a kö
zönség figyelmét attól a néhány pesti rövid-
árudarab-kereskedő és párizsi színdarab
nagyiparos fércmunkájától, amelyek az
utóbbi időben egyre nagyobb számmal 
ellenállhatatlanul népesítették be a pesti szín-

és
padokat. A gépirókisasszonyok meseszerü
avanzsálásánaak és a divatjamúlt sablonsze-
L-elmek problémátlan és émelygős színdarab
patronjainak ideje elmúlt már régen, ugyan
akkor, amikor az első színház ment Pesten 
csődbe. Azóta valami konok maradisággal
ragaszkodtak a színházi-vész által megtépá
zott, de el nem bukott színigazgatók az az
előtt jól bevált „lemezeikhez** és nem vették
észre, hogy

lassanként uj közönség nőtt fel, mások
pedig elsüllyedtek

nyugatról jövő szellő is más vágyakatés
és álmokat hozott. A pesti színház erről nem 
akar tudomást venni és mankójára (néhány
pénzember vakságára) támaszkodva biceg to
vább ax utón a csőd felé.

*

Ezeket azért kell mest itt elmffnaznt. mert 
három pesti szinház, a Fővárosi Müvészszin-
ház, az Uj Szinház, valamint a Belvárosi 
Színház egyszerre készül egy-egy uj színpadi
iró uj irányú színdarabjára. Ez nem vélet
len, ez az idők szükségszerűségének jele. A

Béla,Fővárosi Müvészsxínházban Zsolt
pompás tollú publicista első színdarabját

Z»olí Bélapróbálják — nem sztárokkal! 
pesti életképet irt, amely telve van a ma 
anyagi és erkölcsi problémáival. A Belvárosi 
Színházban Farkas Endre „Gyár" címen 
újszerű színpadi köntösben, uj mondaniva
lókkal a modern ember tragédiáját tárgyalja 
és Mihály István az Uj Színháznak „Béla, 
aki huszonhat éves" címen megírta az 
őszinte, igazságos, súlyos kritikáju vádiratot 
a inai szinházvezetés ellen.

♦
Előzetes kritikának nincs helye, de kétség

telen, hogy első látszatra Mihály István szin 
darabja az, amely a legnagyobb közönség 
érdeklődésére tarthat számot. Miről is szól 
tehát ez a darab?

A színpadon elkezdődik egy játék és Béla, 
aki huszonhat éves, a magyar darabkonfek- 
cionáriusok és a francia tömeggyárosok figu
rája, aki könnyelmű és aki mindent feláldoz 
egy csókért, egy ölelésért, egy illatos kombi- 
néért, bemászik a bankigazgató feleségéhez 
és ott receptszerüen előadja a szerelmi vá
gyait.

A nézőtéren felhorkan egy másik Béla, aki 

szintén huszonhat éve* *.
— Álljanak meg, ordítja — kikérem ma
gamnak, hogy engem Igy apoectrofálja- 
nak, engemet, akiről elfelejtett gondos
kodni az idő, engem, akinek minden 
szerelmi éa érzelmi problémáim mások, 
mint ennek a Bélának, aki Itt nyavalyog 

őnagysága előtt.
Ez a Béla, aki szintén huszonhat éves, 

most fcltántorog a színpadra és eljátssza azt, 
ami ma minden huszonhat éves gondolkozó 
fiatalember élete. Komoly, magvas és problé
mát megoldó jeleneteket látunk ennek a má
sik huszonhat éves Bélának színpadi szerep
lésén keresztül, aki dolgozni akar, de nincs 
mit, aki szeretni akar, de érdekeket talál ma
gával szemben, aki a háború utáni idők ször
nyű depressziója alatt áll és aki előtt egy ut 
van lerakva: a Duna, a méreg, vagy a revol
ver felé , ,.

A darabban az egyes jelenetek között, mint 
a gondolat közzenéfe szerepel egy rezonőr. 
Egy kérdőjeles figura, aki minden jelenet 
után elmondja, hogy most mi történik á vi
lágban: melyik világprimadonna kapott me
sés értékű gyöngysort, hogyan járják a far
sangot Nizzában, mi van a Rockefellerrel és 
óriási tranzakciójával és hogy süllyed a tár
sadalomnak legnagyobb rétege, a középosz
tály az ingoványba és az igazi huszonhat 
éves Bélák mint kapkodnak levegő után...

*
Áttál, hogy Ml hál g ísfVift! fit egyik flotton- 

hat éves Bélájával ' lerántja a színpadról a 
másik huszonhat éves Bélát, akár tudva, 
akár önkéntelenül irányt mutatott az uj szín
padi irodalom felé. Valóban le kell rántani 
a színpadról az émelygős, „jampec“ huszon
hat éves Bélákat és helyükbe tenni a mai kor 
problémáit szimbolizáló uj fiatalságot.

Stób Zoltán.

AzOmnia beszélöfilmettioz
Szombaton nemet beszélöttlm premier
A hangos mozik sorába a jövő héttől kezdve 

az Omnia is bekapcsolódik, amennyiben 
szombaton bemutatja első hangos filmjét.

Ez a film a német filmgyártás reneszánszát 
jelenti és egyik legtökéletesebb produkcióját 
hozza a pesti publikum elé. Szereplőiről elég, 
ha annyit mondunk, hogy a két főszerepet • 
bájos és pikáns szépségű Dina Grállá és a 
nagyszerű humoru Haris Brauswetter játsszák. 
A Hans Brauswetter név mögött nekünk pes
tieknek legkedvesebb ismerősünk: a magyar

Saőke Szakáll 
rejtőzködik, aki ma egyik legnagyobb erőssége 
a német filmgyártásnak. Dina Grállá és Szóke 
Szakáll legújabb filmje már hangos, sőt a 
szó legszorosabb értelmében — beszélőfilm.

A Budapesten eddig bemutatásra került be
szélő filmeknél, mint ismeretes, az volt a hely
zet, hogy azokba esak egy-egy beszélő rész volt 
beleillesztve. Uyenmódon a közönség csak Ízelí
tőt kapott a jövő uj csodájából, amikor is 

a film végesvégig — beszél.
Az első ilyen beszélő filmet most az Omnia 
hozza. Dina Grállá és Szőke Szakáll uj filmjé
ben, a „Wer wird denn welnen, iveim mán 
auselnander pehf-ben, amelynek msgynr címe 
még nincsen, a szereplők véglgbeszéllk az egész 
cselekményt és a film oly tökéletesen van meg
konstruálva, hogy a néző úgy hallja, mintha a 
tőmondatokból álló izgalmas és merész vezetésű 
cselekmény-dialógokat a közvetlen közelében 
mesélnék el.

"XTanóból jelentik; A varsái magyar hang-
* értény igen nagy sikert aratott. A varsói 

fllharmónikus zenekar, amelyet Zsolt Nándor1 
vezényelt, nagyszerűen játszotta Hubag, Bartók, 
Buttykag, Weiner és a lengyel Szymanowsky |
alkotásait. A gordonkaszólókat Földesig Ar
nold adta elő óriási sikerrel. A kritika Zsolt 
Nándort mint kiváló dirigenst dicséri és kiemeli 
az előadott müveknek, különösen Bartók első 
szőttjének nagy zenei értékét.

