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HÉTFŐI NAPLÓ
megjelenik MINDEN HÉTFŐN reggel 

AZ ELŐFIZETÉS ÁRA:
_g«j évre o pengő a Félévre 2*50 pengő 
Magyarországon 10 fillér. Ausztriában 20 
Groschen, Franciaországban 1 frank, Jugo
szláviában 2*90 dinár, Németországban 10 
Pf. Olaszországban 1 Líra, Romániában 6 lel

POLITIKAI HETILAP
SZERKESZTIK!

DR- ELEK HUGÓ és MANN HUGÓ

MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEL 
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

Budapest, VII. ken, Rákóczl-út 36. szám. 
Vasárnap d. x 4-től kezdve:

VL kér.. Aradi-utca 8. az. (Glóbus nyomda.) 
Telefon: József 308—06.

Vasárnap (d. u. 4-től): Aut 245-81, 100-43.

Ulabb arzénméroezÉs lörlénl 
vasümap hajnalliaii a Tiszazunüan

Szakács József tiszakürti gazda borába hajnali mulatás után 
arzént kevert a felesége — H csendőrök letartóztatták a méreg
keverőnőt — H védők szerint az arzénes asszonyok elmebajosok

Nagykörű községben is bontják
r Szolnok, december 1.

?A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
iite) December 13-án kezdődik Szolnokon a 
tiszazugi borzalmas monstredrámájának fő
tárgyalása. Két hét múlva bíróik elé álinak a 
méregkeverő parasztasszomyok, de az ügyész
ségen máig sem tudják lezárni ennek a közép
kori borzalomsorozatnak aktfiit. Napról-napra 
újabb ét újabb etemé nyék jönnek napvilágra, 
tót tovább menve, nemcsak hogy régi gyilkos
ságokat fedez fel a etendőri nyomoráé, hanem 
újabb arzénmérgezétek történnek.

Vasárnap délelőtt telefonon értesítette Tisza- 
kürt község csendörörse, dr. Kronberg János 
szolnoki királyi ügyészt, az arzénügyek refe- 
rensét, hogy a községben, amelynek úgyszólván 
fél lakossága vagy vádlott vagy tanú lesz a 
monstrepörben,

■jabb arzénmérgezési eset történt, amely
nek tettesét már le is tartóztatták.

K csendőrség jelentéséből tudomásul vette a 
szolnoki királyi ügyészség, hogy az arzéngyil- 
kossági vádak száma eggyel szaporodott.

Szakáét József tiszakürti földműves, akit az 
egész községben rabiátus, italos embernek is
mertek, állandóan vad civakodásban élt a . fe
leségével, éppen a részeges természete miatt. 
Esténként mindig nagy veszekedés zaja hal
latszott ki Szakácsék házából, mikor a férj 
erősen beborozva, részegen tért haza a korcs
mából. Vasárnapra virradó hajnalban is agy 
történt.

Szakács, aki az egész éjszakát átmulatta, 
nagy nótaszóval állított be lakására és fe

leségétől bort követelt
Az asszony természetesen nem akart adni neki, 
mire az illuminált állapotban lévő férfi neki
rohant és megverte. Szakácsnő sírva rohant 
ki erre a kamrába, bort töltött az üvegbe és 
férje elé tette az asztalra. Szakáét erre meg
nyugodva, nagy nőtázás közepette iddogálni 
kezdett Jókedve azonban nem sokáig, tartott 

Alig ürítette ki a második poharat, mikor 
hirtelen görcsök fogták el és borzalmas 

jajgatás, kiabálás közben összeesett
Szakács jajveszékelésére összefutottak a szom
szédok, azonnal orvost hívtak, aki nyomban 
megvizsgálva a beteget, megállapította, hogy 
arzénnel mérgezték meg. Természetesen rög
tön értesítették a csendőrséget és néhány perc
cel később

Szakács Józsefné bevallotta, hegy mikor a 
kamrába kiment, férje eljárása fölötti föl- 
háboredáaában. annak borába arzént ke

vert
Szakácsnét nyomban letartóztatták, intézkedtek 
Szolnokra való átkisérése ügyében, s ugyanak
kor a sulyos belső sérüléseket szenvedett fér
jet a szolnoki közkórházba szállították. Az or
vosi vélemény szerint állapota életveszélyes.

A Tiszazug monstredrámájában azonban nem 
ez az egyetlen szenzáció. Igen érdekes eseményt 
jelentettek ma Nagykörű tiszazugi községből, 
amely eddig még mentes volt az arzénmérgezé- 
sek gyanújától. Néhány hétlel ezelőtt névtelen 
feljelentések érkeztek a szolnoki ügyészségre, 
hogy

a nagykörűi kin temetőben te sráreosnn 
nyugrsznak olyanok, akiket méregkeverők 

tettek el láb alól.
Kronberg János dr ügyész utasítására erre 
próbaexhumálást rendezve, felnyitották Majzik 
Antal gazdálkodó sírját ét annak belső réizeit 
felküldőtték at országot vegyészeti intézetbe, 
hogy ott állapítsák meg, vájjon tényleg arzén
mérgezés áldozata-e, zagy nem. A hivatalos

vegyész! szakvélemény most érkezett meg Szol
nokra és eszerint a Nagykörűben körülbelül 
egy esztendővel ezelőtt gyanús körülmények kö
zött elhalálozott

Majzik Antal halálát is bűnös kezek Idéz
ték elő, amelyet az bizonyít, hogy a holt
test belső részeiben nagymennyiségű arzén

re bukkantak.
A szolnoki ügyészség intézkedésére széleskörű 
nyomozást indított a nagykörűi csendőrség a 
gyilkos kézrekeritésére és mint ahogy azt ma a 
szolnoki ügyészséghez a nagykörűi csendőrség- 
lől érkezett telefonjejentés elmondja, ott több 
előállítás történt.

A nagykörűi temetőben most már tovább 
folytatják az exhumálásokat 

annak megállapítása végett, hogy vájjon a 
Majzik Antal halálát előidézőknek nincsen-e a 
kis községben több áldozata is. A szomorú hír
névre szert tett Nagyrév, Tiszakürt és az azokat 
környező kis tiszaháti községek mellé most már 
Nagykörű is odasorakozik, mint a monstre- 
dráma egyik színhelye.

Vasárnap még egy igen érdekes esemény 
történt Szolnokon a tiszazugi arzéndrámá

val kapcsolatban.
Az ügyészség ugyanis szabadlábra helyezte a 
gyilkossági per egyik gyanúsítottját: Győző 
Lajosnét, Nagyrév község legmódosabb lakóját. 
Győző Lajosné ellen az volt a vád, hogy né
hány esztendővel ezelőtt ugyancsak arzén se
gítségével eltette láb alól a férjét, aki néhány 
esztendővel ezelőtt gyanús körülmények között 
hirtelen hunyt el. Az exhumált Győző Lajos 
Budapestre küldött hullarészeiben az országos

vegyvizsgáló intézet szakvéleménye szerint 
nagymennyiségű aizént találtak, amely a sze
rencsétlen ember halálát idézte elő.

Győző Lajos özvegyét ekkor letartóztatták 
a nagyrévi csendőrök.

és bekísérték Szolnokra. Az asszony azonban 
váltig tagadott, teljes ártatlanságát hangoztatta 
és azt vitatta, hogy férje régi gyomorbajának 
lett az áldozata — nem mérgezték meg. Mikor 
azután a Szolnokra érkezett vegyészeti szakvé
lemény ezt az állítását tökéletesen megdöntötte 
Kronberg János királyi ügyész ezt a gyanúsított 
özvegy elé tárta.

Győző Lajosné fordított egyet a val
lomásán.

Elmondotta, hogy férjének néhány évvel ez
előtt viszonya volt Fazekas Gyuláné Oláh Zsu- 
zsánna nagyrévi bábaasszonnyal, a tiszazugi 
arzénmérgezések legfőbb mozgatójával, aki az
óta, mint ismeretes, öngyilkosságot követett el 
és meghalt. Győző Lajos és a nagyrévi „Zsuzsi 
néni" között azonban csakhamar felbomlott a 
jóviszony és az azelőtti szerelmet nyílt ellensé
geskedés váltotta fel. Fazekai Gyuláné most 
már mindenben igyekezett Győző Lajosnak ár
tani és az özvegy véleménye szerint, — aki ed
dig, mint mondotta „férje emlékét akarta meg
óvni", —

valószínűleg szerelmi bosszúból Fazekasné 
mérgezte meg Győző Lajost.

A csendőrség a szolnoki ügyészség utasítására 
lenyomozta az asszony újabb vallomásának 
egyes részleteit és miv»’ egyrészt azok valószí
nűségére igen sok adat merült fel, másrészt 
pedig semmiféle döntő bizonyíték nem akadt,

a sírokat
amely Győzőné bűnösségét igazolta volna —

■ gyanúsított asszonyt vasárnap délelőtt as 
ügyészség utasítására szabadlábra helyez

ték.
Győző Lajosné azonnal elhagyta a szolnoki 
fogházat. A délutáni hajóval pedig már haza is 
utazott Nagyrévre.

A szolnoki törvényszéken különben minden 
előkészületet megtettek a december 13-i főtár
gyalóra. A szolnoki arzéngyilkossági ügyben 
tartandó bírósági tárgyaláson Fuchs tanácséi’ 
nők fog elnökölni, a vádat dr. Kronberg János 
ügyész képviseli. A védelem, mint hírlik, egy* 
öntetflen arra az álláspontra helyezkedik, hogy 
a gyilkos asszonyok, akár beismerték eddigi 
szörnyű tettüket, akár tagadnak, de bűnüket 
megdönthetetlen bizonyítékok támasztják alá. 
— nem épelméjüek.

A védelem álláspontja szerint valamennyim 
elmezavarban szenvednek

és igy természetesen beszámithatóságukhoz ko
moly kétségek férnek. A megtartandó főtárgya* 
láson a védők mindenekelőtt azt fogják indít
ványozni, hogy mielőtt még az érdemleges tár* 
gyalásba belekezdenének.

valamennyi vádlottat vizsgáltassák meg a 
törvényszéki orvosszakértőkkel

annak megállapítására, hogy a fogház helyett 
nem inkább az elmegyógyintézetbe valók-e. A 
védelem máris bejelentette, hogy a hivatalból 
kirendelendő törvényszéki orvosszakértők mellé 
ellenőrző szakértőkként meghívták a főtárgya- 
lásta dr. Németh Ödön és dr Kluge Endre 
egyetemi tanárokat, akik ugyancsak elő fogják 
terjeszteni szakvéleményüket.

A főpolgármester 
felajánlotta lemondását

A kormány a fővárosi reform életbelépéséig nem akar változást 
Lázár Ferenc és Ugrón Gábor a főpolgármester jelöltek közt

A főváros törvényhatósági bizottsága csü
törtökön közgyűlést tart, amelynek egyetlen 
tárgya: panasz a közigazgatási bírósághoz 
amiatt, hogy Ripka Ferenc főpolgármester 
megtagadta a rendkívüli közgyűlés össze
hívását. A közgyűlés lefolyása és eredménye 
elé politikai körökben nagy érdeklődéssel 
tekintenek, mert nem lehetetlen, hogy a

I közgyűlés állásfoglalásának messzemenő 
konzekvenciái lesznek.

Ripka Ferenc főpolgármester, mielőtt a 
városházi ellenzéknek a rendkívüli közgyű
lés összehívása tárgyában előterjesztett ké
relmét elutasította volna,

kikérte Seltevszky Béla belügyminiszter 
véleményét

A főpolgármester a kormány egyenes utasí
tására cselekedett, amikor a városházi ellen
zék kérését elutasította. A főpolgármester 
czidőszerint bírja ugyan a kormány bizal- 
má és igy pozíciója nem tekinthető megin- 
gottnak, nem kétséges azonban, hogy abban 
•z esetben, ha a közgyűlés valóban magáévá

teszi a baloldali indítványt, ez nyílt bizal
matlanságot jeleni a főpolgármesterrel 
szemben, akinek

a helyzete ilyen körülmények között 
tarthatatlanná válik.

Minden attól függ, miként viselkedik a ke
reszténypárt a szavazásnál. Friedrich Ist
ván ér tizenhat párthive, akik íz össze
hívást kérő ivet aláírták, ebben a kérdés
ben együtt szavaznak a baloldallal. A ke
reszténypárt többi tagjainak igen tekinté
lyes része távol marad a szavazástól és igy 
könnyen megtörténhetik, hogy a közgyűlés 
bizalmatlanságot szavaz a főpolgármester
nek azáltal, hogy a közigazgatási bíróság
hoz intézendő panasz beadása mellett fog
lal állást.

Érti ennek a helyzetnek a visszásságát 
maga Ripka Ferenc főpolgármester is. A 
Hétfői Napló munkalÁria. teljesen beavatott 
kormánykörökből ugy értesül, hogy

Ripka Ferenc főpolgármester felaián- 
lotta lemondását

Scitovszky Béla belügyminiszter még nem 
adott választ Értesülésünk szerint, ugyanis

■ kormány egyelőre nem akar változást 
a főváros vezetésében, 

legalább is addig, amig a fővárosi reform 
nem kerül tető alá.

Ripka Ferenc főpolgármester ezek szerint 
a fővárosi reform életbelépéséig maradna a 
helyén. Kormánypárti körökben már Ripka 
Ferenc főpolgármesternek az utódjáról is 
híreket kolportálnak. Igv például a lég- 
posszibilisebb főpolgármester-jelöltnek Lá
zár Ferenc felsőházi tagot emlegetik, aki 
az országos politikában a kormánypárt hí
vei közé tartozik, a városházán azonban 
tagja a Wolff Károly vezetése alatt álló ke
resztény községi pártnak, vagyis ugyanaz a 
szerepe, amit Platthy György és Viezíán 
István tölt be. Lázár Ferene valósággal őst- 
srekötő kapocs volna a kereszténypárt és a 
kormány városházi pártja között. Politikai 
körökben egyébként ugy tudják, hogy Lá
zár Ferenc uj pozíciójában nagyszabású
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JÜRVÁNVOK
gyakran tartják rettrgóaban a gysssra 
keikért aggódó műnket.

A hatóságok a fertőzőé terjedóséueh 
maggátlására a legnagyobb óvatosságai 
és tisztaságát ajánlják.

Meg kell előzni
a bajt, mart es sokkal könnyebb, mint a 
átér megtörtént fertőzést leküzdeni.

Leggyakrabban a szájjitegan koresz- 
hU hatolnak a baktériumok a szerve
zetbe.

ObUgoaae tehát minden reggel és le 
hrtőleg minden étkezés után száját és 
tackát langvoa vízbe csepegtetett 

DIANA
súsborszDSSzM, 

melynek fertőtlenítő, edző és fájdalom 
csillapító hatása köriemért s akkor a 
maga részéről is hatásosan közremükő 
dött a fertőzés megg Állásában.

AMAGYARNEMZETTÁNTORIT- 
HATATLAN BARÁTJA VAGYOK 
— mondotta búcsúzéban Durini di Monza olasz követ

DARJEELING
Az Őszutói szakadó eső ellenére többzrár fő- 

rtyi tömeg gyűlt össze a Déli Vasul pályaudva
ri, hogy elbúcsúzzék Durini di Monza olasz 
kékvet töl, aki hatesztendős, sikerekben gazdag, 
magyarbarát működés után ma délután a ő óra 
ló perckor induló trieszti gyorssal utazott d 
Bwsapaatről

Durini grófot és feleségét lelkes ewivázás fo
gadtuk Majd a spontán ünneplés elhalkulása 
után egymásután leptek Durini grófhoz a hiva
talos kiküldöttek, Koós Miklós őrnagy szárny
segéd a kormányzó, bárciházi Bárczy István 
dr. áirnmtitkár a miniszterelnök és a kormány, 
vitéz Szabó László izúsados a honvédelmi mi
niszter. vitéz nánási Mégay Ernő tábornok a 
hondvédség üdvözletét tolmácsolták és gyö
nyörű virágcsokrokkal kedveskedtek Durini 
grófnőnek, Walkó Lajos külügyminiszter és 
Klebelsberg Kunó kultuszminiszter személyesen 
jöttek H buesuzkodiű. Aztán a budapesti dip
lomáciai kar tagjai, a különböző minisztériu 
tnok képviselői és a Budapesten élő olaszok 
következtek.

A lelkes, spontán ünnepségek közben, ame
lyek mélyen meghatották Durini di Monza 
grófot, alkalmunk voH néhány percig beszél
getni a távozó követtel, aki a következőket 
mondta a Hét fái Napló munkatársának

— Alig tudok szavakat találni, hogy kifejez
em érzAaeimet. Végtelenül fájlalom, hogy itt 
kall hagynom Magyarországot, ahol életem leg
szebb hat esztendejét töltöttem. De, kérem, tol
mácsolja a magyar népnek azt az üzenetemet, 
hogy

* magyar nemzet tántoríthatatlan barátja 
vagyok

Durini di Monza nem tudta folytatni. 8zem- 
tnelláthntólag küldött a megindultsággal. De 
szerencsére már valaki közbeszólt:

— Mi a legközcletihl programja. Excellenza?
— Egyelőre hazamegyek. Milanóba és egy 

hónapig ott pihenek
— Igen, — mondja most mosolyogva Durini 

gróf. — Aztán Rómába megyünk és részt 
veszünk Vmberto trónörökös grandiózus eskü
vői ünnepségein. A feleségemnek, aki udvar 
hölgy, különben hivatalosan is olt kell lennie

A sudártermetű, gyönyörű Martcsi Durini di 
Monza-Camozzl grófnő a wagon-üts lépcsőjén 
áll. Ezüstös szürke sportbunda van rajta. Alig

kötmyek csillognak. Csak egy-cgy szóval tudja 
kifejezni háláját. A grófnét, aki kedves, egyéni 
chanuejávaJ mindenkit meghódított, egy fájdal
mai emlék is örökidőkre Budapesthez köti 
Itt temette el tavaly egyetlen fiúgyermekét. 
Mint mondják, Duriniék utolsó útja at elutazás 
előtt a kerepesi-uti temetőbe vezetett, ahol 
virágokat hintettek egy kis sirhalomra ..

Már jelzik a vonat indulását. Durini di 
Menza gróf ia beszáll, att van mellette Gio- 
vanni De Astis lovag, a követség első titkára, 
aki az uj követ, Marin Arlotta megérkezéséig a 
követség ügyeit vezeti, továbbá Oxllio ezredes 
katonai attasé és Sieiliane, akik Kelenföldig 
kisérik Duriniékat. A trieszti vonat megmozdul 
és lassan mozgásba jön. Evvivázós, éljenzés, 
zsebkendölobogtatás. És az ablakból kihajolva 
könnyes szemmel integet búcsút Budapestnek 
és Magyarországnak Durini grófné.

a. Hlm»l«ya-hWrtir day M. 
tóién egyrészt a narukan. 
•ér Ia>eg«jét.n«aréaztu4u 
napsugarat kapja; a két S. 
nyezó hozza létre azt a mán 
nemében páratlan növénj? 
amelynek uenge levélhalUid 
goid type (nranylevéll néven 
ismeretesek. Ezt a taoduatn 
Ízt rejti magában a
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MEINL GYULA Rt.
teabehoaatala

Bródy és Propper Szolnokon 
vasárnap botrányos jelenetek közt 
tiltakoztak amiatt, hogy egyetlen ellenzéki bizalmi- 
embert sem alkalmaztak a városi választásoknál

missziót teljesítene, amennyiben ő készítené 
elő a reformtörvény alapján az uj választá
sokat és az uj választásokra kompakt pol
gári front megszervezését tervezi. Lázár Fe
rencnek értesülésünk szerint, az az elgondo
lása, hogy a fővárosi politikában kikap 
csalja az országos politikai kérdéseket és 
ezen az alapon nagy kormányzópártot szer
ves. ametybe a városházi eltenzék mérsékel
tebb polgári elemeit is beolvasztaná.

A kereszténypárton idegességgel fogadják 
ezeket a híreket, amennyiben szeretnék, ha 
Platthy György, vagy Viczián István ke
rülne a főpolgármesteri székbe. Ezek a 
kombinációk azonban egyelőre komolytala
nok. Az előtérben Lázár Ferene személye 
áll, mellette Ugrón Gábort is a főpolgár- • tudja tartani a virágcsokrokat, melyek mái 
mester-jelöltek között emlegetik. 1 egészen elárasztották fülkéjét is, szemében

INGYEN

Szolnok, december 1.

(A Hétfői Napló tudósító fának tele fon je
lentése.) Ma zajlott le példátlan botrányok 
és Izgalmak közepette Szolnokon a város öt- 
vennégytagu törvényhatóságának választása, 
oly keretek között, amelyek egyáltalán nem 
méltók az utóbbi évtizedekben óriási fellen
dülésnek indult tiszaparti városhoz.

Vasárnap reggel a demokrata ellenzék im
pozáns tömegben vonult fel a város nyolc 
választási körzetében, hogy a bizalmi fér
fiak megválasztásánál demonstráljanak. Leg
nagyobb megdöbbenésükre azonban

as ellenzéknek egyetlen jelöltjét sem 
választották meg a blzalmiférflak közé, 
mire botrányos jelenetek Játszódtak le. 
— Pfuj! Szélhámosok! Gazemberek! 
Pribékek! «— kiáltozta ■ tömeg a bizott
ságok elnökei felé, akik sápadtan néz

tek szembe a tömeggel.

A felizgatott emberek erre elhatározták, 
hogy két országgyűlési képviselő vezetésé
vel küldöttségbe mennek Kiss Ernő felső
házi taghoz, törvény hatósági választás! el
nökhöz. Kiss Ernő azonban kijelentette, 
hogy 6 nem adhat direktívákat senkinek, 6 
csak a választás rendjére köteles felügyelni.

— Azért nem tesz semmit, mert nem 
akar. — kiáltotta Propper, majd Bródy 
Ernő lépett a választási elnök elé és a kö
vetkezőket mondotta:

— Én sok disznóságot, visszaélést lát
tam már választásoknál, azonban ilyet 

még nem!
Ezzel sarkon fordult és otthagyta a vá

lasztás elnökét.
A demokratablokk a kora reggeli órák

ban ülést tartott ezután, amelyen kimondot
ták, hogy mivel semmi garanciáját nem lát
ják a titkossági elv érvényre jutásának, tar
tózkodnak a szavazásban való részvételtől.

A pesti izr. hitközség vasárnap 
Stern Samu udvari tanácsost 

választotta meg elnökévé

világhírű regényeinek nagyrószét

I

Zola, Balzac
adjuk, tehát mindazok, akik az alant található szelvényt 10 napon belül az itt feltűn
tetett címre beküldik, ingyen kaphatják a kiadásunkban megjelent fenti műveket sok 
eze«i oldal terjedelemben. E müvek szép nyomásban, kiiünő fordításban, a szokásos 
kőnyvnlnkbnn, rengeteg illusztrációval jelentek meg és csak a hirdetés- és csoma
golásért kérünk kötetenként 90 flllérnyi megtérítést.

A szétküldés 4 kötetes sorozatonként a tényleges portóköltség megtérítése ellené
ben történik, avagy portómentesen vehető át kiadóhivatalunkban. Ezen sorozat a 
világirodalom klasszikusait foglalja magában, úgymint:

Három testőr, Húsz év malva, Bragelonne vicomte, 
Monté Christo, Pickwick Club, Kis Dorrit, Twist 
Olivér, Copperfield Dávid, Nevető ember, Á tenger 
munkásai, Párizsi Nőire Dame, Nyomorultak, Ka-

> ember, A tenger 
___  t, Nyomorultak, Ka
rcolna Anna, Háború és béke, Feltámadás, Kreutzer- 
szonáta, Nana, Emberirtó, Pénz, Germinal, Föld, 
A harmincéves asszony, Goríot apé, Grandet Eugénia

•tb. stb. s

péntkűldeméng mellőtendő.Mindennemű

Jelen ajánlatunk csak arakra a szelvé- 
nyakra vonatkozik, amelyek 10 napon 

belül beküldetnek

GITEM1ERG
KÓWYVKIAItÓVél.t.ai.áT

Budapest, IV, Vád ucca n Raktt *t 8
falaMa automata S74-SS, SSS-71.

SZELVÉNY
Alulírott ~_______ ____________ _ ___  .

müveit illusztrált kiadásban a fenti feltételek sze 
nnt ingyen kivánja. Átvételi elismerést és szálli 
tási értesítést kérek

Név

Lakhely utca)
5°.l'6'1<li illám nyelvén kftilcndók.
FeltétlrnOl jól olvasható aláírás) kérőnk.

Ünnepi keretek kört tartotta meg dr. 
Glücksthal Samu elnöklete alatt vasárnap 
délelőtt a pesti izr hitközség elnökválasztó 
rendkívüli közgyűlését, amelyen

egyhangúlag Stern Samu udvari taná
csost választották meg a hitközség uj 

elnökévé.
Dr. Hajdú Marcell elnökhelyettes vezeté

sével küldöttség hívta meg Stern Samut a 
közgyűlés termébe Az újonnan megválasz
tott elnök a képviselőtestület tagjainak lel
kes tapsai és éljenzései közben vonult a köz
gyűlési terembe, ahol dr. Glückstahl Samu 
üdvözölte öt.

Stern Samu, a hitközség uj elnöke szék
foglalójában meghatottsággal mondott kö
szönetét megválasztásáért, kegyelettel emlé
kezett meg elődjéről, Kaszab Aladárról, majd 
kifejtette, hogy

működését as egység, összetartás éa 
megértés jegyében kívánja folytatni.

Hangsúlyozta, hogy nagy súlyt helyez a 
hitélet fejlesztésére és mélyítésére, a hitköz
ség helyes pénzügyi és gardasági feladataira. 
Templom, vallásoktatás, iskola, kórház és 
jótékonyság utján kivánja értékesíteni a hit
életben a vallás és erkölcs, kultúra és jóság 
szellemét.

Az uj elnök beszéde végén hangoztatta 
a béke, as egyetértés és as egység szük

ségességét.
Mint magyar polgár, követelte a polgár 
egyenlő jogot mindazok számára, akik itt él
nek és dolgoznak, majd azt hangoztatta, 
hogy

a zsidóságnak legyen ezentúl la a szere
tet a fegyvere a gyUlölség ellen.

A lelkes ünnepléssel fogadott beszéd után

dr. Hevesi Símen verető-főrabbi mondott 
mély tartalmú beszédet és kérte Isten áldá
sát ar uj elnökre és működésére. Az ünnepi 
közgyűlés Stern Samu éltetésével ért véget.

mog ma Károssá fal cOgOnKot.
~ ha olcsón akar ealllárt vonal
§ EgylAago masszív bronaeslllAi
X . lakAxbsn felszerelva — ♦* 18."

Meteor rL
I> Fiók: VámWri-körtit 11.

Óriási HliMtrt1 Kari* i

December eleeléro 
beköltözhető lakások Autóbusz éa villa- 
moa megállósát as Alkotás aeca l* 
azámn bérpalotában. tel|es comfortts 

uccal lakAs 1850.— pengőtől 
hAromszoba hallos uccal lakáa 
2400“ pengőtől kiadók.

r.pw. eaanp., Í4.po»b ISIM. tUuM 
melegvlMzolgí tatás.

Bővebbet a helyszinpu vagy Ambrus és Hajaaty *E*t*S' 
BérnAkOknél V., Móri* Valéria eu i*. Tel.:

Uj 1(1) ÁTKÖLTÖZÖTT

Kárpitosam, w 
és rézbutorgyára

GICHNEll J4NON
•MstMt, ermBet-MHit 19.

Dao Saul Ígért ál Ali. aUaaábea .............Hantéi-
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TUNGSRAM
topja uedeimenen 

halálra szúrhatta édesapját
Miskolc, december 1.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon je
lentése.) Tibolddaróc hevesmegyei községben 
borzalmas családi dráma zajlott le szom
baton éjszaka Gergely Károly módos gazda 
házában. Az 52 éves jómódú gazdálkodó ita
los természetű ember volt, esténként rende
sen részegen járt haza és felesége emiatt ál
landóan szemrehányást tett neki.

Szombaton este is ez történt. Gergely erő
sen beborozva tért haza a korcsmából és 

odahaza vad clvakodást kezdett.
'A veszekedés zajára elösietett Gergely Károly 
18 éves István nevű iegényfia, aki anyja vé

delmére kelt Gergely feldühödött fia maga
tartásán, rárohant, mire

az előrántotta kését és eszét vesztve, 
szürkülni kezdte édesapját, egészen ad
dig, mig az öreg Gergely végesen össze 

nem rogyott.
Párpercnyi kínlódás után pedig kiszenve- 
dett

A csendőri bizottság megállapította, hogy 
a gyilkos legény tizenhét késszurást ejtett 
apján, ezek közül hét halálos volt. Az apa
gyilkos fiatalembert a csendőrök vasárnap 
megvasaltan kisérték be a miskolci ügyész
ség fogházába.

visszaszerezze, Szikorától kért kölcsön egy 
pengőt. Szikora

megtagadta a kérés teljesítését, 
mire összevesztek s a tanuk állítása szerint 
Sztrohák megrugta Szikorát. Nagynehezen 
szétválasztották a verekedőket, de Szikora 
mindenáron elégtételt akart venni a rajta 
esett sértésért. Hazament, otthon egy nagy 
konyhakést rejtett kabátja alá és vissza
ment a korcsmába. Sztrohák még ott tar-

A közönség sze
meláttára autós
betörők kifosztot

tak egy üzletet 
Vasárnap hajnalban automobilos bandi

ták fosztottak ki Újpesten egy férflszabó 
üzletet. A Gróf Károlyi-utca 19. szám alatt 
lévő Sternberg Mór-féle uriszabó üzlet előtt 
a rendőri megállapítás szerint automobil 
állott meg a hajnali órákban. Az autóból öt
tagú férfitársaság szállott ki. Az üzleti aj
tót feltörték, azután behatoltak az üzletbe, 
ahol kilenc férfiruhát, négy télikabátot 
és három városi bundát csomagoltak össze 

a lopott holmit az autóba dobálták és 
azután az autó elrobogott az automobi

los betörőkkel
és a zsákmánnyal. A szomszédos házbeliek 
előadása szerint, a nagy lármával folyó 
automobilos betörés nagy riadalmat okozott, 
a lakók a közvetlen szomszédságban min
denütt felébredtek a vas és üvegcsörömpö
lésre, sokan kinyitották az ablakot, hogy 
lássák mi történik az utcán, a vakmerő be
törést azonban olyan gyorsan hajtották 
végre a tettesek, hogy amikor a fölriadl ház
beliek és szomszédok lesiettek az utcára, 
akkorra már a betörők elvégezték munká
jukat, és az autón jóformán

as utca lakosságának szemeláttára el
robogtak a lopott holmival

A rendőrség vasárnap délelőtt helyszíni 
szemlét tartott, a kifosztott üzletben, de 
csak annyit sikerült megállapítania, hogy a 
tettesek, akik több szavahihető tanú egy
behangzó vallomása szerint öten voltak, 
erős szerszámokkal pár pillanat alatt fel
törték a vasredőny nélküli üzletajtót, való
színűleg villanyzseblámpák segítségével ki
keresték a legértékesebb ruhadarabokat és 
azokkal elmenekültek, anélkül, hogy köze
lebbi nyomot hagytak volna hátra. Az autó 
keréknyomairól sem sikerült közelebbi nyo
mot nyerni arra nézve, hogy miféle gép
kocsi segítségével követték el a tettesek a 
vakmerő betörést. A rendőrség erélyes nyo
mozást indított az amerikai stilü betörő
banda felkutatására.____  ___

Egypengös kölcsön 
miatt leszúrta barátját

NylregyháM, dec. 1.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Szándékos 

emberölés bűntettével védőivé állott a nyír
egyházi törvényszék elölt szombaton Szi
kora Mihály 80 éves tomyospáleai földmi- 
ves aki október 13-án rövid szóváltás után 

hoaaru konyhakéssel leszúrta barátját. 
Sztrohák József falujabeli töldmiveslegényl.