A Fővárosi Operettszlnházbem mffkődő szt- 
nész-konzoretum, mai utolsó előadásán 

megható jelenetek játszódtak le. A „Nagy bör
tön" előadására ugyanis a konzorcium vendégül I 
látta az izraelita leányárvaháznak olyan har 
mlne növendékét, akinek az apja orosz fogság 
bán halt meg. Az árvaházi növendékek hat pá
holyt foglaltak el és bizony nagg slrás-rlvással 
jutalmazták taps helyett a kitűnő színészeket.
Míint ismeretes, as Országos Zenész-Szövetség 
1 ai elbocsájtott mozlszinészekből egy szim- 
fónikus zenekart állított össze, amely vidéki 
körutat vett tervbe. A Zenész-Szövetség most 
beadvánnyal fordult e kultuszminisztériumhoz 
a hangos film terjedésével ót a Fővárovi Ope
rettszinház bukásával kenyerüket vesztéét sudt- 
huss tettén érdekében. A beadványóbban ál
latni támogatást bérnek óe vasúti teabnd jegyet 
a vidéki utazások mogbönnyitóndre. A bead
vány egyik része azonban adóemelést hó veteti 
A követelés szerint a kultuszminiszternek fel 
kellene emelni és még hozzá száz százalékkal a I 
hangos filmszínházak vigalmi adóját, hogy at 
így összegyűli adóbevételi többlettel az tlbo- I 

mtítnin kiutak <L

najUMl
pénteken. e fió 29-én

téBikabátok
kitűnő dlvatkelmék bői, szórna*  és 
Bzőrme-plOsgaliérral és kézelővel, 
meleg béléssel, nagyon csinos 

íazonokban

29 és 39 p
A péntekig beérkező postai rende
léseket la a íönti árakon szállítjuk

Caivin-tér 7

Az emberfaló város
Ma, hétfőn hozza a pesti publikum elé mdyőh 

dlk hangos filmjét a DécM-Szlnház. Ezáltal égi, 
amerikai történet kerül vászonra, ^Ai emberfőid 
város" címmel. A Paramount-gyár izgalmas 
produkcióid grandiózus pompával eleveníti fsj 
prológnak a krétai mondát a félbika Istenröls 
akinek minden esztendőben fiatalokat áMos! 
lak. Minolaurusból csakhamar New York lest/ 
a modern Bábel, amely a fiatalok idealizmusát 
falja és érzéseit őröli fel. Erről az emberfald 
városról szól azután a mese érdekes és meffi, 
kapó szerelmi történél keretében, amelynek kMf 
főhőse a gyönyörű szép Nancy Carol és a siSh 
kánt Rlchard Arién. Természetesen mindez -a 
hangosan. A filmet kitünően szinkronizálták. Be
széd- is ......................................................
Különös 
tie lenek, 
aki egy 
alakítást -------- ,—-------- ------- ----- ■
sérő műsornak egy pompás Broadivay-revdé 
játszik a Dicsi-Szinház, amelyben megelevene
dik a varieté életének minden pompája, nagy*  
szerűsége és bolondsága. A műsort tökéletesei. 
egészíti ki egy hangos híradó, a legújabb aj*  
donságokkal. Semmi kétség nem fér ahhoty 
hogy a Décsi-Szlnház e második „hangos" béri 
mutatólának jól megérdemelt átütő sikere lesés

énekrészek tökéletesek is finomak, 
meglepetése a filmnek, nekünk pt»- 
hogy Lukács Pált láthatjuk viszont^ 
varieté-igazgató szerepében briilíájtg 
nyújt. „Az emberfaló város" mellé ki*

hsait 
stto 
nítóeei

fogja megállapítani
rövid összehasonlítás után, hogy a

>

eredeti angol

Ne mulassza el az alkalmat, nőssé éa 
hallgassa meg legújabb gépeinket, melyek

már
tart 1 SP

kezdődőié# 

részletfizetésre Is 
kaphatók

a

The Gramophone Co. LW
mafyaronoági varérkép visslőeégénól:

Budapest IV, Kristóf tér)
és mindea jobb szak üzletben

Kérjen árjegyiéketi
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H ÉTFÖI SPORTNAPLÓ
A ligabafnokság élére került 
a középeurópai kupagyőztes
A Hungária Senkey sérülése után 10 harcképes 
emberrel játszva, csak nehezen tudott győzni — 
A Ferencváros kénytelen volt pontjait megosztani 
Pécs-Baranyával — A Ferencvárost verő Bástya 
kikapott a Nemzetitől — A Bocskay Miskolcon 

legyőzte az Attilát
A „szürke" novemberi program előre nem 

látott meglepetést rejtegetett magában etut- 
tal is. A Ferencváros rnultheti debacleja nem 
állt meg a lejtőn, hanem saját pályáján, sa
ját közönsége előtt gólképtelen csatársora 
yninlt

csak befejezés előtt kél perccel tudta az 
egyik pontot megmenteni a nagyszerűin 
küzdő lelkes pécsi együttessel szemben.

'A zöld-fehérek ezáltal elvesztették vezető po
zíciójukat s azt a Középeurópai bajnok Új
pestnek kényszerüllek átadni. A lila fehérek 
viszont folytatták diadalmas győzelmi Útju
kat éa

Kaposvár büszkeségéi négy gólkülönb
séggel küldték haza.

'A Hungária is győzelemmel abszolválta 
meccsét a váratlanul nagyszerűt produkáló 
óbudaiak ellenében.

A Hungária bérlilíje.ntk a száma Ismét 
szaporodott cggjcl Senkey személyében, 

akinek régi operációja ujult ki egy kollizió 
alkalmával. A papírformát meglehetősen meg
hazudtolta a Bástya csapata, amely a múlt 
heti szenzációs sikerét a Nemzetivel szemben 
gehogysem tudta bebizonyítani s Igv

a fekete-fehérek mindkét pontnak bír-

jutottak.

Harihárom küzdelem 
hozott s a mérkőzésen

tokába

A Kispest Budai 
döntetlen eredményt

nem mlndenr&pl botrány kerekedett a
bíráskodás következtében.

Miskolcon is hatalmas tüntetést rendezett a 
közönség a rendkívül gyengén játszó saját 
csapata ellen, ami érthető is volt, mert a leg
nagyobb riválisuk, a Bocskay kénye-kedve 
szerint játszott vele. A második ligának is 
meg volt a váratlan szenzációja, amennyiben 

a veretlen Sabaria a rákospalotai ho
lmikban hagyta veretlenségének nimbu

szát.

A tabella állása különben a következő:
1. Újpest
2. Ferencváros
3. Hungária
4. III. kér. FC
5. Budai „3r
6. Bástya
7. Kispest
8. Booskav
0. Nemzeti

10. Pécs-Baranya
11. Somogy
12. Attila

(20—12) 
27— 9) 

(25—14) 
(15—17) 
(17-11) 
(22—10) 
(6-10) 

(14—19) 
(6—10) 
(8—17)

(10—28) 
(9-20)

A Ferencváros gólképtelensége újabb pontveszteség 
kuttorrásává vált

Ferencváros —Pécs Baranya 2:2 (1:1)
Csak «gy hajszál hiányzott, hogy a Fe

rencváros vereséget nem szenvedett az utolsó 
helyezett pécsi csapattól. Pedig fölényben volt 
a ferencvárosi csapat, olyan fölényben, hogy 

a második félidőben a csonka pécsi csa
társor csak nagyritkán jutott át a félvona

lon.
Dehát a balszerencsétől üldözött csatársor gól
képtelensége, meg a pécsiek elszánt védekezése 
elejét vette minden góllövési kísérletnek.

A játék elején tulfölényesen, tulkönnyedén 
Wtte a Ferencváros utolsó helyen álló ellen
felét s ragyogó technikájának fölényes csillog
tatása mellett ügyeimen kivül hagyta a legfon
tosabbat: a góllövést.

Mikor azután észbe kaptak, már késő volt. 
Hiába lövöldöztek ekkor már derflre-borura. 
mindig volt valaki, aki beletette a lábát, vagy 
pedig a szenzációsan védő Szülik tette ártal
matlanná a lövést. így azután még

ürülniük kelleti, hogy két perccel a befe
jezés előtt egy tumultus folytán klr?»vcnlll- 
hettek a ezzel megmenthették a veszett fej

sze nyelét...
Bár a szerencse is hathatósan közreműkö

dött az eredmény kialakulásában, minden di
cséretet megérdemelnek a pécsiek. A balszélső 
Szabó már a játék elején megsérült s igy a 
csatársor végig csonkán játszott, de még igy is 
nem egyszer zavarba hozták a zöld-fehérek vé
delmét. Tritz szép lövéseivel tűnt ki. A half- 
aor és a védelem becsülettel megállta helyét 
mig Szülik jő helyezkedésével Jő néhány gól
tól mentette meg csapatát.

A zöld-fehér csatársornak semmi sem sike
rült.

nagyszert!:

Bukovi s a 
idején állta 
határozottan

Csak egy ember volt végig
Tánczoa.

Mélyen formáján alul játszott 
védelem is csak a nngy fölény 
meg a helyét. A második gólnál 
hibáztak.

A Ferencváros ugy kezdi a játékot, hogy ugy 
látszik, gólokkal lelépi ellenfelét. Az 5. perc
ben Turay hosszan szökteti Kohutot.

Kohnt beadását a védelem elvéti, Szülik is 
elhagyja kapuját s a befutó Tánczos a 
6-os sarkából kapásból szép félmagas gólt 

lő (1:0). 

volna, mint a végén, — sóhajt föl egy elkese
redett „tag" — tiz gólt lőhettek volnál

De azért örül ax utolsó percben megmen
tett egy pontnak is...