A tragikus napon a kél jóbarát a tor- 
nyospálcai korcsmában mulatott. Sztrohák 
kuglizás közben elvesztette a pénzét s mi
ire! tovább akart játszani, hogy veszteségét 

tózkodott és a veszekedés újra megindult. 
Szikora előkapta a hosszú kést és barátjába 
szúrta, akinek

főütőerét vágta szét ■ kés,
ugy, hogy Sztrohák pár perc alatt elvérzett 

Szikora Mihályt a csendőrök letartóztat
ták, beszállították a nyíregyházai ügyészség 
fogházába. Szombaton tartotta meg az ügy
ben a főtárgyalást a törvényszék Brenner- 
tanácsa. Szikora tagadta, hogy erővel szúrta 
meg társát és azt igyekezett bizonyítani, 
hogy Sztrohák maga szaladt bele a késbe. 
Ezt az állítását azonban az orvosszakértök 
megcáfolták. A tanúkihallgatások után a 
törvényszék bűnösnek mondotta ki Szikora 
Mihályt szándékos emberölés bűntettében és 

hat évi fegyházra Ítélte.
Miután sem az ügyész, sem a vádlott nem 
fellebbezett, az ítélet jogerős.

Vasárnap njabb lovagja akadt 
a Turulnak

Tűzoltó és öngyilkosjelölt izgalmas küzdelme
Vasárnap reggel kilenc órakor a Ferenc Jó

zsef híd pesti hídfőjénél felkapaszkodott a hid 
pillérjére egy fiatalember és az összegyűlt tö
meg szemeláttára pár perc alatt

macskaUgyességgel felkuszolt a Turulma
dár alatti keskeny párkányra.

A közönség lélegzetvisszafojtva, ijedten várta 
a pillanatot, amikor a fiatalember a vízbe ug
rik, aki azonban ugylátszik az utolsó pillanat
ban meggondolta a dolgot és mcglapult a Tu
rulmadár alján.

Kczben értesitették a tűzoltókat, akik né
hány perc alatt megérkeztek. Tolólétrát támasz
tottak a Turulmadár oszlopához és egy tűz
oltó mentőkötelekkel a kezében megközelítette 
az öngyiikosjelöltet. Mikor a tűzoltó felérke- 
zeft, a fiatalember makacskodni kezdett és 
nem engedte közel férkőzni magához. A derék

Óriási pánik Békésszentandráson, 
ahol mindennap kigyullad egy ház

Békéscsaba, december 1.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Bélcés- 

szentandrás községet valósággal rémületben 
tartja egy titokzatos gyújtogató, aki

két hét óta c*nknem minden éjszaka, 
felgyújt egy-egy házat.

Szombaton özvegy Sinkó Jánosné házát 
gyújtotta fel, vasárnap pedig Bencsik Ká
roly háza fogott tüzet és a benne lévő nagy
értékű gazdasági gépek és motorok elégtek.

Cégem 60 éves évfordulójára
egy teljes hónapig eddig soha nem léte
zett olcsó áron adom szőrmekabátjaimat!

dák kiválő 
minőségekben 
1600.- P-01

Nuslfky bun
dák különböző 
színekben már 
M»._ pengőtől

Kamin hnndMk 
minden szInArnvalel- 

ben. gyönyörű kivitel
ben, fc HU nő minősé- 
fezben 240.- F **

NatHetlo-

Egyéb Itt fel nem 
sorolt szörmA k is 
nagy választékban Holzer Simon képesített sztics

IV, Kossuth Laj os ucca 9

Mindig megtartottam azt amit ígértem! 
Minden darab saját műhelyemben készült! 

Minden kabátért jótállók!

tűzoltó a szédítő magasságban valósággal pré
dikációt tartott neki, mig végre izgalmas vita 
után

engedelmesen tűrte, hogy megkötözze.
A tűzoltó köteleket crősilett derekára és fok
ról fokra lassan ereszkedett vele alá.

A hídon már várakoztak a mentők és meg
vizsgálták, de orvosi segítségre nem volt szük
ség. Az öngyilkosjelölt elmondotta, hogy Kiu 
Lajos a neve, huszonöt éves munkanélküli ipa
ros és anyagi gondok miatt akart öngyilkos 
lenni. A szédítő magasban azonban elvesztett* 
lelki bátorságát és

nem merte elkövetni a halálugrást.
Mivel kihallgatása alatt azt mondotta, hogy 
legközelebb most már egyszerűbb módját vá
lasztja az öngyilkosságnak, a saját érdekében 
előállították a dunai kapitányságra.

A csendőrség nngy eréllyel nyomoz a 
titokzatos gyújtogató után, aki

eddig nyolc házat pusztított el.
A községben egyre nagyobb a rémület, mert 
alig múlik el nap, amikor újabb tüzeset n« 
történne.

A község gazdái nem tudják, mikor 
kerül sor az ő házukra.

A nyomozás folyamatban van, „da.. eddig 
hiába keresik a titokzatos gyujtogatóL

összes osztályokban 
leszállított árak
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Turul Cipőgyár Rt. .
Sipőcz Jenő a nemzeti felbuzdulásról, Huszár 
Károly a Társadalombiztosító reformjáról 
a Baross Szövetség jubiláris közgyűlésén

Fia én isánv fekete fűzős-
P 4*50 

■6-8 
cipók P Í2.5<

A Baross Szövetség 
pelte meg fennállásának 
mát és avatta fel Bástya utca 5. szóm alatt lévő 
uj székházát. Az ünnepélyen, amelyen nagy 
számmal jelentek meg a fővárosi kereskedők és 
iparosok, a kereskedelmi minisztériumot Tor
mag Géza államtitkár képviselte.

Rauseh Aladár elnöki megnyitó beszéde 
után Kossalka János társelnök tnrtottn meg ju
biláns programbeszédjét, amelyben a szövet
ség fennállásának történetét és célkitűzéséit 
•mondotta el. Ezután

SIPŐCZ JENŐ
polgármester emelkedett szólásra. A főváros 
nevében üdvözölte a szövetséget, beszédében a 
többi között ezeket mondotta:

— Én abban látom a nemzeti felbuzdulás 
nagy erejét, hogy a magyar néplélek megtudta 
hódítani ezt az idegenné vált területet: a keres
kedelmet. Mi nem akarunk expanziós é.s ha
talmi politikát folytatni, mi azt akarjuk, hogy 
a keresztény nemzeti eszme hódítsa meg a 
közgazdasági élet minden területét és sugá
rozza kifelé erejét azok felé, akik elsz-akitva 
élnek tőlünk.

vasárnap délelőtt finné- 
tízesztendős jnbileu-

BEI.ATINY ARTÚR,
a Kereskedelmi és Iparkamara elnöke mondott 
ezután beszédet.

Vitéz Lázár Domonkos tábornoknak és Szon- 
tagh Tamásnak a TESz elnökének üdvözlő sza
vai után

Mint ismeretes, a kormányzó a Vitézi 
Szék kapitánya, a tavasszal avatta fel a 
Vitézi Rend tagjainak nagy csoportját, 
amely aktussal a vitézzé avatás be is> feje
ződött. Gömbös Gyula honvédelmi minisz
tersége óta mindinkább megértésre talált az 
az óhaj, hogy a Vitézi Rend tagjaivá válasz
szák meg azokat is, akik még nem tagjai a 
Vitézi Széknek, de a háborúban viselt hő
sies magatartásukkal s kiváló tetteikkel ki
érdemelték a magas kitüntetést, a vitézzé 
avatást. Vasárnap mértékadó helyen kije
lentették, a Hétfői Napló munkatársa előtt, 
hogy a Vitézi Szék mérlegelni fogja a to
vábbi vitézzé avatás ügyót és a 
népest

vitézzé avatja azokat, akik 
kiérdemelték, hogy a Vitézi 

jaivá lehessenek.

lehetőséghez

tetteikkel 
Rend tag-

Az avatandó vitézek első csoportjában 
többek között három érdekes név is szere
pel:

Szilárd Béla nutófelszerelésl nagyke
reskedő, Bienenstock Fülöp százados 

és Stella Adorján újságíró.
Szilárd Bélát a háborúban tanúsított hősies 
magatartása és kiváló haditettei elismeré
séül néhány hónappal ezelőtt a Mária Téré, 
zia Kend tagjává választották, Stella Ador
jánt vitézi tetteiért a Lipót Rend nagyke
resztjével tüntették ki, Bienenstock Fülöp 
pedig, aki a háborúban félszemét vesztette, 
s akinek testét hetvenegy helyen érte sérü
lés, harctéri szolgálataiért és hősies cseleke
deteiért valamennyi kitüntetést, igy a Vas- 
korona Rend nagykeresztjét is megszerezte. 
A vitézzé avatásukról elterjedt hir minden
felé jóleső feltűnést keltett.

HUSZÁR KAROLY,
a Társadalombiztosító Intézet elnöke beszélt, 
üdvözölte a Baross Szövetséget, majd igy foly
tatta:

— Nem kerestem azt a hivatalt, amelynek 
élén állok, magas közjogi méltóságot hagytam 
ott érte. Az az intézmény, ahol dolgozom, nincs 
még kiépítve,

organizmusa sok tekintetben reformra szo
rul

En nem abban látom egy hivatal vezetőjének 
feladatát, hogy eltussolja a létező bajokat, ha
nem abban keresem hivatásomat, hogy Önök
kel, munkaadókkal együtt reformáljuk meg ezt 
az intézményt.

Egész életemben nutonomlsta voltam, 
sohsem féltein a néptől és a társadalomtól.

A díszközgyűlés után bankett volt, amelyen 
többek között Wolff Károly is felszólalt.

Felháborító cinizmus erdőt venni, 
amikor kórházra nincs pénzünk — 
mondja Láng Lajos, aki összehivatja a pénzügyi 

bizottságot és a közgyűlést

A legpraktikusabb ajándékok!
uridiv&G osztályról:

háxikabátok
Ingek, pl ja mák

gyermek 
kabátok, 

ruhák W A V ’
■T n« t«h6memü-OB»tályrór.

f kombinak, hálólngek,
retormnadrátoK

íéríi- és 
•yermek- 
kalapok, 
sapkák

A_ „ selyemosztAlyról:
CipOK, crepe de Chine, crepe h<e«xtyUk, j

>lló- és SÚr- szatin és egyéb ruhára .arisnyáV 
k Cipők, valrt »e>ymek, bársonyok > ernyők, ’tj
T papucsok^- mövetoazttlyról: Telinek, kashák, 'sálak

tweedek, sarmollnek és egyéb A 
ruhára és kabátra való kelmék

A moflótru^)»zttlyról: 
flanelek, barhetek 

nöl és gyermekruhákra 
pongyolákra, pijamákra

A
▼AaeonoíztAlyról: ágykészletek 

étkészletek, kávézkészletek, törUlkö-

December hó 8-án
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zök, törlők, nöl és térflfehérnemU-anyagok
A 

sstayog-, ngjönyontólyrOI: 
futók. ágyelök, összekötök, átvetök 

linóleumok, lábtörlők, függönyök 
Agyterltök, paplanok, takarók

Mindezeket a legjobban és legolcsóbban
készpénzért nálunk veheti!

A LEGKÖZELEBBI
PÉNTEKI OCCASIÓNK
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A főváros kisajátítási bizottsága szom
baton elhatározta, hogy egymillió pengőért 
megvásárolja a Haggenmacher-családtól a 
zugligeti Disznófő körül elterülő 40 hold 
területű erdőséget. Ennek a vásárnak a híre 
nagy felháborodást keltett nemcsak ellen
zéki oldalon, hanem a keresztény párton is. 
Általános az a követelés, hogy

ezt a vásárt meg kell akadályozni.
Azok, akik a vásár perfektuálása mellett 
foglaltak állást, sejtették, hogy ellenállással 
fognak találkozni és éppen ezért úgy akar
ták áthidalni az akadályokat, hogy nem a 
főváros, hanem a Községi Takarék pénztár 
legyen a vevő. Ebben az esetben ugyanis a 
Községi Takarékpénztár kifizetheti a vétel
összeget anélkül, hogy meg kellene kérdez
nie a pénzügyi bizottságot és a közgyűlést.

Láng Lajos,
akit ebben az ügyben megkérdeztünk, a 
következőket mondotta a Hétfői Napló mun
katársának:

— En a magam részéről szükségesnek 
tartom, hogy

úgy a pénzügyi bizottságot, mint a ha
tos Üzemi bizottságot és a közgyűlést 
is összehívjuk e vásár megakadályozása 

érdekében.
AmrTor a fővárosnak súlyos költségvetési 
nehézséget vannak, amikor a Rókus-kórház 
felépítéséhez nem tud elegendő pénzt elő
teremteni, sőt az e célra eredetileg beállított 
összeget 1,300.000 pengővel csökkenteni kel
lett,

felháborító cinizmus ilyen vásárt for- 
sziruztd.

Kormánykörökben szoktok * legélesebb for
mák közt hrdetni, hopry csak produktív cé
lokra szabad beruházásokat eszközölni. Es 
ime, most egymillió pengőért olyan vásárt

akarnak lebonyolítani, amiből semmiféle 
jövedelme sem lesz a fővárosnak, sőt ki
adásai származnak. Én úgy látom a hely
zetet, hogy ezt a vásárt meg lehet akadá
lyozni, mert hiszen a Községi Takarékpénz- 
tár a főváros pénzét kezeli és igazgatóságá
ban éppen a főváros érdekeinek a képvise
lete céljából a pártok által delegált tagok 
foglalnak helyet. Ezeknek kötelességük 
megakadályozni, hogy a vételár kifizetésére 
sor kerülhessen.

KÖLCSÖNÖSTŰZKÁR

„JAMUS“
magyarországi Igazgatósága

Budapest, v.. nador-u.34.
ÉLEUUZIOSITÍS
RENDKÍVÜL ELŐNYŐS, MINDEN 
VONATKOZÁSBAN MODERN.

OLCSÓ DÍJTÉTELEK.
Agilis munkatársak előnyösen

elhelyezkedhetnek.

Rokkant bíróságra akarják 
bízni a rokkantügyek intézését
Orvosokból, jogászokból és rokkantakból állna a bíróság

A világháború hetvenötezer magyarországi 
rokkantját érdeklő, figyelemreméltó akcióra 
készül a Rokkantszövetség. A rendelkezések 
szerint a rokkantakat háromévenként felül
vizsgálják és ilyenkor állapítják meg rokkant
sági fokukat. * ......................
arról, hogy

több vagy

A felülvizsgálatokon döntenek

kevesebb nyugdijat 
rokkant.

kisebbedéit vagy nagyobbodott 
A rokkantak körében

kap a

aszerint, hogy 
rokkantsági foka. A rokkantak körében sok 
panaszra adott alkalmat a legutóbbi felülvizs
gálat. A panasz ar, hogy olyan esetekben, mi
kor a katonai orv< sok megállapították, hogy 
például valakinek a rokkantsági foka 50 szá
zalékról 75 százalékra emelkedett, az elöljáró
sági kirendeltségek nz orvosi véleményt nem 
fogadták el. így azután az a furcsa helyzet állt 
elő. hogy sok esetben

ar orvosi megállapítással szemben, az író
asztalnál Illő tisztviselők döntöttek a rok

kantak egészségügyi állapotáról.
Az ilyen döntéseket tömegesen megfellebbez
ték a rokkantak a népjóléti minisztériumhoz. A 
népjóléli minisztérium nagy szeretettel és jó
indulattal kezeli a rokknntkérdést és nagyon 
sok esetben orvosolta a panaszokat

A Rnkkantszővetség azonban el akarja kerül
ni a hosszadalmas eljárást a rokkantsági fok 
megállapításánál és akcióra készül, amelynek 
célja a rokkantblrősdg megnlapitása. A rokkant
bíróság döntene a jövőben ar ilyen rokkanl- 
iigvekben. A bíróságnak 10 tagja volna:

8 Jogász, lehetőleg bíró. 8 orvos. .1 rokkant, 
a tizedik az elnök pedig a népjóléti minis*- 

térluni delegáltja.
A tíztagú bíróság döntése ellen a terv szerint 
nem volna fellebbezés és ezzel lényegesen egy- 
szerüsilenék ax adminisztrációt.

Később azután más rokkantflgyekel is a 
bíróság elé utalnának, 

amelynek döntésében — szakbiróság lévén —• 
a rokkantak megnyugodnának.

A rokkanIbiróság terve a közeljövőben ar 
illetékes hatóságokat is foglalkoztatja.

I

végtag telosziiK 
SZIRTES 

Egyetem-utca II (Károlyi palotával szemben 
úri és női divatáru üzletem 

Használja ki 
a rendkívüli alkalmat és karácsonyi bevásárlásé' 

már most eszközölje

la angol oxtord ing .... 
la selyem poplln-lng...
la halóing komplett hosszban

Balé kópper-nadriig
Finom selyem nyakkendő s,» 
Férllzokni
Női harisnya nw. . . .
Vlldgmúrkas la gallér 
Utyaawak elsőrendű térti- «■ n«t-et|»«k mi' 

csak egyes aárok. versenyen kívüli árakon

Férn-clp5 
N6I Cipó _

má' caak
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. izgalmas reuoluerharc 
uásarosok és utonállók között 

a szarvasi országúton 
Vásároson uéres küzdelme két UandltáualEgész évre

hangulatot, derűt, művészetet 
varázsolhat otthonába, ha

karácsonyra

csodagépet és lemezt 
vásárol

Gépeinken előadott művészi számok 
a valóság teljes illúzióját keltik.

Az eredeti angol gramophonok

már
havi

kezdődőieg 

részletfizetésre is 
kaphatók

a

The Gramophone Co. Ltd
magyarországi vezérképviseiőségénél:

Budapest IV, Kristóf tér 3
és minden jobb szaküzletben

Kérjen árjegyzéke

Agyonszurta a gaz
dáját a részeg kocsis

Nagykanizsa, december 1.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Vasárnap délelőtt borzalmas 
gyilkosságot fedeztek fel a csendőrök a 
zalamegyei Kiskutas község melletti szőlő
ben. A szőlődom?* egyik sarkában ráakad
tak Hegyi József gazda holttestére. Rövid 
nyomozás után a csendőrség megállapította, 
hogy

Hegyi Józsefet fiatal 19 éves kocsisa, 
Szabó József ölte meg.

Hegyi ugyanis előző nap megverte a kocsist, 
mert az részegen jött haza. A részeg kocsis 
erre

kést rántott és egyetlen szúrással meg
ölte gazdáját.

A gyilkosság után Szabó József megszö
kött, azonban a csendőrök az egyik szom
szédos tanyán ráakadtak és beszállították a 
zalaegerszegi ügyészség fogházába.

Szegedi diákok betörö- 
bandája

Szeged, december 1.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Az utóbbi 

időben egyre-másra követtek el trafik-betö
réseket Szegeden. A rendőrség hosszas nyo
mozás után megállapította, hogy a betöré
seket egy megszervezett társaság követi el. 
A detektívek azután elfogták a banda két 
tagját, Homor Lászlót és egy fiatalkorút. A 
kihallgatások érdekes eredménnyel végződ
tek: a fiatal betörők elmondották, hogy

a társaságot szegedi urlfluk szervezték 
meg, egy gimnazista és egy kereske- 

delmista diák.
ők készítették el a betörések terveit és ők 
adtak utasításokat a banda aktiv tagjainak. 
A két diák sohasem vett aktiv részt a betö
résekben, csupán

pontos tervekkel és térképekkel, hely- 
srinrajzokkal látták el ténylegesen dol

gozó társaikat.
A diákok lakásán sok előre elkészített raj
zot és álkulcsokat találtak. A hetörőtársaság 
két letartóztatott tagját átkísérik az ügyész 
*égre.________________________ _______ ____

Békéscsaba, december 1.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Bődy Já

nos szarvasi esztergályosmester vasárnapra 
virradó éjszaka az endrődi vásárról haza
felé tartott kocsijával. Szarvas közelében az 
országúton két feketeálarcos férfi ugrott a 
kocsi elé, az egyik

revolvert szegzett Bődy mellének, 
a másik pedig a lovakat fogta meg. Bődy 
nem vesztette e’ lélekjelenlétét és igy for
dult revolveres támadójához, aki pénzét kö
vetelte tőle:

— Ha pénzt akarnak, engedjék meg, hogy 
a ládámat felnyissam.

Bődy ezután a kocsi végében lévő ládáját 
kereste elő és mialatt látszólag a láda fel
nyitásával foglalatoskodott,

előkapta kabátjában lévő revolverét és

Az exhumált holttesten állapították meg, hogy 
sulyos ütés következtében állott be a halál

Miskolc, december 1.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) A miskolci 

mindszenti temetőben szombaton délután 
törvényszéki vizsgálóbíró jelenlétében exhu
málták és felboncolták az Erzsébet-kórház- 
bán júniusban elhunyt Varga Imre ináncsi 
legény holttestét. Az exhumálás és a bonco
lás azért vált szükségessé, mert Varga Imre 
halálával kapcsola'ban, amelyről eddig azt 
hitték, hogy természetes okok miatt követ
kezett be, újabban olyan hirek terjedtek el 
a faluban, hogy Varga nem természetes ha
lállal múlt ki, hanem egy verekedés alkal

Egy szövetkezeti igazgató 
megdöbbentő öngyilkos

sága Szentgottuárdon
Szentgotthárd, december 1.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Megdöbbentő 
szenzációja van a városnak szombat óta. 
Szentgotthárd egyik tekintélyes, ismert, köz
életi embere, aki vezető szerepet vitt az itteni 
társadalmi életben, öngyilkosságot követett el 
és most a halállal vivődik.

Einbeck István, a Szentgotthárdi Keresz
tény Fogyasztási Szövetkezet üzletvezető

igazgatója követett el öngyilkosságot.
Einbeck szombaton még benn volt a szövetke
zet helyiségében, de csak rövid ideig tartóz
kodott az üzletben és csakhamar eltávozott. 
Felesége és gyermekei délben hiába várták 
haza és miután este sem érkezett meg, keresé
sére indultak. Felkutatták az egész várost, 
anélkül, hogy nyomára akadtak volna. Vasár
napra virradó hajnalon Einbeck sáros, vizes 
ruhában, sápadt arccal vánszorgott haza és 
mielőtt még megrémült hozzátartozóinak kér
déseire felelhetett volna,

lakásának küszöbén összeesett.
Azonnal orvost hívtak, aki megállapította, hogy 
Einbeck jobbhalántékát revolverlövés érte. 
Csakhamar értesítették a csendőrséget is, amely 
megindította a nyomozást. A nyomozás adatai 
szerint Einbeck még szombaton

kiment a Rábához és ott öngyilkossági 
szándékból halántékon lőtte magát.

Csodálatosképpen azonban nem halt meg azon
nal, hanem volt még annyi ereje, hogy feltá- 
pászkodjék és a lakásáig elvánszorogjon, ahol 
azután eszméletlenül összeesett.

Einbeck ismert előkelő szentgotthárdi csa
ládból származik, öngyilkossága nagy feltűnést 
keltett az egész városban.

Tettének okát eddig még nem lehetett 
megállapítani,

senkisem tudja, miért akart meghalni a szövet
kezet igazgatója. F

Nappal szabósegéd 
— éjjel rabló 

Évek óta fosztogatta a Bécs 
budapesti gyorsvonatot

Ma délelőtt, mikor a Budapest—bécsi 
gyorsvonat Győrbe érkezett, a pályaudvaron 
szolgálatot teljesítő detektívek

tettenértek egy elegánsan öltözött
aki álkulccsal nyitogatta a bőröndöket. Le
fülelték és előállították a kapitányságra. Itt 
kiderült, hogy Pfeifer Gyula a neve, győri 
szabósegéd.

Pfeifer nappal szorgalmasan dolgozott 
a műhelyben, 

éjszakánként pedig Győr és Bécs között 
utazgatott és rendszeresen fosztogatta az 
utasakat.

A lakásán házkutatást tartottak és 
tízezer pengő értékű holmit találtak, 

amit éjszakai fosztogató kőrútjain zsákmá
nyolt. A kétlaki életet élő szahósegédet le
tartóztatták.

négy lövést adott le támadóira.
Az egyik golyó eltalálta azt a támadóját, aki 
fegyvert tartott a kezében, de a megsebesí
tett utonállónak volt még annyi ereje, hogy 
társával együtt elmeneküljön. Közben Bődy 
kocsijához érkeztek a többi vásárosok, akik 
üldözőbe vették az elmenekült rablókat.

Amikor a menekülő rablók nyomába ér
keztek a vásárosok, több revolverlövést ad
tak le feléjük, mire a vásárosok is a mene
külők után lőttek, ugy, hogy

valóságos revolverharc fejlődött ki as 
országúton.

Végül is a rablóknak sikerült elmenekül
niük. Az izgalmas rablótámadásról és ül
döztetésről a vásárosok azonnal jelentést 
tettek a rendőrségnek, amely azonnal meg
indította a nyomozást, 

mával két barátja oly súlyosan ütötte meg 
Vargát, hogy

az ütés halálát okozta.
A boncolás tényleg azzal a meglepő ered

ménnyel végződött, hogy az ináncsi legény 
halálát az orrára, illetve a homlokára mért 
kemény tárgytól eredő ütés okozta és ennek 
a következtében állott elő az agyvérzés, 
amely

másfél nap alatt megölte.
A boncolás alapján most újból megindult 

a nyomozás és a rendőrség elrendelte a ve- 
rekedő legények sürgős előállítását.

mai naptól kezdve
útirány ts vtgeti:...... ■■■■» aecsi-uica 10.
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karácsonyi vására 
megnyílt

nem a mondvacsinált árukiárusitások alapján, hanem évtizedes gyakorlaton nyugvó, gondos 
előkészítéssel.

Vevőközönségünk árukészletünkből szavatol tan elsőrendű minőségeket vásárolhat 
még a kétesértékü alkalomszerű kiárusítást áraknál is jutányosabban.

Ex évi karácsonyi szabott árajánlatunk célja: figyelmesség régi, 
hűséges vevőközönségünkkel szemben és vevőkörünk megkétszerezése.

Világvárosi kirakataink négy héten keresztül állandóan uj csoportválasztékot 
mutatnak be.

Farsang! és estély! újdonságaink különösen figyelemreméltó, 
kedves meglepetésekre alkalmasak.

Csak néhány árat jelzünk, tekintse meg karácsonyi kiállításunkat és mindent meg
talál, hölgyeknek, uraknak és gyermekeknek.

Tájékoztató áraink:

Legújabb mintás és sima crepe 
de Cilinek és sima ruhasely
mek, délutáni, estélyi és báli ru
hákra alkalmas ..................... P

Kitűnő minőségű foulard selymek Q’®® 
divatos mintákban .................P-

Kitűnő mosóvoál, Jó minőség P 
Bársonyflanell, gyönyörű min

tákban, legkiválóbb magyar gyárt
mány

Női, valódi svéd kesztyű, 
bélelt ............................

Elismert jóminőségü eérnazeflr, 
férfiingekre .......................... P

Pongyolára és blúzra alkalmas sima 
és mintás chspp bársonyok P

Angol uői harisnyák, melé 
színekben, kiváló tartós; Jó mosó P

Kabát- és bundabélésnek alkalmas 
brokátok ..............................P

Nyomott éa hímsait ■•lyenusálak éa alma aolyomkandök, nyakkaadöaelyaaok. 
éa férfi nyakvédő aálok nagy válaarfékbaa.

Pick Jenő kormány- 
főtanácsossága 

és a szegedi ébredők
Szeged, december 1.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Érdekes affér 
történt Szegede.n egy kormányfőtanácsosi kine
vezéssel kapcsolatban. Az affér élénken foglal
koztatja Szeged társadalmát. Néhány nappal 
ezelőtt jelent meg a hivatalos lapban, hogy

a kormányzó Pick Jenőt, az Európaszerte 
ismert szalámigyár egyik tulajdonosát kor- 

mányfőtanácsossá nevezte ki 
Tegnapelőtt az a regattaegy-siilet, amelynek 
elnöke Pick Jenő, nagyszabású banketten ünne
pelte kitüntetett elnökét. A díszes bankettel 
kapcsolatban

a szegedi ébredők lapjában támadás jelent 
meg Pick Jenő ellen

A teljesen szokatlan hangú támadás minde
nütt megütközést keltett, Pick Jenő egyelőre 
azt a formát választotta, hogy megbízottai ut
ján

provokállatta a lap szerkesztőjét,
Iván Mihályt. Szegeden nagy érdeklődéssel vár
ják az affér fejleményeit.

Nyomott mosóselyem, első
rendű minőség, ruhára és fehér
neműre, divatos mintákban .. P 

Ezen cikket, mint kiváló, Jó én megbízható mlnóeóget 
ajánljuk I

Mosó selyem női nadrág, la
minőség................................

Gyapjumeliény és pullove* 
rek, ismert, kiváló minőségű, 
szenzációsan olcsó áron .. .. I.. P

Sima miiselyemmel kevert tiszta 
selyem, ruhára, díszítésre .. P

la minőségű tenlszflanell első-— fiR 
rendű szinek és minőség.......  P

95 cm széles schottis ruhaszö
vet ........................................... P

140 cm széles angol tweed, sport
ruha és felöltőkelme .... P

Gyapjumeliény, fiuk és leány
kák részére, meglepő olcsó aján 
déktárgy ............................... P

Kötött gyapfu leánykám ha négy 
nagyságban, igen ízléses, divatos 
— versenyára .............. P
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IIIREK
•— Időjárás. A Meteorológiai Intézet 

vasárnap az időjárásról ■ kővetkező prognó
zist adta ki: Egyelőre még jobbára borult, 
csapadékos, enyhe, később változékony, 
nyugtalan idő valószínű.

— A Tolt 20-as honvédgynlogezred emlék- 
flnnrpélye. Nagykanizsáról jelentik: A volt 
20-ns nagykanizsai honvédgyalogezred tagjai 
vasárnap az ezred hősi halottainak emléke
zetére ünnepélyt rendeztek, melyen megje
lent vitéz Szepesy Bugsch Aladár és Schuoy 
István altábornagy, valamint fíeischl Ri
chárd országgyűlési képviselő, nki emlék
beszédet mondott a hőai halottakról.

— Az egyetem kntholikus Ifjúságának hódoló 
ünnepsége a Budai Vigadóban. A Pázmány Pé
ter Tudományegyetem katholikus ifjúsága va
sárnap délelőtt XI. Plus pápa ötvenéves jubi
leuma alkalmából hódoló ünnepélyt rendezeti. 
Az ünnepség az egyetemi templomban tartott 
misével kezdődött, amelyet Serédi Jusztinián 
bíboros hercegprímás pontifikáit. Az istentiszte
let végeztével a díszes közönvég átvonult a Budai 
Vigadóba, nhol Wolkenberg Alajos dr. prorcc 
tor üdvözölte a vendégeket, akiknek soraiban 
ott ültek az egyetemi tanács összes tagjai Majd 
az Egyetemi énekkarok énekeltek s végül a 
Rector Magniflkus bezárta az ünnepséget.