Újpest folytatja diadal- 
utját

Újpest - Somogy 7:3 (4:2)
Felvonult a lelkes lila-fehér drukkerhad is

mét, hogy Közép-Európa bajnokát otthonában 
is ünnepelje. A Ferencvárosi Vasutasok nevében 
pedig Nádas Ödön főmérnök kedveskedett gyö
nyörű virágcsokorral, melyei „Az 1929. év leg
nagyobb futballteljes{tményeért“ felirat díszített. 
Langfelder és Szemere elnökségi tagoknak pe
dig emlékérmet nyújtottak át.

A mérkőzés mindvégig nívós, kitűnő sportot 
nyújtott. Újpest tudása eleinte elegendő volt a 
3:0-ás vezetéshez, do a különösebb ambíció ez
úttal hiányzott a csapatból — no meg a véde
lem is szédületes gikszereket csinált — s így

a már 4:1-re álló eredményt a kaposvári 
csapat 4:3-ra tudta szépíteni.

Ekkor csak rövid ideig látszott nyíltnak a küz
delem, mert Újpest szédületesen rákapcsolt s 
az újabb gólzápornál megmutatta az oroszlán
körmeit.

Ennek ellenére sem elégített ki a közép
európai bajnok!

Voltak ezúttal váratlanul gyenge pontjai a csa
patnak. így a Fogoly III.—Kővágó bekkpár lel
kén szárad a három Somogy-gól. Aknai nem 
tehet róluk. A halfsor sem mozgott „first-class“- 
nivón. Köves volt csapata ellen túlságosan meg- 
ületődve játszott. A kaposvári szép napokat 
nehezen is lehel feledni . . . Vig is régen volt 
ily gyenge, mig Borsányi — főként a védelem
ben — volt hasznos. Annál nagyobbat produ
kált a csatársort

Stofflánban tényleg megtalálták a lila-fehé
rek a várva-várt centert.

Ez a nagykoncepcióju irányitócsatár már az 
első szereplése alkalmával teljesen kielégítette 
a közönséget s a szárnyakat megfelelően fog
lalkoztatva. a csapatot eredményessé is tudta 
tenni. Kitűnő volt a két szélső is: P. Szabó és 
Török is, mig Spitz ós Avar utóbbi jó formája 
még több ötletben nyerhetett kifejezést SlofTián 
közelében.

Somogy csapatából alig lehet valakit ki
emelni a többi rovására, mert valamennyien 
becsülettel harcoltak s tisztességes eredményt 
értek el.

Pompás újpesti támadásokkal kezdődött a 
mérkőzés.. Avar veszedelmes kiszökését Kubala 
csak a legnagyobb lélekjelenléttel tudja parí
rozni Majd Stofflán lép akcióba és egymásután 
dobja frontba társait. A 4. percben Török 
nagyszerű centerét Stofflán átlépi s a labdát 
Avar lapos lövéssel gólba helyezi (1:0). Avar 
több jó helyzetet ront, mivel a meccs elején 
sehogy sem találja fel magát az összekötő 
posztján. Újpest alig engedi szóhoz Somogyot. 
A 7. percben ide-oda tologatás után Spitz kapjo 
a labdát, aki a vetődő Kubala alatt lövi a má
sodik gólt (2:0). Somogy ellentámadásai a 
gyengén funkcionáló újpesti védelmet megin
gatják, de a 10. percben a pompásan össnedol-

HUNGÁRIA-UTI PÁLYA.

A

SZimFONIKUS 
JAZZ ZENEKAR

folyó hó 28-án, csütörtökön 
mutatja be a Zenemflvészoti 

Főiskola nagytermében

a

tenepAlyázatának díjnyertes 
műveit

KÖZREMŰKÖDNEK

FEJES TERI FEKETE FAL

Kispest—Attila
Mérkőzések ss L liga bajnokságéért

Vasárnap, december 1-én. <1 n. órakor

Hungária—Bocskay
Előtte, 12 órakor

Budai 33-as —III. kér. FC
Mérkőzések az 1. liga bajno*aóRóórt.

mim flTKÖLTÖZŐir

A Hungáriának is verej
tékezni kellett a bajnoki 

pontokért
Hungária —111. kér, FC 1:0 (0:0)

Az elmúlt bajnoki vasárnap legélvezetesebb 
meccsét vívta a két csapat. Igazi futball volt, 
amelyet bajnoki mérkőzésen már igen rézen 
láttunk. 8

A bajnokcsapat végeredményben minimális 
gólkülönbséggel győzött. Le kell azonban sző- 
geznünk, hogy

a mérkőzést éppen Ilyen arányban meg
nyerhették volna a III. kerületiek Íz.

De egy pontot föltétlenül megérdemeltek vol- 
Nem szabad azonban figyelmen kivül 

hagyni, hogy
a Hungária csaknem az egész mérkőzést

10 emberrel játszotta végig.
Senkey, a Hungária védelmének oszlopa ugyanis 
az első félidő 18. percében megsérült Nyolc 
perc után beállt ugyan, később azonban ismét 
elhagyta a pályát, hogy csak a második félidő
ben térjen vissza — balszélsőként, sántítva. 
Kalmár és Skvarek után tehát Senkey követ
kezett és így senki sem csodálkozhat azon* 
hogy a csapat elveszítette az önbizalmát.

A győztes csapatban Ujváry védett, — te- 
gyük hozzá — jól. Mandlt már nem kell di
csérnünk. A fedezetsor lelke Kompóli volt, 
mellette Sebes végzett kitűnő munkát. Rém- 
mer Senkey kiválása után hátramaradt bal- 
bekknek és ott végzett felbecsülhetetlen mun
kát. A csatársorban hosszú idő után újból sze
repelt Barátky és jó benyomást keltett. Bi- 
hámi és Nehadoma voltak még legharcképesebb 
tagjai a Hungária együttesének.

Rátérve most már a III. kerületiek teljesít
ményének bírálatára, meg kell állapítanunk* 
hogy

a Ül. kerületiek tizenegy harcos emberét 
már régen láttuk ily szenzációsan játszani.
Ez a nagyszerű, gólratörő játék — bármi

lyen furcsának is lóssék — nem hozta meg a 
gyümölcsét és itt már a pech is bekapcsoló
dik. Hiábavalónak bizonyult a Fehér—Wernef 
—Bíró védelmi trió brilliáns védőharca, nem 
hozott sikert Király és Steiner magasszinvo- 
nalu fedezetjátéka, mint ahogyan kiaknázat
lanul maradt az a rengeteg gólhelyzet, ame
lyet egyrészt a Fröhllch—Fenyvesi-, másrészt 
a Drössler—Lengyel-szörny készített elő.

A ..........................“
dőlt 
nert

a

na.

meccs sorsa a második félidő 9. percében 
el. A Hungária egymásután három kor
ért el. Kettő sikertelen marad, mig 
Titkos által rúgott harmadik 

rúgást Kompóthy bcfcjelte.
mindkét részről adódott rengeteg gólhely-

sarok-

A Pécs Baranya ellentámadásba megy ót s 
a 13. percben általános meglepetésre kiegyen
lít. Tritz lövése Hungler feje fölött a kapu
fáról pattan vissza.