— A Kereskedelmi Iskolai Tanárok Nemzeti 
Szövetsége jubllárLs közgyűlése. Vasárnap dél
előtt ünnepelte a Kereskedelmi Iskolai Tanárok 
Nemzeti Szövetsége fönnállásónak tízéves év
fordulóját. A gyűlést Jahlonkay Géza felsőke
reskedelmi iskolai igazgató, a szövetség elnöke 
nyitotta meg szépszámú közönség előtt. A disz- 
gvülés szónokai fíuday Dezső országgyűlési 
képviselő és //a vádi Barnabás kereskedelmi is
kolai igazgató voltak.

— Antal Géza püspök Pápa díszpolgára. 
Pápáról jelentik: Antal Gézát, a dunántúli 
református egyházkerület püspökét decem
ber 8-án ünnepélyes díszközgyűlés kereté
ben Pópa város díszpolgárává választják

— Hatvan éves az Izr. fluárvaház. A Pesti izr. 
hitközség fiúárvaháza szép ünnepség keretében 
Ünnepelte meg vasárnap fennállásának hatva
nadik évfordulóját. Az ünnepségen megjelent 
dr. Vass József népjóléti miniszter, dr. Dréhr 
Imre államtitkár, dr. Berczell Jenő alpolgár
mester. Résztvett az ünnepségen a pesti ’zr. hit
község elöljárósága, élén Stern Samu udv. taná
csos elnökkel, valamint az izraelita felekezeti és 
társadalmi élet kitűnőségei és számos intéz
mény képviselője. Vida Jenő felsőházi tag, az 
árvaház elnöke vázolta az intézet hatvan éves 
fennállásának történetét, dr. Hevesi Simon ve
zető-főrabbi köszöntötte az intézetet, jótékony 
tevékenységének hatvan éves évfordulója alkal
mából, majd rámutatott Vida Jenő működé
sére., aki tizenöt év óta elnöke a üuárvaháznak. 
Vass József népjóléti miniszter emelkedett ez 
után szólásra. Köszöntötte az intézetet, amely 
az élet legnagyobb kincsének, a gyermeknek a 
szeretetét és gondozását tekinti egyedüli felada
tának. Dr. Gerlóczy Károly miniszteri tanácsos, 
Klebelsberg Kunó gróf közoktatásügyi minisz
ter üdvözletét tolmácsolta, Polnauer Béla a flu- 
árvtház végzett növendékei szövetsége nevében 
mondóit beszédet. A diszülést az intézet temp
lomában megtartott hálaadó istentisztelet te- 
jeete be.

— Elgázolta a rendőri. Vasárnap reggel a 
Külső Jászberényi-uton Mikodin Andor 29 éves 
magónhivatalnok a Bp. 82—74Í. rend, számú 
motorkerékpárjával elütötte Baumann József 
őrszemes rendőrt, aki súlyos sérüléseket szen
vedett. A mentők a rendőrkórházba szállitották 
a megsebesült őrszemet, a gázoló hivatalnok 
ellen pedig megindult az eljárás.

— Gázolt, azután továbbrobogott a motor
kerékpár. Vasárnap reggel az Erzsébet-körut 
46. számú ház előtt cgy száguldó motorkerék
pár elütötte Rlchter Ferenc napszámost, aki sú
lyoz sérüléseket szenvedett és hangos kiálto
zásán) terült el a kövezeten. A gázoló motor
kerékpáros. akinek feltétlenül hallania kelleti 
a kiáltozást, megállás nélkül továbbrobogott és 
a járókelők csak annyit tudtnk megjegyezni, 
hogy a rendszámában egy 7-e.s és egy 8-as szám 
szerepelt. A rendőrség most ezen az alapon 
próbálja n lelkiismeretien gázoló motorkerék
párost felkutatni.

— A nagykanizsai é« marcali Jótékony Izr. 
MAnyegylct n külföldön tanuló és belföldi sze 
gény zsidó diákok fölsegélyezésére szombaton 
báró Gut/mann László és neje fővédnökségc 
alatt szombaton nagysikerű háM rendezett. A 
bálon Zala, Somogy, Pécs és Baranya megyék 
elit közönsége vett részt.

— Ciánozás — amelyhez a tűzoltóságot kell 
kihívni. Róna Sándor vállalkozó Rákóczi-ut 36. 
szám alatt lévő lakásában .tegnap ciánoztak. A 
ciánozás azonban ugy történt, hogv a köteles 
óvóintérkedéseket nem tették meg; nem jelen
tették be az elöljáróságnak és nem ragasztot
tak ki figyelmeztető cédulákat a lakásra, 
amelynek ajtajai! sem zárták le légmentesen, 
ugy, hogy a ciángáz átszivárgóit a szomszédos 
lakásokba. A--lakók a házfelügyelőhöz fordul
tak és elpanaszolták. hogy ciángáz terjeng a 
Hónáékknl szomszédos lakásokban. A házmes
ter értesítette- a tűzoltóságot, amely tolólétrák 
kai vonult ki a Rákóczi-uti házhoz és a létrák 
segítségével a tiltották gázmosókkal hatoltak 
he at ablakon keresztül a lakásba, hogy elejét 
sr-yék a komolyabb szerencsétlenségnek. A 
tűzoltók munkájának óriási közönsége támadt 
és percek alatt hatalmas tömeg verődött össze 
a ház előtt mert azt hitték, hogy tüzvcszedelcm 
fenyegeti a Rákóczi-uti palotát. A gondatlan 
ciánozás ügyében megindult a kihágást eljárás.

— Román dlákkongrcRszus Krajovábnn. Ko- 
loaavárról jelentik: Ma kezdődött meg 5000 ro
mán diók részvételével Krajovában • diák- 
nagygyűlés, A gyűlés a legnagyobb csendben 
zavartalanul folyik. A diákoknak garanciát kel
lett adni a miniszterelnöknek, hegy a gyülé< 
folyamán semmiféle rendzavarás nem fog tör
ténni. Jorga tanár kiáltványt intézett a román I 
diáksághoz, amelyben felszólítja a diákságot, I 
hogy mindenték| jrendxawástól tartóxkod-1 
jónak. 1

vitriollal ontotta le 
HDionvoitan eio feleseget
Házassági tragédia az Eötvos-utcauan

Vasárnap késő eete az Eötvös-utca 37. 
számú ház egyik emeleti lakásából hangos 
segilségkiáltás verte fel a ház csendjét. A 
ház lakói berohantak a lakásba, ahonnan a 
segélykiáltás hallatszott. A lakásban 
Miksáné 55*

rettenetes
éves szülésznőt 

kínok között a midőn 
rengve találták, 

mellett állott Mayerné

Mayer

fet-

kíilön-A szülésznő 
váltan élő férje, kezében egy vitriolos üveg
gel, amelynek tartalmát feleségére öntötte.

A maró folyadék Mayer Miksáné mind
két arcát összeégette. balszemét kimarta.

— A Rajna-vldék felszabadulásának va- 
i sárnapi ünneplése. Koblenzból táviratozzék: 

A város valamennyi templomában vasárnap 
i hálaadó 
1 Aachen
1 voltak. Délben a városházán hivatalos ün

nepség volt, amelyen Beeker porosz köz
1 oktatásügyi miniszter a birodalmi és a po 
’ rósz államkormány üdvözletét tolmácsolta. 
‘ Ezután Wirth dr., a megszállott területek 
. birodalmi minisztere mondott ünnepi beszé- 
> dél, melyben többek között kifejtette, hogy 
. nem annyira a hazafias érzés lobogása, mint 
i inkább céltudatos, ha sokszor lemondással 

telt diplomáciai munka vezetett arra, hogy 
a német hazának egy újabb darabja felsza
badult az idegen megszállás alól. Az esti 
órákban 1500 iskolás gyermek fáklyás
menete zárta be az aacheni ünnepségeket.

— Halálos szerencsétlenség ■ székesfehérvári 
hadlárvnházban. Székesfehérvárról jelentik: 
Bacsó Lajos, a székesfehérvári hadiárvaház 
növendéke, vasárnap a házitelefon szerelése 
körül foglalatoskodott. A szerencsétlen gyér 
mek, aki nedves talajon dolgozott, röviddel az
után, hogy munkához fogott, eszméletlenül 
esett össze. Bevitték a kórházba, mire azonban 
megérkeztek az eszméletlen fiúval, már meg
halt. A vizsgálat megáliapitotta, hogy a 220 
voltos feszültségű villanyáram sújtotta halálra 
Bacsó Lajost.

— A saját kardjával sebesltette meg a rend
őrt egy garázda részeg. Tegnap éjszaka Újpes
ten, a Váci-ut 43. számú házban lévő vendéglő
ién verekedés támadt.Parzi Ferenc rendőr be
ment a vendéglőbe, hogy rtndet csináljon. A 
verekedő társaság egyik tagja Johár Pál 27 
éves gyári munkás szembeszállt a rendőrrel és 
dulakodni kezdett vele. Johár Pál kirántotta a 
rendőr kardját és azzal a rendőr felé sújtott, 
ugy, hogy annak arcán hatalmas vágást ejtett 
és a felsőajkát is átvágta. A verekedő társaság 
tagjai fogták le a rendőrkorddal hadonászó 
gyári munkást, akit előállítottak a rendőrségre 
A súlyosan sérült rendőrt az újpesti gróf Ká
rolyi-kórházba vitték, ahonnan bekötözés után 
a rendőrkórházba szállitották el. Állapota su 
lyos, de nem életveszélyes.

— Segédhivatalt tisztviselők országos nagy
gyűlése. A scgédhivatali tisztviselők szövetsége 
vasárnap délelőtt a régi képviselőházban gyű
lést tartott, amelyen az összes minisztériumok, 
a főváros képviseltették magukat. A gyűlés 
első szónoka Trettina Árpád kormánytanácsos 
hangoztatta, hogy a scgédhivatali tisztviselők 
állandóan haladnak az elszegényedés és el- 
nroletárizálódás felé. Meskó Zoltán, az egyesü
let védnöke beszédében megígérte, hogy a sc
gédhivatali tisztviselők panaszainak orvoslá
sára küldöttséget fog vezetni a kormányzóhoz

— Budafokon a nemzett párt Jelültjeit válasz
tották meg. Budafokról jelentik: A mai képvi
selőtestületi választáson 30 rendes és 8 póttagot 
választottak meg. Az összes helyekre a nemzeti 
párt jelöltjeit választották meg.

istentiszteletet tartottak, mnjd 
különböző terein hangversenyek

HELLER dohozemmenthaH |
— Bombamerénylet egy litván újság

palota ellen. Kovnóból jelentik: A vasár
napra virradó éjjel Kovnóban a Musu Ryto- 
jus cimü tekintélyes mezőgazdasági folyó
irat szerkesztősége ellen bombamerényletet 
követtek el olyképpen, hogy a bombát az 
egyik ablakpárkány alatt helyezték el és 
gyujtózsinórral fölrobbantották. A robbanás 
rombadöntötte ar. épület néhány falát, a ház 
valamennyi ablaka összetört. A rendőrség 
hozzálátott a tettesek kiderítéséhez, de a 
nyomozás még nem vezetett eredményre. A 
tettesek azok ellen a politikusok ellen akar
ták a merényletet elkövetni, akik a lap szer 
kesztöségében gyakran össze szoktak jönni.

- Védekeztünk ■ járványok ellen. A tiszti főorvos 
lelentése - mint ismeretes — kedvezőtlen adatokat kö
zöl a járványos betegségek terjedésért!. Ebben a ködös 
nyirkot őszi időben azért terjednek a veszedelmes jár
ványok, m« rt az emberek n<m védekeznek eléggé elle
nük. A védekezésnek egyik egyszerű módja, ha az em
ber reggel és étkezések után száját ét torká* langyos 
vizbe csepegtetett DIANA sősboi-szesszel öblögeti Aján
latos a mosdóvizbe egy kanálnyi DIANA-sósborsziszt 
tölteni

SZIRTES (Egyelem űtea 11.) Felhívja a vásárló 
közönség figyelmét, hogy úri é? női divatüzlete végleg 
feloszlik és a raktáron lévő jó minőségű árukat meg
lepő olcsó áron árusitja.

mádéi utón és este

PélutAni előadás kezdete 4, 
esti előadás kezdete ^9.

A tragédia színhelyén kétségbeesetten zo
kogott a különváltan álló házaspár felnőtt 
gyermeke, egy húszéves csinos, szőke leány.

A lakók hívására nyomban mentők érkez
tek a helyszínre, akik Mayer Miksánét 

eszméletlen állapotban, életveszélyes sé
rülésekkel 

szállitották a Rókus-kórházba. Mayer Mik
sát a rendőri bizottság vette őrizetbe és be- 
szállította a főkapitányságra. Az eddigi meg
állapítások szerint a vitriolos merényletet 
Mayer Miksa azért követte el, mert felesége 
nem volt hajlandó vele együtt élni.

— Szabó Károly igazgató Jubileuma. 
Szabó Károly, a Salgótarjáni Kőszénbánya 
Rt. igazgatója e héten ünnepelte 40 éves 
szolgálati jubileumát és ez alkalomból őt 
Chorin Ferenc dr. elnök, az igazgatóság és 
munkatársai és a közgazdasági körökből is 
sokan szeretetteljes ünneplésben részesítet
ték. A Kereskedelmi Banknak, Weisz Fülöp 
elnöklete alatt megtartott igazgatósági ülé 
séről meleghangú átiratot küldöttek a jubi
lánsnak.

— Előadás Neumann Terézről, a könnert- 
reuthl csodáról. Nyisztor Zoltán szentszéki ta
nácsos, a Szent btván-társulat titkára vasárnap 
délelőtt érdekes előadásban számolt be Neu
mann Térésnél „a konnerrreuthi csodádnál 
történt Látogatásáról. Elmondotta, hogy orvos
professzori ellenőrzés tanúskodik arról, hogy 
Neumann Teréz három év óta nem evett sem
mit, időnként transzba esik és saját tapaszta
lata szerint számos beteget olyképen menteti 
meg betegségétől, hogy „átvette” a betegséget. 
Az előadást nagyszámú, előkelő közönség hall 
gáttá végig.

— Eltemették Molecz Károlyt. Molecz Ká
rolyt, a régi Vasárnapi Újság volt .szerkesztőjét 
vasárnap délután többszáz főnyi közönség 
részvételével temettek el a rákoskeresztúri te
metőben. Képviseltette magát a Magyar Tudo
mányos Akadémia, a Nemzeti Muzeum és a 
Szépművészeti Muzeum igazgatósága, az Otthon 
írók és Hírlapírók Köre, a Magyar Újságírók 
Egyesülete. Molecz. Károlyt, végóhajtása szerint 
a májusban elhunyt felesége mellett helyeztek 
el örök nyugalomra.

Rendelésre,
mérték szerint

készít finom szövetekből divat férfi 
öltönyt vagy télikabátot remek szabás 
bán, kifogástalan kivitelben 80-tól 100 
pengőig, László Sándor úri szabóság 
Rákóczi út 50. Vidékre minták bér
mentve.

— Megalakult a nőegyesületek munkavédő 
szövetsége. A Nőegyesületek Magyar Munkát 
Védő Szövetsége vasárnap délelőtt tartotta ala 
kuló közgyűlésit, amelyen megválasztották a 
tisztikart. Elnök Anna királyi hercegasszony 
lett. A választások után Steinecker Ferenc dr 
egyetemi tanár a magyar nő feladatairól tartott 
előadást, majd Verzsenyi Jen öné zárta be az 
ülést.

— A Fehér Kereszt Egyesület közgyűlése. 
Vasárnap d. e. a gyermekkórházat fenntartó 
Fehér Kereszt Egyesület nagyszámú és előkelő 
közönség jelenlétében közgyűlést tartott. Bar
csa Károly elnöki megnyitója után vitéz Duzár 
József egyetemi magántanár mondott ünnepi 
beszédet a nemrég elhunyt Beim Pál dr. gyer
mekgyógyász-professzor emlékezetére. Duzár 
József az egyesület jövendő működését, néhai 
dr. Heim professzor terveinek megvalósításá
ban látja. Kegyeletes szavakkal emlékezett meg 
Duzár József dr. Heim Pálról és korai halálát 
a tudomány örök veszteségének tartja. Az elő
kelő közönség meghatva távozott a közgyűlés 
ről.

— Vakmerő tolvajok levágták a póznák
ról a sürgönydrótnt. A vasárnapra virradó 
éjszaka ismeretlen tettesek Kőbányán, a 
ceglédi vasútvonal mentén öt táviró oszlop
ról 200 méter hosszuságban levágták és el
vitték a táviródrótokat. A vakmerő lopást a 
reggeli órákban vették észre, amikor a ceg
lédi távirdavonalon zavarok mutatkoztak és 
a vizsgálat megindult. A délelőtti órákban a 
műszaki távirászok helyreállították a vona
lat, ugy hogy a forgalom a délutá.-i órák
ban újból megindulhatott. A rendőrség eré
lyes nyomozást indított az ismeretlen táviró- 
dróttolvajok fe'kutatására.

— I.lpcwl Vilmos. ■■ Orsiiig legnagyobb nfll dlvat- 
áruháiriban, IV., Apponyi-tér 4. o karácsonyi occissió- 
vá.’ár ma, december hó 2-4n veszi kezdetét, amidőn a 
legdivatosabb kabátok, ruhák, blouzok és pongyolák leg- 
elsőrendü minőségben, kivételesen oly olcsó árakon 
kerülnek eladásra, mely árak a közönség körében óriási 
meglepetést fognak kelteni

— Zoltán DeisC női kabát apeciálista étidéi kará
csonyi vásárját ugyanazon ház utcai részében (volt Kunt 
helyiség) rendezi! Szervita-tér 4.

— Sértő-e » „minden második ember a barátja" , 
kitétel? A jelen esetben nem. sőt a legteljesebb elisme- I 
lés, n ért n közkedvelt Meri üdítő cigar.‘t’íkc.’.l v»n izé I 
Minden dohánykülönlegezségi árudában kaphatók. •

CORTIü! A 9GIUÍRKIRALY
műsorébana Royal Orfeum

— Bárány István 26.2 mp.-es uszodára, 
kordja ötVen méteren. Párizsból jelentiki 
Bárány István dr. Párizsban ismét diadalra 
vitte a magyar színeket, amennyiben ötven 
méteren 26.2 másodperces szenzációs idő- 

......J—’—J-‘
pozsonyi
Takarékw
Sportliga 
a követ* 
Sitnonffy

teljesítményével uj uszodarekordot 
fel. Idejével megdöntötte Steiner 
úszónak 27.4-es eddigi rekordját.

X a TÉBE tiszteletdiját a Községi 
pénztár úszói vitték él. A Pénzintézeti 
vasárnapi uszóversenyének győztesei 
kezők: 40 m.-es újonc gyorsuszás: 
Szilárd (Községi Takarék) 28.4 mp. — 80 m.-e» 
kizárásos, nyeretlen gyorsuszás: Farkas Arthur 
(Hitelbank) 1 : 16 p. — 40 m.-es újonc mell
úszás: Simonffy Szilárd (Községi Tak.) 32.2 mp. 
80 m.-es kizárásos nyeretlen hátuszás: Gresz- 
naryk Pál dr. (Hitelbank) 1 :24.2 p. — 80 m.-es 
kizárásos nyeretlen mellúszás: Gyulay Tibor 
(Községi Tak.) 1 : 24.8 p. — 40 m.-es újonc hát- 
úszás: Gresznaryk Pál dr. (Hitelbank) 41 mp. 
40 m.-es hölgy gyorsuszás: első holtversenyben 
Kerner Mária (Angol M.-B.) és Szigethy Manci 
(Moktár) 39.4 mp. — 3X100 m.-es mellustó sta- 
féta: a Pénzintézeti Központ csapata 4 :45 p. 
3X40 m.-es újonc gvorsstaféta: a Községi Ta
karék csapata 1:41.4 p. (swimower). — 3X80 
m.-es kizárásos gyorsuszó staféta: a Községi 
Takarék csapata 4:38.2 p. (swimower). —. 
40 m.-es hölgy mellúszás: Csöngös Bözsi (Angol 
M.-B.) 38 mp. — 3X40 m.-es újonc vegyes
staféta: a Községi Takarék csapata 1:42.6 p. 
40—80—100—80—40 m.-es növekvő staféta: a 
Községi Takarék csapata 4 :07 p. — 3X80 m.-es 
kizárásos nyeretlen vegyes staféta: a Községi 
Takarék csapata 3 : 50.6 p. A Takarékpénztárak 
és Bankok Egyesülete tiszteletdijáért folyó egye
sületi pontversenyben: első a Bpest Székesfővá
ros Községi Takarék 37 ponttal, második a 
Magyar Általános Hitelbank 13 ponttal, harma
dik az Angol-Magyar Bank 6 ponttal, negyedik? 
a Pénzintézeti Központ 3 ponttal.

16 pengőért naponta 
teljes diétát, összes laboratóriumi vizs
gálatokkal, külön felszámítás nélkül 
nyújt ■ FASOR-SZANATÓRIUM (VII, 
Vilma királynő-ut S.) belgyógyászati be
tegeknek a háziorvos Irányítása mellett, 
kétágyas klinikai rendszerű külön szo

báiban.
o Aa Első Magyar Részvény Serfőzde köz

gyűlése 5.20 P osztalékot állapított meg, amely 
mai naptól kezdve a MOKTÁR-nkl és a Keres
kedelmi Bank-nál fizettetik ki.
o Fuzionál ■ Ganz—Danubius éa a Gana« 

Viilamoosági. A Ganz és Társa—Danubius Gép^ 
Vagon- és Hajógyár Részvénytársaság és a 
Ganz-féle Villamossági Részvénytársaság igaz
gatóságai e hó 25-én ülést tartottak, amelyen 
elhatározták, hogy a Ganz-féle Villamossági 
Részvénytársaság december 9-ikére és a Ganz 
—Danubius december 16-ikára egybehívandó 
rendkívüli közgyűléseinek javaslatot fognak 
tenni a két vállalat egybeolvasztására. A fúzió
val kapcsolatosan a Ganz—Danubius részvény
tőkéjét 12,250.000 pengőre fogja fölemelni, a 
Ganz-féle Villamossági Részvénytársaság rész
vényeiből máris rendelkezésére álló részvény
mennyiséget meg fogja semmisíteni, a többi 
részvény pedig olyképpen fog kicseréltetni, 
hogy minden három Ganzvillamossági rész
vényért két darab, az 1929. évre már osz
talékjogosult Ganz—Danubius-részvény adatild 
cserébe. A két vállalatnak a folyó évben eddig 
elért üzleti eredményei máris biztositják azt, 
hogy a Ganz—Danubius által múlt évben fize
tett osztalék az egyesült vállalat fölemelt egész 
alaptőkéjére is folyósítható lesz.

GYERMEKEK RUHÁZASA
sok feltételt'követel: 1. Tartósságot
2. Jó szabást. 3. Higiéniát. 4. Elő
nyös öltöztetést. Ezt mind nyujljaf 
NEUMANN M.» Budapest IV, 
Múzeum körút 1.

Soványitö kenyér GLASNER MIKSÁNÁL, 
Király-utca 56. Aut. 229—14.

— Pályáin! amelyen mindenki nyert! A Meister 
szappangyár hirdetési szöveg- és rejtvény-pályázatára 
beérkezett 17.843 drb. pályamunkát « bíráló bizottság 
fölülbírálta. A döntés alapján az I. dijat (Ö0 kg. valódi 
Meister szappant) L'ngár Oszkár (Bpest, V., Géza-u. 1.) 
nyerte el. A II. díjjal (30 kg. valódi Meister szappan
nal) Knotz LAszlóné (Bpest. Labanc-ut 3. f. •■) Pá
lyamunkáját jutalmazták. A III. dijat kettéosztották es 
15—15 kg. valódi Meister szappant M. Szász Ilona (Bp.. 
Gellért-tér 3.) és Sulyok Józsefné (Miskolc, Balassa-u. 
35.) kapták. Ezenkívül az összes pályázók 1 drb. ya- 
lódi Meister kézmosószappant kapnak ingyen és bér- 
mentve. A jutalmak szétküldését a Meister szappangyar 
a irai nappal megkezdte. A pályanyertes munkákat la
punkban hirdetési formában fogja közölni a gyár.

-- Lllly és Emui, Sehwars, a kiváló tehetségű bár- 
zongoristanők — Bécs és Berlin-i nagy sikereik után 
december hónapban a Royal szálloda bárjában zongo
ráznak esténként.

- Mikulás. Közeledik a Mikulás napja és ha végig
sétálunk a főváros utc Un szebbnél-szebb Mikulás kira
katokat látunk. Különösen Ízléses Mikulás-kirakatokat 
készitett a Mcinl-eég, amelynek fióküzletei egymás kö
zött versengtek. De nemcsak a kirakatokban, hanem •• 
üzletek belsejében is gyönyört rendezményt készített 
minden Meinl-üzlet. Kérjük, hogy ezeket a rendeznie- 
nyékét megtekinteni szíveskedjék. Vételkén.vszer nincs 
és ha mikulási ajándékot óhajt vásárolni, azt olcsón es 
jól a Mcinl-cég fióküzleteiben kaphatja.

— Ismét megszűnik egy békebeli nagy árnhái. A 
Pannonlnl Divathál (Rákócziul 42.), a közismert 
mos varroda negyven évi fennállása után megszttnut aa 
hatalmas női konfekció- és kötöttáru-raktárát valóság
gal potom áron bocsátja a közönség rendelkezésére. 
Mindenkinek ajánlatos ezt a rendkívüli vásárlási lehe
tőséget kihasználni. ..

— l egnagyobb jótétemény a fogaival szemben, na 
megsaokja az Odol szájvíz és fogpéppel való rendszeres 
fogápolást. 
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Egyetlen otessei 
megölte vetai vtarsat egy gazdamodO

Miskolc, december 1.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 

"jelentése.) Szombaton este megdöbbentő 
gyilkosságot fedeztek fel Mezőlaborcon. A 
község főutcájának egyik sarkán

ÖMzeroncsolt testtel, holtan találták 
k fiatal, huszesztendős Vomenti Imre gazda
legényt. A csendőrség széleskörű nyomozást 
indított a gyilkosság felderítésére és csak
hamar megállapították, hogy a tettes Be ke 
Károly gazdalegény, aki a falu egyik gazdag 
özvegyénél vetélytársa volt a meggyilkolt
nak.

Szombaton este a két fiatalember szerelmi 
féltékenységében összeveszett, a civódás vé
gül is addig fajult, hogy elválásuk után Beké 
Károly előresietett és a szomszédos utca sar
kán, egy kerítés mögé húzódna, megleste 
Vomenti Imrét és mikor az elhaladt mellette, 
utána ugrott s

álmos botjával fejbevágta. A borzalmas 
erővel mért ütés, amely teljesen szét
roncsolta az áldozat koponyáját, halálos 

volt.

A gyilkos gazdalegényt a csendőrség letar
tóztatta.

Vass népjóléti minisztert örökös 
tiszteletbeli taggá választotta az 

Újságkiadók Nyugdíjintézete
Az Újságkiadók Tisztviselők Nyugdíj Egye

sülete vasárnap este 8 órakor a Szent Gellért- 
szálló márványtermében jubiláns díszközgyű
lést tartott, amelynek keretében

örökös tiszteletbeli taggá választották meg
Vasa József népjóléti és munkaügyi minisz

tert.
Sümegi Vilmos elnöki megnyitójában üdvö

zölte Vass József népjóléti minisztert, azt a 
férfiút, aki a magyar szociális ügyek minisz
tere és aki szive szerint is mindenkor párto
lója volt minden emberbaráti ügynek. Az el
nök javaslatát a közgyűlés egyhangú lelkese
déssel tette magáévá.

Ezután lépett a terembe Vass József népjó
léti miniszter, akit a megjelentek lelkes éljen
zéssel és hosszantartó tapssal fogadtak.

Vass József megköszönve az üdvözlést, meg

emlékezett arról, hogy nemcsak újságíró volt, 
amint azt minden politikában szereplő ember 
szokta állítani magáról, hanem

újságkiadó is.
Maga szerkesztett egyidöben néhány hűséges 
munkatárssal egy kis lapot. Az egyesület, amely 
40 éves jubileumát üli, megemlékezett ma a 
múltról és a jelenről és kesernyésen remény
kedő szavak hangzotak el a jövőről is. Olyan 
nemzet vagyunk, hogy össze kell gyűjteni lel
künk minden tőkéjét vagyonban is, gondolat
ban és reménységben is, hogy meg ne fogyat
kozzék sem a vagyon, sem a gondolat, sem a 
reménység, hogy tudjunk erősek lenni a jelen
ben és még erősebbek a jövőben.

Nagy tetszéssel fogadták Vass népjóléti mi
niszter beszédét, amit 500 terítékes bankett 
követett.

Kommunisták megzavar
ták a párisi szocialisták 
németbarát ünnepségét

Párizs, december 1.
(Havas.) Champignyben a szocialisták ma 

U béke és a francia-német közeledés érde
kében nagyszabású felvonulást akartak ren
dezni. A kommunisták előre bejelentették, 
hogy ellentüntetéssel fogják megzavarni a 
szocialisták felvonulását. A rend megóvása 
céljából a hatóságok betiltottak minden fel
vonulást és csak azt engedték meg, hogy a 
szocialisták megkoszorúzzák a bősök emlék
művét. A szocialista gyűlés alkalmából szá
mos szocialista előkelőség érkezett a városba 
ugy Párizsból, mint a külföldről.

A kommunistáknak ■ rendőrség éber

sége ellenére sikerült beférkőzniök a 
szocialisták sorai közé és a hősök 
emlékművénél lefolyt szertartás közben 
zajongással kisérték Albert Thomasnak, 
a nemzetközi munkaügyi hivatal igaz
gatójának, továbbá Wels német biro
dalmi gyűlési képviselőnek felszólalását.

Amikor Blum, a szocialistapárt vezére, bele 
fogott beszédébe, a kommunisták olyan lár
mát csaptak, hogy szavaiból semmit sem 
lehetett érteni. Szétoszlás közben a kommu
nisták összetűztek a szocialistákkal. A rend
őrség kénytelen volt közbelépni. Több kom
munista könnyebben megsebesült.
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(Mouaseline Amourette, Goldeckine, Goldona, Crepe 
Germaine, Crepe-Pastorale), 

valamint már a múlt évadban pótolhatatlanná vált

keretében mutatjuk be február elején az egéaz 

ország holgykozonségének. A

ragyogó uj mintái már most kaphatók a jó divatuzletekben.

Vítfv&zxcn, kegy minden méíer árai xxéícn ott 
legyen a mínceégérí szav&íclc név t

ffi leieséggyliüos berlini 
fogorvos beismerte tettét

TOrüikOzSuel fonottá meg feleséget

A fogason hagyott télikabát 
elárulta a kasszafurókat

Éjszakai munkára érkező tisztviselő megakadályozta 
a Lehel-utcai adópénztár kifosztását

A vasárnapra virradó éjszaka betörők jár
tak a Lehel-utcai adópénztárnak a Lehel
utca 10. számú ház második emeletén lévő 
helyiségében. A betörőket igen érdekes kö
rülmények között riasztották el.