Veder résen van s a 6-osróI kiegyenlít 
(1:1)-

Szünet után a két center megsérülése az első 
■semény. A 3. percben azután nagy megrökö
nyödésre a Pécs Baranya megszerzi a vezetést. 
A halfsor elörerug egy labdát, a sántikáló 
Szabó beadja,

Kautzky ráfut s ax elkésve érkező Hungler 
mellett 12 méterről kapásból szép gólt ló 

(1:2)!
A Pécs Baranya vezeti De ugylátszik ez sem 

elég, hogy fölrázza a zöld-fehéreket letargiá
jukból. Az iram lanyha s a pécsiek sikeresen 
védekeznek. Takács lövéseit Szülik rendre ár
talmatlanná teszi — vagy utolsó mentsvárként 
olt a kapufát

Csak az utolsó percekben támad kétségbe
esve a Ferencváros. A 43. percben nagy tumul
tus. Szülik és Toldi összeütközik. Szülik fekve 
marad, a labda Takácshoz kerül, de lövése 
Iványiról visszapattan,

Toldihoz kerül, aki az általános zűrzavar
ban 8 méterről a felső kapufa alá gólt lő 

(2«2).
A Fradinak most nagyon megjön a kedve, de 

már késő ...
— Hej, ha egész idő alatt ugy játszottak

gozó Avar és P. Szabó ismét áttöri a kaposvári 
védelmet és Spitz kapásból újabb gólt szerez 
(3:0). Somogy nem veszt, el a kedvét, ember
feletti erőfeszítéssel megy újabb és újabb el
lentámadásba s nem egy esetben csak Borsányi 
ment az utolsó pillanatban. A 12. percben Ja- 
kubc váratlan lövése utat talál Újpest hálójába 
(3:1). Két lila-fehér korner után, a 20. percben 
Stofflán fejpassza Auert juttatja jó helyzetbe, 
aki viszont P. Szabóhoz juttatja a labdát, a 
gyors szélső nem haboz s máris bent van az 
újabb gól (4:1). A 25. percben Somogyi 20 mé
terről kapufát súroló lövése újabb Somogy-gólt 
eredményez (4:2). Spitz két méterről Kubala 
kezébe lövi a labdát, P. Szabó lövése oldalhá
lót ér, majd közvetlen befejezés előtt Aknai 
bravúros védése ragadja tapsra a közönséget.

Szünet után már a 2 percben Dán éles lö
véssel a minimumra redukálja a gólarányt 
(4:3) Kritikus pillanatok következnek, de Új
pest hamarosan feltalálja magát s ellenállha
tatlan offenzivával hatalmasat javít az ered
ményen. A 19 percben Avar 18 méterről lő 
védhetetlen gólt (5:3), majd a 25. percben Bor
sányi 30 méteres szabadrúgását Kubala öklözni 
akarja, de rosszul találja, a labda a halóba per
dül (6:3). Majd a 30 percben rendkívül rum- 
lis helyzet kicsalja Kubaiét a kapujából, a 
labda Spitzhez kerül, aki üres kapuba feleli 
(7:3) A lelkes kaposvári legénység még az 
utolsó percekben is hősies erőfeszítéssel küzd 
a súlyos gólarány enyhítésén, de ex a masszív 
újpesti védelmen hajótörést szenved.

A 
zet közül ez az egyetlen akció hozott sikert. 

Elfogyott talán Szegeden
a muníció?

Nemzeti—Bástya 2:1 (2:0)
A Bástyának otthonában elért kétségtelen si

kerei után most kellett volna megmutatnia, 
hogy hát idegenben mit is tud a csapat? Nos, a 
vizsga nem a legjobban ütött ki. Igaz ugyan, 
hogy nem játszott rosszul a csapat, de a Nem
zeti ezúttal őszi legjobb játékát nyújtotta s igy 
a szegedi csapat

szép és Izgalmas mérkőzés után megérde
melt vereséggel távozott a pályáról.

A Nemzeti váratlanul szép győzelmét a Volen- 
tiktől nagyszerűen támogatott csatársor jő Já-

mim a tej es rozsa 
olyan lesz az arca

ív §

Singing Fool 
fórum

Eoyszerfieo néhány cseppet • pásztoritól! L**®* 
jrctejbrtl szétsimit arcbőrén Erre helveti a mezszokon 
púdert és azonnal sima ét hamvas lesz arca min* ■ 
'el és rózsa A fonnvadl arcbőr életei kap a fényié 
»rr homlok matt lesi at arcbőt hibát ellánnea 
ittad at arc a steplőkei eltakarta „ .

Tettesen ártalmatlan Minden arcbőr részért alkar 
más Hatása tartós mert a Leionos arcra brJveaen púdét esést nap vaav ezész éltet folyamán oem nerez 
le az arcról .

A Leionos arára helyezeti onder telleseo láthatár

Egv övez Leton-arctel inelv bosszú Ideit eltart 
.’ nenaő lő AltérKaphatá eyáeviárakban ámaérlákhan *• illa iszwn 
a: altban Ha valahol nem vetni agy fordaijoa ■ 

■aama labaratérlaznhM. VII.. Erzséboi-kárut M.
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tékának köszönheti. Különösen a jobbszárny 
volt elemében, hol a régi nagyságában tündöklő 
Rémay III. kiegészítve a nagytechnikáju Odry- 
lói sok nehéz pillanatot szerzett a szegedi véde
lemnek. A balszárny csak agilitásával vehette 
föl a versenyt velük. Nagyszerűen játszott Vo- 
lentik, mig a védelem átlagos formáját ját
szotta ki.

Régen megállapították már, hogy a tulságba 
vitt egyéni játék a csapat eredményességének 
rovására megy. Mégis azt láttuk, hogy a szegedi 
csatársor dirigense, Possák ezt a játékmodort 
kuitiválta, aminek azután a csatársor széteső 
játéka lett az eredménye. Mert amilyen jó tu
lajdonságokat árult el Poasák a kitörésekben, 
olyan hézagot hagyott az irányításban. A half
sor végig jó volt, bár Péter a végén kissé visz- 
szaesett Volentikkal szemben. A védelemben 
Korányi tűnt ki, de Emmerling sem sokkal ma
radt mögötte.

Mindjárt kezdés után a Nemzeti lép fel tá
madólag s előbb Odry fejese, majd Rémay lö
vése ad munkát Benedeknek. A Bástya táma
dásból Possák veszélyeztet, de lövé>se kapufáról 
pattan vissza.

A 37 percben Odry viszi a labdát, kiugratja 
Rémay III-at, ez összefut bátyjával, s pillanatig 
haboznak, de végül Rámay II. lö.

Benedek elvetéssel kiüti, a a 6-oson álló 
(Izé tényt h ez kerül a labda, aki a hálóba 

lövi (1:0).
Továbbra is a Nemzeti támad s lassan elmúlik 

a félidő. Hossó sérülése miatt egy perccel meg
hosszabbított játékidő végén járnak, amikor 
Odry előre kiadja a labdát Rémay III.-nak.

Rémay IIL ráfut éa kapásból gyönyörű 
gólt rag a* ellenkező sarakba (2:0).

A II. félidő a sérülések jegyében indul. Előbb 
Flóra kap rúgást a fejére Korányitól, majd 
Solti és Török fejel össze, de Solti mingyárt, 
mig Flóra a 6. percben tér vissza.

Most a Bástya van frontban s erősen szoron
gatja a Nemzeti kapuját.

A 29. percben 40 méterről rag szabadrúgást 
Korányi. A labdára a 6-os vonalon Hossó és 
Schwartz ugrik.

Értesítési
Hatalmas vevőköröm legutóbbi hirde

tésem olcsó Árajánlata alapján oly nagy 
érdeklődést tanúsított, hogy csak a leg
nagyobb nehézségekkel tudtam mindenkit 
a nálam megszokott nagy figyelmességgel 
kiszolgálni.

Hálám jeléül

e héten
is alkalmat adok mindenkiuek, hogy

Karácsonyi
szükségletét

újabban felsorolt uj cikkeimet 
soha még nem létezett olcsft Áron 

már most beszerezhesse.
Igaz, hogy vannak, akik azt állítják, hogy 
csodák nem léteznek, de az én cégem, 
mint már k »zt a d atban van, 

mindig a legolcsóbban 
a legjobbat adja

Ezen árak figyelmet érdemelnek

Teníszflanel ---------'.79
Pyjamailanell------- ”“.99
Bársonyilanell — — 1.29 
M&selyem 1 55

5000 legdivatosabb minták — ■ •W 
Matlatse selyemlénytl  1.95 
Gyapjukasán tiszta gyapjú 2.95 
Tweed logujabb divat  2.98
Ondamussa minden színben

Georgettc--------- -----
Crepe de Chíne selyem

Tátiét minden árnyalatban ..
Meteor Crepe de Chlne

■ehéz minAség ....................................- -..

Mongol Crepe de Chlne
legnehezebb m néség.......................................

Crepe satíll tiszta selyem..

Andrássy-ut 8.
Az Opera sidalán.

Á. kuwknts u acyewbk ás a labda a le|4- 
ről a hálóba jut (2:1).

Továbbra is a Bástya támad és as utolsó 
percben kipukkad a labda s ezze4 a méla ak
korddal végződik a mérkőzés.