Ferenczy Zoltán adópenztári tisztviselő
nek, aki a lakásán tartózkodott, éjféltájban 
eszébe jutott, hogy egy sürgős aktát kell el
készítenie. Elhatározta, hogy felmegy az adó
hivatalba,

magához veszi az aktát
és otthon a lakásán elkészíti. A házmestertől 
elkérte a kulcsot és mikor benyitott a helyi
ségbe, legnagyobb megdöbbenésére

két télikabátot látott a fogason,

a pénztárhelyiség ajtaja pedig fel volt fe
szítve. Nyomban látta, hogv

betörők járnak a pénztárban.

INGYEN KAP
színházjegyet ♦ vasúti Jegyet ♦ tüzelőanyagot 

negyedévi hírlapelőfizetést ♦ siótoki 
nyaralást ♦ karácsonyi ajándékot 

ha azt a kis fáradságot veszi, hogy rendes és szükséges bevásárlásait a DÍVA akció
hoz csatlakozott cégeknél
DÍVA bevásárlási könyvvel végzi

Egy fillérrel sem fizet többet, mert az üzletekben csak a fizetée-nél mutatta meg. hogy 
DÍVA könyve van.
Kapható trafikokban és a DÍVA irodájában, IV., Városház-utca 14. (Teafon: 890—88)

Bezárta az ajtót és a házmesterhez sietett, 
aki rendőrt hivott. Most már hárman men
tek vissza az adóhivatalba, addigra azonban 
a betörőknek már csak hült helye volt. A 
tettesek megneszelték, hogy észrevették őket 

és a lépcsőházi ablakon keresztül elme
nekültek

a szomszédban elhúzódó vasúti vágányok 
irányában.

A főkapitányságról rendőri bizottság ment 
a Lehel-utcába Megállapították, hogy a tet
tesek meg akarták fúrni az adóhivatal pán
célszekrényét. Már hozzá is fogtak a munká
hoz, mikor

Ferenczy megzavarta őket.
mire a betörőszerszámok hátrahagyásával, 
elmenekültek.

A rendőrség széleskörű nyomozást folytat 
a kassza fúrók kézrekeritésére.

Berlin, december 1
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Nagy port 

vert fel annakidején Gutmann berlini fog
orvos feleségének meggyilkolása. A kegyet
len gyilkosság elkövetésével magát az áldó 
zat férjét gyanúsították. Vasárnap este 
azután fordulópontra került az ügy, ameny- 
nyiben a gyanúsított Gutmann beismerte, 
hogy ő gyilkolta meg feleségét. A gyilkosság 
elkövetésének körülményeit ugy adta elő. 
hogy pénzt vitt a feleségének a lakására. 
Közben nézeteltérés támadt közöttük, amely 
verekedéssé fajult. A fogorvos ekkor erős 
felindultságában

törülközőt csavart szerencsétlen fele
sége nyaka köré,

A nemzetiségi probiémák- 
ról tanácskoztak a Reví
ziós Liga vasárnapi ülésén

A Magyar Revíziós Liga háromnapos or
szágos igazgatósági ülése vasárnap fejező
dött be. A vasárnapi tanácskozásra meghív
ták az ország különböző revíziós szerveze
teinek vezetőit, akik csaknem teljes szám
ban jelentek meg.

Ferenczy Sándor elnöki megnyitója után 
Ilaller István országgyűlési képviselő tartott 
előadást a magyar katolicizmus trianoni 
helyzetéről.

— Ma nem kérünk aranyat. — mondotta 
a szónok — vagy hadsereget Hómától, mint 
a törökvilág idején annyiszor tettük, ma 
csupán

állásfoglalást kívánunk a világ legelső 
hatalmasságától

Trianon ellen és a magyarság mellett.
Ezután Rajza József egyetemi tanár a har- 

vát kérdésről. I'echáng Adolf volt kormány
biztos a tót kérdésről, Dudosics Elemér I 
Nyugat-Magyarország trianoni helyzetéről I 
és Kerkay Sándor a magyar munkássági 

azzal percekig fojtogatta, amikor a»»*4án az 
asszony eszméletlenül elbukott, kirohant a 
szobából. Mikor visszatért, feleségét holtan 
találta. A holttestet a fürdőszobába akarta 
vinni, útközben azonban megbotlott és ál
lítása szerint ettől keletkeztek az áldozat fe
jén a sokat vitatott zuzódások. Borzalmas 
tettének elkövetése után

több orvost felhívott telefonon, hogy 
megmenthessék a szerencsétlen asszonyt.

azonban egyiket sem találta lakásán. Gut
mann előadását a rendőrségen bózonyos két
kedéssel fogadták és a további nyomozásra 
vár a titokzatos bünügy elkövetésének pon
tos felderítése.

problémáiról tartottak előadást. Végül a 
közgyűlés elhatározta, hogv

táviratban üdvözli Rnthcrmere lordot
éa felhívással fordul az ország tehetősebb 
polgáraihoz, hogy a revíziós mozgalmat ne 
csak erkölcsileg, hanem anyagilag is támo
gassák. Ezzel a tanácskozás véget ért.



8 HÉTFŐI WAOLÓ Budapest, 1929 JettmÜCT 1

MOZI
Az átdolgozott Harsányi Zsolt

Furcsa bonyodalom egv kabarédarab kbriil, 
amelynek két szerzője van és egy sincs

Harsányi Zsoltot, a legnagyobb magyar 
átdolgozó! ugylátszik utolérte végzete, őt is 
átdolgozták, még pedig furcsán. Ebből szár
mazott azután a következő nem minden
napi bonyodalom.

A Terézköruti Színpad nagy műsorra ké
szül és a kedden tartandó premierjén már 
játszik a Góth-pör is. Hetekkel ezelőtt da
rabot kerestek Góthék részére és hosszas 
keresgélés után megállapodtak Harsányi 
Zsolttal, hogv ez a kitűnő iró megírja a 
Terézköruti Színpad számára a Góth-dara- 
bot. Harsányi Zsolt valóban elkészült egy- 
felvonásosával, amelynek „Helyet a fiatalok
nak!" címet adott. Góthék próbálni kezd
ték a darabot, de csakhamar rájöttek arra, 
hogy a ragyogó tollú Harsányi Zsolt

nem Irt olyan kahnréhelyzelcket, ame
lyek a darab sikerének elengedhetetlen 

feltételek
'A szinház nagy dilemma előtt állt, mert 
egyrészt Harsányi Zsoltnak nem akarta 
yisszaadni darabját, de nem bízott abban 
sem, hogy Harsányi Zsolt elvállalja darabjá
nak újra való átdolgozását. A szinház igaz
gatói gondoltak merészel és nagyot és Vad
nai Lászlónak, a tehetséges fiatal Írónak, a 
kabaré egyik háziszerzőjének adták ki a da
rabot „viccesités" szempontjából.

Ebből támadt azután az a szokatlan bo
nyodalom. melyről itt beszámolunk. Hogy 
Vadnai László hogyan hozta vissza a dara
bot, átdolgozva-e, vagy újra Írva, az eddig 
még nem derült ki, mert mindkét fél, úgy 
Harsányi Zsolt, mint Vadnai László mást és 
más állít.

Vadnai állítása szerint nemcsak átdol
gozta, hanem teljesen újjá Irta a Har

sányi darabot.
aftielynek az alapötletét azonban megtar

totta. Ezt az a tény látszik alátámasztani az, 
hogy Vadnai annyi honoráriumot kapott a 
Terézköruti Színpadtól, mintha egy teljesen 
aj darabot irt volna. Ennek értelmében az
után

Vadnai azzal a kívánsággal állt elő, 
hogy nevét mint szerzőtársét. Harsányi 

Zsolt mellé írják ki a szlnlapra.
A Terézköruti Színpad most már kényte

len volt Harsányi előtt felfedni a féltve őr
zött titkot és beavatni őt az átdolgozás rej
telmeibe.

Harsányt Zsolt tiltakozott az ellen, 
hogy neve mellett Vadnai László la 

szerepeljen,

megengedte, hogy az ő neve helyett 
Lászlóét írják ki a szinlapra. Ebbe 

akart belemenni.
viszont 
Vadnai 
azonban a szinház nem 
mert-ő már Harsányi Zsoltnak is kifizette a 
tantiémet és Harsányi Zsolt márkás nevé
hez a szinlapon is ragaszkodott. Ezekután 
pedig Harsányi Zsolt levelet irt a Te
rézköruti Színpadhoz és ebben közölte a 
színházzal, hogy csak abban az esetben en
gedi meg, hogy öt mint szerzőt a szinház 
hirdesse, amennyiben visszaállítják 
régi darabját és 
deti formájában 
esetben

kénytelen lesz

az ő 
ez a keddi bemutatón ere 

kerül színre, ellenkező

nyilvánosan tiltakozni ez 
ellen.

megállapítani azt, hogy aTényként kell ... .
mai utolsó napig a Vadnai-féle átdolgozást 
próbálták a Terézköruti Színpadon, vi
szont a szinház a darab szerzőjéül Harsányi 
Zsoltot hirdeti.

A Harsányi—Vadnai-afférnek tehát foly
tatása lesz.

„Élet a színpadon" Erzsébetváros...
minden este R órakor

Fővárosi Művész Színház (volt Fővárosi Operettszinház)
Telefon: 203 - 36.

......  Jegyek 50 fillértől 6 pengőig

beszélő
zenélő-, éneklő film

Főszereplők:
DINA GRÁLLÁ 

SZŐKE SZAKÁLL

Kizárólag az

OTVirWIA
mozgókép-palotában

decem
Bemutató:
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SZÍNHÁZI napló
Örömmel üdvözöljük Pünkösti Andort, a 

kiváló kritikust, aki teljes jogú művé
szeti igazgatójává lett a Magyar Színháznak 
s ezzel a Magyar Szinház uj és jobb korsza
kát nyitotta meg. Pünkösti Andornak nagy
szabású tervei vannak, amelyeknek keresz
tülvitelét most már senki sem akadályoz
hatja. Még a régi rezsim elhatározásából rö
videsen színpadra kerül az „Özönvíz" cimü 
angol dráma, amelyet úgyszólván reggeltől 
estig Alex Stein vezetésével próbálnak. Há
lás és kitűnő feladatot rótt a szinház együt
tesére az Özönvíz. A Niagara-vizesés melletti 
farmon játszódik le ez a darab, ahová beszo
rul az árvíz elől menekülő társaság. Halál- 
félelmében a rossz ember jó emberré válik, 
az uzsorás adósára irat/a vagyonát és min
denki vélt halála előtti percekben igyekszik 
élete számláját valahogyan rendezni. Mikor 
pedig eltávozik a viz és felszabadul a farm, 
mindenki visszavettük azzá ami volt.
TUfigyur Szinház programiénak egyik lég- 

érdekesebb része Kovács Kálmán „Erzsé
bet" darabjának bemutatója. Erzsébet királyné 
szerepét Fedák Sári fogja játszani, díszleteit 
Batthyány Gyula gróf festi és a darabot pedig 
Püsköstl Andor rendezi Pünköstinek ez lesz 
at első rendezői bemutatkozása.

tTTiába. ezt a Szökik az asszonyt nem lehet 
agyonütni. A héten fejezi be Fedák Sári 

vendégjátékát a Városi Színházban a „Szö
kik az asszony" cimü operettben és Sebes
tyén Géza igazgató már arról tárgyal, hogy 
Honthy Hannával tovább folytatja a „Szökik 

a Royal Apollónak
Megint itt játsszák a szezon legsike
rültebb műsorát! — NÉGY ÖRDÖG 
Figaro belépője. Fox hangos híradó. 
Még egy hétre prolongálva!

az asszony" előadás-sorozatát. Honthy Hanna 
az operett első primadonnája azonban vá
ratlan feltételt szabott. Kijelentette Sebes
tyénnek. hogy ő sem vállalja el újra az ope
rett főszerepét kevesebbért, mint Fedák 
Sári, neki is száz dollár az esti igénye. 
Másutt játszik olcsóbban, dehát primadonna
virtus is van a világon! Szegény Géza direk
tor most hiába gondol bármiféle sakkhu 
zásra, Honthy ragaszkodik bizarr ötletéhez

A Gyár szomorú sorsa miatt ismét erőre ka- 
pott a Belvárosi Színházban a „Tizennyolc

évesek". Lakatos Lászjő színmüve 4 friss és 
szellemes komédia két bemutatót temetett már 
el és változatlanul tovább uralktdik a Belvárosi 
Szinház műsorrendjén.

A Belvárost Szinház hétfőn már próbál. Egy 
angol vígjátékot vesz elő, amelynek fősze

repére Honthy Hanna már leszerződött. A víg
játék címét Jenny asszony sorsára lehetne le
fordítani Németországban Bergner játszotta a 
főszerepet egy lopás miatt előállitott el züllött 
uriasszony szerepét. Ebben a darabban fog be
mutatkozni először a Belvárosi Színházban 
Jávor Pál
l\Jagy primadonna és a kezdődő karrierje 

■* ” előtt álló fiatal bonniván szinész szerelmé
ről suttog a pesti színházi világ Egymás nél
kül el sem lehet képzelni őket, sőt megesett a 
napokban az, hogy a nagy primadonna vidékre 
utazott vendégszerepelni és a fiatal bonvioán 
olyan nagy virágkosárral utazott utána, amilyen 
nagy csak az autójában elfért Hiába, a szere
lem megterem ebben a csafakos Őszi időben is 

A ndrássy-uti Szinház szombaton mutatja 
be uj műsorát Jerome K. Jerome da

rabja a „Szenzáció", amelyet Zágon István 
fordított magyarra, a műsor főattrakciója, 
Bajor Gizivel és Somlay Artúrral a főszerep
ben. Bajor Gizi nadrágszerepet játszik. Egy 
rongyos utcai gyereket alakit, akiről később 
kisül, hogy mégis leány. Azért öltözik fiu- 
ruhába, mert így nagyobb karriert remél. A 
műsor másik szenzációja Vaszary Piroska és 
Békeffi László együttes fellépte a „Fizika" 
cimü tréfában Török Rezső írja a harmadik 
slágert „Mari konyhája" cimen, amely a bé
kebeli kaszárnyákban játszódik le a fősze
repben természetesen Bársony és Dajbukát. 
kétségtelen, hogy Bársony István volt a 
** múlt hetek legeljoglaltabb színházi em
bere. Ilyen szimu'tán rendezőt még nem lá
tott Budapest. A kitűnő Bársony készítette 
premierre Zsolt Béla „Erzsébetvárosát" a 
Művész Színházban, ugyanebben az időben 
tartotta próbáit Mihály István „Béla, aki hu
szonhat éves" című darabjából az Uj Szín
házban ugyanebben az időben próbáltatta 
uj szereplőkkel a „Nagy börtönt", amely va
sárnap már a Magyar Színházban került 
színre nagy sikerrel, de ugyanezen időben 
próbálta az Andrássy úti Szinház uj műsorát 
és rendezte annak egy darabját, valamint 
résztvett a szinház esti előadásain is. Ennél 
többet dolgozni igazán nem lehet..