Miskolc csapatát újból 
otthonában győzték le 
Boeskay—Attila 3:1 (1:0)

Miskolc, nov. M.
(A Hétfőt Napló tudósítójának telefonjelen- 

tété.) A hideg idő eHenére mintegy 3000 főnyi 
közönség ment ki a két vidéki csapat találko
zására, de nem sok örömük telt a játékban.

Mert az Atilla fennállása óta talán a leg
gyatrább játékot produkálta és meccs után 
a csalódott hasal közönség saját játékosait 

inzultálta!
A rendőrség erélyes közbelépése mentette 

meg a helyzetet. Igaz, hogy Pogány még igy is 
betört fejjel távozott.

A mérkőzést a két csatársor közötti különb
ség döntötte el. A Boeskay támadósora kivá
lót nyújtott: különösen Teleky és Markos. 
A fedezetsor jő volt, mig a védelemnek kevés 
munkája akadt.

Az Attilában csak Bán nyújtott elfogadható 
játékot. No meg a játék végén Opata. A többiek? 
A közönség Ítélete mindennél többet mond ...

Boeskay támadással kezdődik a játék.
A 11. percben Markos lefut s a védelem 

hibájából megszerzi az első gólt (1:0).
Az Attila is támad, de a csatársor csak a 

16-osig jut s hullámzó játékkal telik el a félidő.
Szünet után alig kezdenek,

Teleky átadásából Vincze gólt lő (2:0).
A 26. percben esik a Boeskay utolsó gólja.
Mertin kornere kavarodást idéz elő s Szemes 

belövi a harmadik gólt (3:0).
Az Attila is megembereli magát s a 38. perc

ben eléri a becsület-gólt.
Opata szabadrúgását ugyanis Hajós Budai 

mellett a hálóba továbbítja (3:1).

Botrányba fulladt 
a Hungária-uti pálya 

előmérkőzése
Kispest—Budai „33“ 2:2 (2:0)

Ez volt az a mérkőzés, amelytől mind a két 
csapat győzelmet várt. Kemény meccsnek Ígér
kezett és éppen az izgatott hangulat számlájára 
írandó, hogy

a mérkőzés a második félidőben botrányba 
fulladt

A favorit tulajdonképpen a Budai Harihárom 
volt. A budaiak publikumát azonban nagy csa
lódás érte, az első félidőben ugyanis Kispest 
pompás játékot produkálva, valósággal lelépte 
ellenfelét. A budai csapatra viszont csak a má
sodik félidőben lehetett ráismerni, amikor ellen
állhatatlan lendülettel támadott egy egész fél
időn keresztül, alaposan visszaszorítva a kis
pesti együttest.

A Budai Hariháromnál újból játszott Orth 
Gyuri. Ám a masszív kispesti védelem már az 
első percekben elnyomja a veterán csatárt és 
megbomlik az addig egységesnek mutatkozott 
budai csatársor. Kispest erőteljes rohamai a 
24. percben gyümölcsöznek:

Fürstner huszméteres labdája sulyos vé
delmi hiba folyományaként kerül a budai 

hálóba.
A további kispesti támadásokból már lát

ható, hogy a budaiak korántsem usszák meg 
a meccset ezzel a balsikerrel. A 40. percben 
Löwy fölösleges hendszet vét a büntetési terü
leten belül.

Tizenegyes, amelyből Rozgooyl megszerzi 
a kispestiek második gólját.

A második félidőre a Budai Harihárom fel
forgatott csapattal áll ki. A változás — ugy 
látszik — használ a csapatnak, mert a bu
daiak óriási lendület© kapujához szegezi Kis
pestet, amely teljesen visszaesik. A védelem ne
héz perceket él át. Keményen veri vissza a 
támadásokat. A gól állandóan a levegőben 
van. A 36-ik percben kitör a botrány. Orth 
fejesénél Dénes szinte a kapuból kaparja ki a 
labdát.

A budai játékosok gólt követelnek. KaMen- 
eeker és Oláh neklmennek a bírónak, akit 
alaposan megráznak. A játék irtózatos 

lárma közepette félbeszakad.
Barna Béla biró Oláht kiállítja. Előbb azon

ban Kalteneckert is kiutasította a pályáról, 
erről azonban később megfeledkezett. (Maga 
a játékos legalább igy állítja.) A bndai csapat 
dacosan támad és a 40. percben

Ember góljával mégis síkéről megmente
niük egy pontot.

Döntetlenül végződött 
a BSE—BEAC találkozó

Az amaiőröknél az érdeklődés előterében a 
BSE—BEAC-találkozás volt vasárnap. A mérkő
zés heves és izgalmas küzdelem után döntetle
nül végződött s igy a BSE második pontját 
adta le.

Általában a vezető csapatok egymás elleni 
mérkőzésének jegyében folyt le a forduló. A Tö
rekvés csak nehéz küzdelem után gyúrta le az 
FTC-t kicsiny, de annál hangosabb publikum 
jelenlétében, mig a UTE a Fér. Vasutastól kapott 
ki, amivel a második helyről az ötödikre esett 
vissza.

A vasárnapi fordulók eredményei a követke
zők: BSE—BEAC 1:1 (1.O); Per. Vasutas—VTB 
3:9 (0:1); Törekvés—FTC 9:1 (9:0); Postás— 
33 FC 3:9 (3:9); BSzKRT-MTK 1.0 (0.0); 111. 
kér. TVE— Testvériség 9:1; BTC-PSC 9:1.

A bajnokság állása
1. BSE (27- 7) 18 pont
2 Fér. Vasutas (29- 47) 14
3. Törekvés (17-11) 14 ,,
4. BEAC (23—16) 13
6. UTE (31—18) 13
6. FTC u
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Intim és rendkívüli ked—es háziünnepségnek 
voltunk szombaton este szemtanúi. A KISOK, 
a MUSz és a székesfővárosi testnevelési ügy
osztály rendezésében lefolyt őszi középiskolai 
uszóversenyek és vizipóló-mérközések győzte
seit ekkor jutalmazták meg ünnepi külsőségek 
között az V. kerületi Berzsenyi-reálgimnázium 
dísztermében.

Az ünnepi aktuson megjelentek Schtoöder 
Ervin államtitkár, Karafláth Jenő, az OTT el
nöke, vitéz Tárczag Félteidét Román min. taná
csos, Homonnay Tivadar, a MUSz elnöke, Ho- 
dászy Miklós székesfővárosi testnevelési igaz
gató, végül a MUSz vezérkarának és a test
nevelést karnak számos képviselője.

A diákuszók mozgalmas szezonjáról Liber 
Béla dr., a KISOK miniszteri biztosa számolt 
be. Elmondotta, hogy a rengeteg nehézség elle
nére, az úszók száma megkétszereződött,

a 46 középiskola egyenalnt 30—40 diák
jával állott ki a versenyre éa a vlztpóló- 
bajnokságban 34 hetescsapat szerepelt In

tézete színeiben.
Majd meleg szavakkal mondott köszönetét Ho
monnay Tivadar dr.-nak, Komjádi Béla vizi- 
pólókapitánynak és Méray Jánosnak a MUSz 
főtitkárának, a KJSOK hálája jeléül nekik a 
középiskolák legfőbb sporlhatóságának már
ványra helyezett diszplakcltjét ajánlotta föl. 
Végül a MUSz elnöke kiosztotta a rengeteg 
versenydijat.

Kézfcrtőtlenllésre legalkalmasabb a
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Protekciót hajszolnak a diákuszók, hogy tréningalkalomhoz 

juthassanak

E rövid beszámoló után pedig nézzük a diák- 
uszósport pillanatnyi helyzetét. Novemberi 
Írunk és igy tudjuk, hogy a remekbe épített 
Császár-uszoda kapui már régen bezárultak. Ez 
azt jelenti, hogy a mi nyomorúságos uszoda
viszonyaink folytán néhány -hónapra 

hajléktalanná vált a magyar uszósport.
Tudjuk azt is, hogy uszósportunk büszkeségei 
e kényszerhelyzetben botolnak, hogy kondíció
jukat átmentsék a jövő év>i nagy küzdelmekre. 
De mit csináljon az a mintegy 3000 főnyi diák- 
uszósereg, amelyet Komjádi Béla vizipólóka- 
pitány oly nagy gonddal szedett ki a tömeg
ből? A diákuszók szelektálása az őszi közép
iskolai versenyeken megtörtént. Ét a három
ezerből megmaradt száz! A vizipólókapitány 
meglehetősen liberálisan kezelte a kérdést, de 
igy is

hajléktalan maradt körülbelül 2906 dlák- 
ussó.

Lett aztán erre kétségbeesés. És megindult a 
papák sora a vizipólókapitányhoz. Társadalmi 
és közéleti kitűnőségek könyörögnek, hogy se
gítsenek a kétségbeesetten zokogó és vigasztal
hatatlan kisdiák-gyermekeken, akik

most lázasan hajszolják a protekciót.
Ám hasztalan. A vizipólókapitány csak egyet

TUNGSRAM

ZpíiitKimX
/ NovtMBtR-a-9 ÉH \ 
' FEHÉR. <,*SUNES '

PUPLIMllkG
l> . eéitu mklUl

k 6“ 7

len protekciót ismer: a tudást.
No de vigasztalódjanak a pihenésre k#vy- 

szeritellek. A sportminiszter akaratából rövide
sen fedél alá kerül a téli uszoda után a diákéit 
uszodája is és azután remélhetően elapadnak Q 
kisdiákok könnyei.

Az utolsó középiskolai 
háziversenyeket

egyébként vasárnap délután bonyolítottak It 
a Rudasfürdő uszodájában Komjády Béla vtal- 
pólókapitány, Méray János uszószövetségi fÓ- 
liikár és Mezey Ferenc testnevelési tanár ve
zérlete alatt. A győztesek neveit alább közöl
jük:

Az Izabella-u. fk. versenye:
40 m. mell l—ll. 1. Nagy 37 mp. — 40 BL 

gyors 1—II. 1. Nagy 33 mp. — 40 m hát 1-—/V< 
1. Szél 33 mp. — 60 m. s*1l 111—IV 1. M*> 
leghy 53.6 mp — 100 m. gyors. 1. Ragot 
1:24.6 mp., 2. Melcghy 1:25 mp. — 200 sa
gyors. 1. Molnár 3:25 mp.

A Szt István fk. versenyei
20 m. tetszés szerint. 1. Csősz 14 mp., 3, 

Fodor 143 mp. — 40 m. gyors kezdő. 1. Pilcs 
28 mp. — 40 m. kezdő hál. 1. Molnár 334 gsp. 
— 40 m. kezdő mell. 1. Földes 313 mp.
100 m. gyors. 1. Földes 1:15.6 mp. — 100 m. 
hát. 1. Földes 1:36 mp. — 100 m. mell. 1. 
Szegő 1:30.6 mp. — 200 m. mell. 1. Szegé 
3:40.6 mp. — 3X60 m. staféta. 1. IV. c. 3:36 
mp. — 6X20 m. 1. 1. b. 2:25 mp. — 3X40 se. 
vegyes staféta. 1. Ili c. 1:41.6 mp.

Útban a boxolók 
professzionista szövetsége
A magyar amatör ökölvivősport az utóbbi 

években oly hatalmas lendülettel tört felfelé, 
hogy rövid idő alatt világhírre tett szert a mű
vészi tökélyre emelkedett. Az amsterdami oüm- 
piász után ez a sikersorozat nagy méreteket öl
tött, amennyiben a kis magyar boxológárda egy 
év óta valamennyi nemzetközi erőpróbája győ
zelemmel végződött és ezáltal Európa legjobb
jává nőtte ki magát.

ökölvivósportunk fejlődése azonban ne* 
Igen mondható egészséges mederben lévőnek, 
mert az amatőr Ökölvívás mindezidáig a proft- 
boxot háttérbe szorította, ugy hogy az utóbbi 
fejlődésében visszamaradt és nem bonthatta ki 
szárnyait, miként az külföldön látható. A rend
kívül sok fiatal tehetség fejlődési útja ugylátszik 
megakadt. Ezt pedig oly módon lehetne egészsé
ges útra terelni, ha az amatőr sporttal párhoz 
zamosan a proflsportnak is megfelelő fejlődési 
lehetőség adatnék meg. Ennek az eszmének 
a megvalósításán fáradozik most vjabboa 
Tatlch Péter kúriai bíró, a magyar boiolóspert 
régi i első úttörője.

Tatlch Péter néhány munkatársával m em 
vonatkozó előkészületeket már meg b telte 

és rövid időn belül szakemberekkel több anké
tet fog tartani és az ankétek eredményét teljes 
terjedelmében az Országos Testnevelési Tanács 
elé fogja terjeszteni, melynek első érdemleges 
lépése

a Professzionalista Boxolók Szövetségének 
megalakítása lem.
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Tunyoghy Béla 
eurőpábajnok ünneplése Szegeden
Szeged városa festményt, a déli birkózókerület serleget 

adományozott az európai birkózó-sampionnak

t

Szeged, nov. 24.
(A Hétfőt Napló tudósítójának telefonjelen- 

tése.) Vasárnap délután az FTC birkózó gárdája 
Tunyoghy Európa-bajnokkal az élén mérkőzött 
■ Szegedi Munkás Testedző Egylet csapatával.

A mérkőzés a nagyobb rutlnn fővárosi bir
kózók győzelmével végződött 24:34 arány

ban,
de ■ szegediek is meglepően jól tartották ma- 
Sikál. A légsuluban első lett Bunkóczy (Szeg, 

unkás) 2. és 3. Szepesi és Donáth (FTC), 4 
Bosnyákovies (MTE) — Pehelysuly: 1. Tóth II. 
(Szeg Munkás), 2. és 3. Kiss és Fehér (FTC), 4. 
(Szegedi Munkás) Kurucz II. — Kőnnyüsuly: l.

A Sabaria kimozdult 
fészkéből: két bajnoki 

pontja bánja 
Szenzáció a második liga frontján

A rákospalotai kirándulás balul ütött ki a 
ftabáriára nézve. A jó vendégmarasztaló rákos
palotai homok ugyanis megállította győzelem
sorozatában a volt elsőosztályu csapatot s

■ gyönge 11-Ik helyen fekvő Megyer elbuk
tatta a II. liga egyetlen veretlen csapatát

A Turul gólzáport zúdított a Józsefvárosra s 
így szorosan a Sabária nyomába szegődött, mig 

élcsapathoz fölérkezett másik vidéki csapat,

Bajnokverés Pozsonyban 
és egyéb külföldi futballeredmények

Bécsi Berta—Vienna 1d) (1:0). K Vienna 
Öschweidi nélkül játszott. — WAC—Admira 1:1 
(1t0). A meccset hétezer főnyi közönség nézte 
Wglg. Ax Admira csatársora nem játszotta ki 
jstóbhi jó formáját. — Rapid—Hakoah 6:2 (3:0).
A Hütteldorfban lefolyt meccsen 7500 főnyi kö
zönség jelent meg. — Florldsdorf—Nicholson 
9:1 (0:1).

Prága: /. Liga eredmények! Sparta—Bohc- 
fnlans 2:1 (1:0), Slavia—Teplitz 2:1 (0:0),
Chladno—Cechie Kariin 6:2 (3:1). — II. Liga: 
Creehle VIII— Liben 4:3 (1:2), Meteor VIII— 
Nuselskl 3:3 (1:0). Barátságos mérkőzések:
DFC-Budweiss—DFG Prága 3:2 (1:0).

Poasony: SK Bratislava—Viktória Ziskov 
ífPréga) 6:1 (2:0). A tavalyi csehszlovák hajnok 
veresége nagy feltűnést keltett.

Románia
Kolozsvári Románia—RMS S:2 (2:0), Unl- 

versitatea—Hnggibor 2:1 (1:1). A kolozsvári ke
rület élén az Univcrsitalea áll, a második a 
KMSC, amelynek azonban még egy meccse van 
hátra a ettől függ az őszi szozon őszi végső ta- 
hallaállása.

Nagyvárad: NAC—Maccabea 3:1 (2:1). A baj
nokság állása egy csomó óvás miatt teljesen bi
zonytalan.

Temesvár. Kinizsi—TAC f.K) (1:0). A temes
vári derby a régi nagy rivalizálásnak megfele
lően, óriási izgalmak közepette folyt le. A Ki
nizsi ezzel a győzelmével bebiztosította az őszi 
fordulóban az első helyet. — Zsombolyai SE— 
Bánátul 2:1 (1:0). Hajdúk—UD Resica 1:1 (1:0), 
Kadima—Politechnika 2:2 (1:0).

Arad: Viktória—Hakoah 1:0 (0K>), AMTE— 
jLAC 4:1 (2:1). Barátságos.

Bakarest: Unirea Tricolor—Maccabi 4:1 (3:1), 
(Juventus—Olimpia 2:1 (1:1).

Brassó: BMSE—Brasovia 4:1 (2:1). 
Jugoszlávia.

Mbotlca: Bácska—Zsák 6:0 (1:0). A Bácska 
ászé) a győzelmével oly hatalmasat javított a 
gól arányán, hogy csak a jövő héten fog eldőlni, 
hogy a Sand vagy a Bácska nbszolváija-e első 
helyen at őszi szezont.

Novlaad: Vojvodina—SMTC 5:0 (3:0). Barát
ságos. Juda Makkahbi—Postás 2:1 (0:0, Rád- 
nkky—Temerini TC 5:0 (8:0). NAK—Sabáci 
Macira 5:1 (2:1).

Beográdi BSK—Obllic 8:1 (3:0). Jugoslavia— 
DUSK 2:1 (1:1), Jedinstvo—Granicar 3:1 (1:1).

Zagreb: A jugoszláv labdarugó szövetség kőz-
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ismeri ezt a llataiemtart?
Ez a híres

FISK-BOY,
akit minden autósnak épugy kell 

ismernie, mint magát a világhírű

FISK-pneumatikot
Motor- es AuiOKellOk Rt am

NYOMATOTT A GLÓBUS NYOMDAI MC INTÉZET M. KOBFOMKXttPElN, MUDAPSST VL, ABADI UCCA L «. NYOMDAlQAXGATOl HAVAS IL

Katona (Szeg. Munkás). 2. Fehér (FTC), 3. Csá
szár (FTC), 4. Görgey (Szeg. Munkás) — Nagy- 
középsuly: 1. Tunyoghy (FTC), 2. Sárdy (FTC), 
3. Kurucz (Szeg. Munkás), 4. Tóth I. (Szeg. 
Munkás)

Nagy érdeklődés kísérte Tunyoghy és Kurucz 
küzdelmét, amelyben a szegedi flu ugyancsak 
erős ellenfélnek bizonyult és Tunyoghy csak 
pontozássql győzött ellene mig Tóth I.-et a má
sodik menetben másodpercek alatt tussolta.

Este volt a díjkiosztás, amikor Tunyoghynak 
külön ünneplésben volt része, a város Dinnyés 
Ferenc szegedi festőművész értékes festményével 
lepte meg, mig a kerület nevében ezüstserleget 
nyújtottak át az érdemes birkózó bajnoknak.

sem végződött döntet-

a Zala-Kanizsa Pesterzsébeten aratott szép győ
zelmével megerősítette pozícióját.

Nagy gólképességről
liga csatárai vasárnap. A hal meccsen 36 gól 
esett s egy mérkőzés 
lenül.

Eredmények: Megyer—Sabária 4:2 (3:2); Tu 
rul—Józsefváros 6:0 (3:0); Zala-Kanizsa—Kos
suth 7:4 (3:2); Vác—Terézváros 3-1 (1:1); Bak — 
Rákospalota 4:3 (2:1); Merkúr—Soroksár 2:0 
(0:0).

tettek tanúságot a II.

A bajnokság állása:
1. Sabária 19 pont (44—9.)
2. Turul 15 „ (34—9)
3. Vasas 14 „ (25—10)
4. Zala-Kanizsa 13 „ 26—20)
5. VÁC 12 .. (20—8)
6. Soroksár U .. (18—16)

gyűlése kora reggel óta tart s heves küzdelmei 
váltott ki a belgrádi és a zágrábi párt között, 
hogy melyik város legyen a jugoszláv szövetség 
székhelye. A szavazás a késő éjjeli órákban még 
tart.

Vasárnapi sporthírek
x Vasárnap megkezdődnek a blrkozóbajnok- 

ságok. A Magyar Birkózók Szövetsége dee. 
1-én és 8-án rendezi meg Magyarország ezévi 
birkózóbajnnkságait. A hét sulycsoporlbói álió 
bajnokságot két vasárnap bonyolítják le, még 
pedig december 1-én a légsuly, könnyüsuly és 
a kisnchézsuly, december 8-án pedig g pehely-, 
kisközép-, nagyközép- és a nehézsulycsoport 
kerül eldöntésre. A verseny nevezési zárlata ma 
hétfőn sete 8 órakor lesz. A nevezések beér
kezte után az esetleg szükségessé váló előmér- 
kőzések megtartásáról és azok helyszínéről a 
szakosztály fog dönteni.

x A " ’ ’ " - — -
tóttá 
számú 
latban

Salamander Sport Club szombaton tar- 
klubnvató teaestélyét, amelyen nagy
előkelő közönség vett részt s jó hangu- 
a reggeli órákig maradtak együtt.

Budapesti ügetőversenyek
I. FUTAM: 1. Kamendini m. Ljuhinac (pari), 

Maszár F., 2. Vanda II. (8) Stein, 3. Comtessc 
Pro Patria (2) Kallinka. I. m.: Daisy, Iwa, írón 
Child, Dobos, Kula, Jázmina, Árnyas. Tol. 
10:21, 15, 23. 15. Olasz: 90. n. FUTAM: 1. Fi
scher M. Dillgent (6) Fekete, 2. Áruló (pari) 
Kallinka, 3. Colorado Worthy (4) Novák. I. m.: 
Mia, Bufclejtő, Express, Kudarc, Phllip Morris, 
Feri, Senafor M., Lady of Pamuk. Tót. 10:18, 
23, 14, 23. Olasz: 43. ín. FUTAM: 1. Metropole- 
istálló Mikulás IL (2) Feiser, 2. Cigánybáró 
Maszár F., 3. Fergeteg (5) Dózsa. I. m.: Carn 
Picina (mint második diszkvalifikálva), Coca. 
Fency, Bessic Blanka grófnő, Csitri, Mimosa 
Fénybogár, Zoli. Pali. Tót. 10:30, 19, 16, 27. 
Olasz: 39. IV. FUTAM: 1. Stein J. Öcskös (3) 
Feiser, 2. Codero (pari) Maszár I., 3. Angclica 
(2) Kallinka. I. m.: Dalloslány, Nurmi, G. 
Endre bácsi, Csárdás, Dolly, Heller. Tót. 10:72, 
21, 15. 20. Olasz: 52. V. FUTAM: 1. Kovacsevics 
M. Dundl (16) Maszár F.» 2. Colocaid (pari) 
Kallinka, 3. Rámás (16) Feiser. I. m.: Cham- 
pion. Ravasz, Pogány, Mályvácska, Eion, 
Graffit. Tót. 10:137, 39, 23, 43. Olasz: 55.
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AUTÓMAPLÓI
)( Azzal a hangzatos jelszóval, hogy a belső)( Azzal a hangzatos jelszóval, hogy - ---------

autótermelést pártolni kell, példátlan vámvéde
lemmel álltak a magyar hatóságok egynéhány 
törpe, sőt mondhatni csupán kísérletező magyar 
autógyár védelmére. Ennek az lett a következ
ménye, hogy a külföldi autómárkák csak óriási 
vámok lefizetése után jöhetnek be Magyaror
szágba. Természetesen az autókereskedők azután 
kénytelenek voltak az autóvámokat teljes egé
szében áthárítani az autóvásárló nagyközönségre- 
Ezzel szemben pedig a felkarolt magyar autó
gyárak ahelyett, hogy a vámvédelem hatása 
alatt olcsó tömegcikkeket gyártottak volna, ame
lyek úgy minőségükkel, mint áraikkal — egy- 
egy Ford-, vagy Cilroen-gyár termelési mintá
jára — ellátták volna az ország aautószükségleté* 
nek jórészét, csupán néhány rákényszeritett taxi
tulajdonos, „utasított** közintézmény és csak 
nagyritkán és elvétve látható magántulajdonos 
számára szállitották magyar autót. Bátran 
mondhatjuk, hogy a magyar autógyártás még 
gyermekcipőben jár és sem gazdasági, sem 
gyártási erők nem tudták arra a szintre emelni, 
hogy a hatalmas vámvédelem mellettük indo
kolt legyen. Nem kutatjuk e pillanatban azokat 
a gazdasági törvényeket, amelyek miatt mind a 
mai napig nem fejlődhetett ki nálunk oly ha
talmasan az autógyártás, hogy a létező és le
tagadhatatlan nagy szükségleteket fedezni tudta 
volna. Tény azonban, hogy ma már úgy a fej
lődő kereskedelmi élet, mint minden gazdasági 
ág megköveteli a maga autóját. S mit látunk? 
Sem a hitelviszonyok miatt, sem pedig az indo
kolatlan vámokkal megdrágított autóárak 
miatt, nem kerülhet annyi automobil forgalomba 
Magyarországon, mint amennyire gazdasági éle
tűnknek szüksége lenne. Ezért van aaz, hogy a 
néhány év előtt sikerrel megindított autóvállal
kozások, fényes autószalonok, amelyek jobbnál- 
jobb autómárkákat hoztak forgalomba, most 
megbénultam forgalomhiány miatt kénytelenek 
becsukni üzleteiket, mert a hatalmas rezsiössze
gek, a vevők elmaradása, a csőd szélére kerge
tik őket. Holott ha megfelelő gazdasági felkaro
lásban volna részük, ha az államhatalom birto
kosai belátnák azt, hogy nemcsak autóipar meg
teremtésére, hanem ténylegesen olyan forgalom
ban levő autók ezreire van szükségünk, amelyek
nek a gazdasági élet magyar marnei csatáját 
kell óráról-órára megnyerniük. K. S.

)(A Királyi Magyar Automobil Club novem
ber 27-én, szerdán este 9 órakor, a szokásos 
klubvacsora után nagyszabású fllmelőadást ren
dez érdekes autőutleirásokkal tarkítva. A KMAC 
ezúton is értesíti tagjait, hogy vendégeket szíve
sen látnak.

M Nemrégiben tartották meg a barcelonai 
c.slllagturautat, amelyen három Mercedes-Benz 
automobil is győzött. A csillagtura után megtar
tott háziversenyen Dr. Schliemann kompresszo
ros Mercedes-Benzével a verseny legjobb idejét 
futotta.

)( Az idei montekarlól csillagtura útra renge
teg benevezés törlént, úgyhogy joggal mond
hatni, hogy az egész világ autómobilista közön
sége most a montekarlói csillagturaut eredmé
nyeit várja. Európa minden országából indulnak 
kocsik, úrvezetők, sőt még Skócia legészakibb 
pontjáról Jolin O'Groatsból is.

RÁDIÓ
A Rádió mai műsora:

BUDAPEST
9.15: Gramofonhangverseny. — 9.30: Hirek. 

~ ®**5í. ,A hangverseny folytatása. — 11.10: 
Vízállásjelentés. - 12: Déli harangszó az 
Egyetemi templomból, időjárásjelentés. — 12.05: 
ío JÓdu- ,hál»I“"Jlt“J^ek hangversenye. - 
.’f’205 Hírek. — 12.35: A hangverseny folyta- 
líu’i V- fz Pontos Wőjelzés, időjárás- és viz- 
állásjelentés. - 2.30: Hírek, élelmiszerárak. - 
3: Piaci árak és árfolyamhirek. — 8.45: Fül- 
MirendszH-ü képátvitel. _ 4,20. Asszonyok

tanácsadója — 4.45: Pontos időjelzés, idŐJárás- 
és vízállásjelentés, hirek. — 6.10: Tóbmagyar 
nyelvoktatás. ~ 5.45: A Krausz-MolSr- 
\inco-trló hangversenye. — 7: Halász Gyula 
^őadása: Stem Aurél, a híres Ázaia-kutató. — 
7.40: Német nyelvoktatás. — 8.30: A közép- 

,müsorcseresorozatban a budapesti rá- 
"’Jfnomás Magyar Kamarazene Estje. Közre
működik a Waldbauer—Kerpely magyar vo
nósnégyes, Basilides Mária, a m. kir. Operaház 
művésznője, Kerpely Jenő (gordonka) és 
Kerauer Jenő dr. (zongora), a Zeneművészeti 
FŐwkola tanárai. 1. Goldmark: B-dur trió. Op. 
4. (Kerntler dr.—Waldbauer—Kerpely). 2. Ko
dály: Gordonka-szóló szonáta. Op. 8. Kerpely). 
3. Liszt: Dalok (Basilides). 4. Bartók: IV. vo
nósnégyes (Waldbauer—Országh—Temesváry— 
Kerpely). — 10: Pontos időjelzés, időjárásje
lentés, hirek

16: Rádiózenekar. — 20: Kamara-

KÜLFÖLD:
Belgrád. 20: Budapesti nemzetközi hangver

seny.
Berlin, ti: Magyar zene: Palló Imre bariton 

énekét kíséri Géczy Barnabás zenekara.
Breslau. 20.50: Tarka-est operán, operetten, 

brettlin át. — 21.40: Fuvola-est. — 23.15: 
Tánczene.

Brno. 20.30: Budapesti nemzetközi hangver
seny. — 22.15: Kávéházi zene.

Bukarest ' ‘ .. ..................
zene.

Frankfurt
Brdenból.

Hamburg. ____ _ .. __
Különböző népek dalai, 
zene.

Kassa. 20.30—22.15: Budapesti nemzetközi 
hangverseny.

Königaherg. 20.05: Bach: H-moll nagymiséje 
— 22.30: Könnyű zene.

Kőin. 17.80: A bohumi városi zenekar hang-

a/M. 20.50: Hangverseny Baden-

20.50: A derűs Mozart. — 22.50: 
284)0: Kávéházi

20tversenye, szólisták közreműködésével. 
Házi hangverseny.

Kraków. 20.30: Budapesti nemzetközi hang
verseny.

Leipzlg. 21: Észak-német szimfóniák. — 
0.30—1.30-ig: Gramofon.

Napoll. 21.02: Donizetti: „Don Pasquale" <j 
háromfclvonásos vigoperája.

Róma. 17.80—19: A római fllharmóntkus 
akadémia hangversenye. — 21.02—23.10: Nagy 
nápolyi dalest.

Pozsony. 20-30: Budapesti nemzetközi hang
verseny.

Prága. 20.30—22.15: Közvetítés Budapestről 
a középeurópai müsorcserc keretében.

Stuttgart. 20: ”' ’ *
Baden-Badenből.

Torino. 19.15: 
Könnyű zene.

Varsó. 20.30: 
verseny.

Wien. 11: Cerda-négyes. — 15.30: Silving- 
négyes. — 20.05: Kux Hedda dalestje. — 20.30: 
Nemzetközi hangverseny Budapestről. Utána a 
Gaudriot-jazz.

Badeni zeneszerzők előadása 
— 22.45—24: Tánczenc.

Vacsorái zene. — 23—24:

Budapesti nemzetközi hang-

= Magyarok n külföld miisorán. Több 
érdekes magyar száma van ezen a héten a 
külföld rádióműsorának. Hétfőn este Ber
linben Palló Imre rendez hangversenyt* 
szombaton pedig a pesti rádióban annyira 
nélkülözött Szigeti József szonátaestjét 
Londonból hallgathatja a „lámpás" rádió
tulajdonos. Ugyancsak magyar érdekessége 
van London hétfői programjának, amikor 
is az ott rendezendő kamaraest keretében: 
Kodály Zoltán dalait is megszólaltatják.

= Puccini emléke a rádióban. November 
29-én lesz öt éve annak, hogy Puccini Brüsz- 
szelben meghalt. Az európai rádióállomások 
sorozatos hangversennyé] áldoznak a nagy 
olasz zeneszerző emlékének. Elsősorban ter
mészetesen Olaszország méltatja nagy flát és 
pénteken este Nápoly, mint Róma adóállomása 
Puccini utolsó müvét a Turandot-ot viszi a 
hallgatók elé.

Közkedvelt

RÁDIÓ-BÉRLET
rendszerünket utánozni próbálják, de

számoljon csaK! JO
önnok ajánlanak rállókészü- 
lékeket 12 vagy 18 havi le- TH 
fizetésre, de ugyanakkor a 
tnárrtgylstálmagas készpénz- I
bevásárlási árakhoz 20—30% 
felárat számítanak. Előlegül kérik podig 
a kéBzpénzbevásarlá8l ár ooa 40%-át.

ENNEK ELLENÉBEN
meggyőződhetik, hogy a mi közszeretet

nek örvendő és bevált

bérleti re* r szérűnknél 
nincs telar, nincs előleg 

INGYEN AZ ÖNÉ
a bérleti Idő letelte után minden 
külön fizetés nélkül a legkiválóbb 
rídlö

anúdpúllú vagy 

hangszúrú
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