Casals Pablo, a nagy csellóriűvész ma dél
után Budapestre érkezett és a Vigadóban 

tartott óriási sikerű koncertje után még ma éj
szaka elutazott Pestről

A BOHÉM-BAN

A ragyogó 
decemberi műsor
Nyitva reggelig ♦ Belépt-dll nincs 

*Tr tikos Ilona, ugylátszik, sikereiben kifá
radva, Balatonfúreden üdül. Személy

zetén kivül csak két kutyáját vitte magával.
* Á Singing foolra nem vonatkozott a Fórum 

ellen elrendelt filmtilalom. Beszámoltunk már 
arról, hogy a filmegyesületek bojkottszerü film
tilalmat rendeltek el a Fórum filmszínház ellen. 
Megírtuk azt is, hogy a filmbojkott létrejötté- 
nek idején már a Warner Bros cég kiszolgál
tatta a Fórum filmszínháznak a Singing fool 
hangosfilm egy-egy kópiáit és beszélő lemezeit, 
amely azóta is nagy sikerrel a Fórum állanái 
műsorát szolgáltatja. A Fórum filmszínház 
óvást emelt az ellen, hogy a „Singing fool" uj 
kópiáit és njabb lemezeit a bojkott miatt a 
Warner Bros ne szolgáltathassa ki. A szakma
közi döntőbíróság az óvást elismerte és felha
talmazást adott a Warner Brosnak, hogy a 
Singing fool ujabb lemezeit és kópiáit a Fórum 
rendelkezésére bocsássa, mert az ujabb lemezek 
és ujabb kópiák tartozékait képezik az egyszer 
már kiszolgáltatott Singing fool-nak. Ezek sze
rint tehát a Singing foolt állandóan uj és friss 
kópiával, valamint friss beszélőlemezzel játsz- 
szák. Amint értesülünk, a fllmbojkottot teljesen 
megszüntetik a Fórum ellen, mert az elvi per 
eldőltéig a Fórum filmszínház tizenötezer pen
gőt Inról letétbe helyezett.

vígszínház
Hétfőn, szerdán, csütörtökön, szomba

ton és vasárnap este 

„Az első feleség"
Kedden

„Muzsika'*
Pénteken 

„Marsall - 
Egy, kettő, három"

Vasárnap délután

„Két lány az óceán"

A MAGYAR SZÍNHÁZ HETI MŰSORA
HávMa, koddá*. «aardAa *• aaSfArMJkSa Mta I Srambatn, tlae. Ma alAaaftr AIob mada
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Cégem fennállása óta 

második eset, 
hogy hirdetek, 

mert nemcsak állandó vevőim
nek, hanem a nagyközönségnek 
h Indiai akarom adni, hogy 

nagy karácsonyi 
occasio-vásárt 

rendezek.
A legdivatosabb 

kabátok, ruhák, 
blúzok, pongyolák 
legelsőrendű minőségben, kivé
telesen oly olcsó árakban kerül
nek eladásra, mely árak vevőim 
körében óriási meglepetést fog
nak kelteni. Nagyszámú vidéki 
vevőközönségemnek a /elutazás 
kifizetődik.

Lipcsei Vilmos 
áruháza 
Apponyi tér 4.

At occasio hétfőn veszi kezdetét!

Szökik a vöm
Az Omnia filmszínház keddi bemutatójával 

hangos filmszínház lesz. Ezzel ismét eggyel ké
vé sbedett a néma filmszínházak frontja és 
tényként lehet megállapítani a túlsúlyba jutott 
hangos filmszínházak győzelmét. A Józsefváros 
egyik legrégibb és legelőkelőbb filmszínháza a 
legszélesebb körben akarja megszerettetni a 
hangos filmet, éppen ezért német beszélőfllmet 
ad, amely tiszta csengésű német dialógusaival 
majdnem mindenki számára érthetőiké teszi a 
ftlmbeszédet is. „Szökik a vöm", ennek n né
met beszélő, zenélő és éneklő filmnek a címe, 
amely egyúttal a legmulatságosabb és legjobb 
vígjátékok egyike, amelyet eddig láttunk Ra
gyogó felvételein kivül bohózatszerüen humo
ros helyzetek tömege zsúfolódik össze a 
filmbe, amely felér a legkitűnőbb és legmulat
ságosabb pikánsizfl francia bohózatokkal is. A 
női főszerepet a Budapesten rendkívül kedvelt 
Dina Grállá, ez a gamin, kedves fllmszinésznő 
viszi, mig a férfi főszerepben a magyar Szőke 
Szakáll excellál. A rendezés, a beszéd és ének
hangok tökéletessége valóban dicsőségére szol
gál a német beszélöfllm gyáriásnak, amely tel- 
jes joggal veszi fel a versenyt az amerikaival.

Premier után
A7. ELSŐ FELESÉG ha másra nem volt jó, 
i uf"8’ ^°gy naK.v«erü keretet adjon a Vig- 

’rinhéx utolérhetetlen, muzsikáshangu Varsányi 
Irénjének, akkor igazolva van a szinház. Var
sányi Irén, aki szerényen, szinte minden szí
nészi eszközről lemondva, passzív módon fog- 
lalja el természete, első helyét a színpadon, 
értelmet adott John Erwine kissé száraz hu- 
n,0!’“ vígjátékénak. Ha a darab nem is, a sze
replők annál nagyobb meglepetést keltetlek. 
Elsősorban a fiatalokról van sző. Békássy Ist
vánról, akiről eddig azt hittük, hogy jól tud 
láncolni és külcsinja rendes, íme. kisül róla, 
”°l?y kitűnő színész is. Somló István angolabb 
volt a Savov foteljeiben pihenő bármelyik 
gentlamen-nél. Makay Margit pedig olyan kar
ikatúrát adott, amit érdemes megnézni.

ERZSÉBETVÁROS. A Fővárosi Művész 
Színház debüje és Zsolt Béla első színpadi 
szereplése egyúttal irányt jelentenek. Sza 
badjon azt hinni, hogy a Művész Szinház 
ragaszkodni fog ehhez az irányhoz, amelyet 
első darabjával önmagának kijelölt: az uj 
irodalom megbecsülésének, a komoly és 
magvas mondanivalóknak élettel teljes irá
nyához. Ha Zsolt Béla első darabja még 
dramaturgiai hibáktól hemzseg és még nem 
tudja molnárferenci bravúrral megfogal
mazni színpadi mondanivalóit, ez nem je
lent semmit. Becsületes irót, az uj kor köl
tőjét láttuk a színpadon. Kabos Gyula már 
a sokszor elismert tragikomikus erejével 
vállán tartotta az Erzsébetváros épületét 
Sok tapsol is kapott érte. A többi szereplői 
közül elsősorban a feltűnően kiugrott Ru 
binyi Tibort, Fenyő Aladárt, Déry Hugót é 
Heltai Andort dicsérjük meg. Tassy Mári: 
ezúttal nem tudott megbirkózni a kétségte 
lenül túl hangszerelt szerepe nehézségeivel.

BETHLEN-TÉRI SZÍNPAD. Mélyen tisz 
telt közönség, tessék besétálni, helyárak 60 
fillértől 3 pengőig, a műsor pedig kitűnő. Az 
uj szinház jól vizsgázott a szinháznyitásbó). 
Vasárnap például három telt ház tapsolt 
Kellér Dezső operettjének és magánszámai
nak, amelyekben Csikágó primadonnájának 
avanzsált Verböczi Ila, üdvöskéjének pedig 
Mende Klári Rózsahegyi László a „Hidas" 
cimü pompás riport-életképében Rózsahegyi 
Marica bűbájos egyénisége és magával ra
gadó drámai ereje kapott sok tapsott. Egy 
sereg tréfa, magánszám. Vidor Ferike, Sán
dor Stefi az élen, mi kell egyéb? (S. Z.)

Rátkai Márton

utolsó fellépése az Andrássy- 
úti Szinház híres műsorában 
Siombat.n p r t m l t r '

Lilly és Emmy Schwarz
a kiváló bécsi jazz zongora-művésznők 

december 8-tól

a ROYAL BÁRBA A
(ROYAL NAGYSZÁLLODA)

vendégszerepelnek. 
Asztalrendelés: Jézset 454-06.

A Gyár négy vége . . .
A Belvárosi Szinházban szombaton mu

tatták be Farkas Endre nevű fiatal iró 
„Gyár“ cimü, tizennyolcképes színdarabját, 
amely a fiatalság és uj Ígéretek jelszavával 
kapta a főváros egyik legelőkelőbb színpa
dát. Hát nem ezt akartuk és ez a fiatalság 
bizony igen öreg. Külföldön ilyesfajta tö
rekvéseket Georg Kaiser, Hasenclever stb. 
cégjelezte formailag és eszmei keresztapja 
Hauptmanntól kezdve egy egész sereg iró. 
Ezekből a nyersanyagokból összekotyvasz
tott ételnemü, amelyet kétségtelen őszinte lí
rai zóssznl öntött fel a fiatal Farkas Endre, 
nálunk csak sulyos gyomorrontást eredmé
nyezhetett

2.

BETHLEH-TERI színpad
NAPTÁRA

A aagyazarű megnyitó mflsor előadásai-

Délután: Este:

B.

7.

5s
órakor

81
órakor

_________ ÓS íor

HKLYARA-s : t i > is rtő a.......

TeMóa : József 44Á78 (Ott, ahol a .. J

vasárnap:

Ugy a közönség, mint a szinház megron- 
tóttá gyomrát.

A

♦
Látták ezt már a próbákon is a Belvárosi 

Szinház kitűnő iró-szinigazgatód és kétség
telenül elsőrangú rendezője. Ezért gyurni- 
faragni próbálták a darabot, »igy ahogy le
hetett. Különösen a Gyár végével volt haj. 
Az eredeti kézirat szerint egy Hannele-szeríi 
munkásleány, aki gyermekősztönével és 
bimbózó szivének melegével a külvárosi 
Don Juan, Vahaja ur felé fordult, szerelmi 
csalódásában a színpadon lenyeli azt a 
pitykcgombot, amelyet Vahaja ur munkás
zubbonyáról szakított le magának. így lesz 
öngyilkos a Gyár Hannele-je.

♦
A házi főpróbán Bródy Pál főrendező 

azonban happy-endet faragott a dologból. 
A felkelő nap fényében halad kézenfogva n 
külvárosi Ilannele Vahaja úrral, bízvást 
egy jol>b jövő reményében. Ez lelt volna a 
Gyár második vége.

♦
A nyilvános főpróbán azonban, ugylátszik 

talán a szerző tiltakozás miatt, újra meg
gondolták a dolgot. A furcsa gombnyelési 
öngyilkosság, a happy-end sem felelt meg. 
erre újabb megoldást la álluk. A •zerehnt 
extázisbán félőrült kis proletárlány a dü
börögve közelgő vonat elé veti magát,. Ez
zel végződik a darab. Ez a Gyár hormrtdik 
vége.

A negyedik pedig? Pénteken játszók utol-1 
jára a Gyár cimü darabot (t.) I

HÉTFŐI NAPLÓ

■ W/*

é'

A színigazgatók ultimátuma 
a színészekhez

Megszüntetik a kollektív szerződést, ha a Bethlen-téri 
Színház ügyét

A Szinigazgalók Egyesülete ma reggel szűk
szavú kommünikében számolt be a szinigazga- 
ók tegnapi gyűléséről és a kommünikében 
gyetlen sort sem szentelt annak, a sulyos le
esnek, amelyet a színigazgatók a tegnapi ülé- 
íikön elhatároztak.

Már a múlt héten is jelentettük, hogy a szin- 
gazgatók rendkívül nagy animozitással visel

tetnek a Ilelhlen-téri Szinház szerződtetési 
rendszere ellen és ennek ügyében erőteljes lé
péseket szándékoznak tenni. A Bethlen-téri 
Szinház ugyanis a Színész Szövetség égisze 
alatt mint konzorcium kezdte meg működését. 
/lx gázsit színészeinek nem ad, hanem úgyne
vezett „egységek" alapján a napi bevételtől 
függ a színészek keresete. A Színigazgatók 
Egyesületének tegnapi ülésén megállapították, 
hogy ez a rendszer súlyosan sérti azt a kollek- 
liv szerződést, amelyet ők a színészekkel kötöt
tek és amelv őket teljes évi szerződtetés rizi
kójára szorítja. Megállapították a színigazga
tók, hogy maga az a tény, hogy a Színész Szö
vetség színházat gründolt,

ellenkezik a Színész Szövetség alapszabá
lyaival

*s igy éppen a Színész Szövetség teremt a ne
hezen küzdő színházaknak egészségtelen kon
kurenciát.

A tegnapi ülésen ennek érielmében 
ultimátumot

rogalmaztnk meg, amelyet hétfőn fognak a 
Színész Szövetség vezetőinek átadni. Az ulti
mátum szerint a Bethlen-téri Színház szervez
zen azonnal egész évre társulatot, hogy ez ép- 
'•en ugy vállaljon kockázatot, mint a többi 
szinház. Amennyiben a Bethlen-téri Szinház 
•nnek eleget nem tesz, akkor

n színigazgatók a maguk részéről megszűnt 
nek tekintik a színészekkel kUlütt kollek

tív szerződésüket.
A színigazgatók rendkívül sulyos lépésével 

kapcsolatban kérdéssel fordultunk Molnár 
Dezsőhöz, a Színész Szövetség ügyvezető igaz 
gálájához, aki meglehetős kategórikus szavak 
kai válaszol a színigazgatók ultimátumára.

— Az. ultimátum egyelőre még hozzám nem 
érkezett el, de már tudok róla és várom. A 
színigazgatóknak vajmi kevés szavuk van be- i 
leszólni a színészek ügyeibe. Ezt legerélyescb- I 
ben visszautasítom, mert !

addig, amig a sorozatos szín házbukások 
teszik kenyértelenné és szerencsétlenné a 
színészek tömegeit, addig a felszínen ma
radt színigazgatóknak sincs bele- *1

nem rendezik
szólni abba, hogy a szerződésnélktlll sateá- 
szeknck hogyan és miképen juttatunk ke

nyeret.
lit mosl nem lehet paragrafusokon lovagotok, 
itt éhező emberek utolsó falatjairól ven SZÓ.

Ez a hűre, még sok izgalmat fog akesan • 
színházi világban.

A Royal Orfeum 
vasárnapi premierje 
Vasárnap este mutatta l>e decemberi uj mö- 

sorát a Royal Orfeum. A főatlrakciő Cortim, 
a dollárkirály, aki elegáns, amerikai fiatalem
ber. Érthetetlen és megmagyarázhatatlan tech
nikai gyorsasággal húsz percen keresztül pom
pásan szórakoztatja a közönséget. Végül való
ságos dolláresövel árasztja el a nézőteret, ugy, 
hogy a karzati látogató is a dollármilliomoB 
kellemes érzésével hagyja el a színházat. Ter
mészetesen esak az érzés valódi, a dollár nem. 
Nagyon mulatságos John Baycr mutatvány* 
tizenkét hófehér zseniális kutyával, míg az 
akrobata produkciók egyik legjobbjának a 
Frillis csoport szómit. ez a nyolc brilliáng olasz 
tornász. Egy sereg zenés, táncos és akroba
tikus mutatványokon kivül a kabarészámban 
Sugnr Flóri és Paál Pál uj Zerkovitz slágert 
adtak elő nagy sikerrel, mig Érerkővg Lástto* 
Márkus slágert hoz „Oh, cserebogár" címmel. 
I.fírincz Miklós tréfája egészíti ki a műsort, 
amelyben Rolkót és Somiár Stefit kell meg
dicsérni.

Szenzációs
uj műsor

TaMbaD
A HANGOS UFA

KIJÁTSSZA A tromfot:

Kifogástalan hangvisszaadásban 
énekel, beszél és zenél:

A KIRÁLYNÉ
NYAKÉKE
A HÉTFŐI PREM1FR 
közönségének alkalma le»* 
hallani és látni a francia forra
dalmat megelőző és előkészítő 
kor nagy királynéja botrány
perének minden mozzanatát

3.



HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, 1920 december 110

SPOKT
Bőrig ázott a publikum, mégis elégedetten távozott a pályáról az 

őszi forduló utolsó nagy futballdélután/án, amikor 

gólzáporral győztek a vezető 
csapatok

Csak Újpesten robbant ki a közönség haragja, egy véletlen 
baleset következtében — Az uj csillag: Kispest — Harminc

három gólt mutat ki az utolsó teljes futballnap mérlege
A tegnapi, utolsó teljes bajnoki forduló, 

sáros, csatakos pályákon bonyolódott le. 
Ez természetesen a technikásabb csapato
kat helyezte előtérbe s az eredmények en
nek megfelelően alakultak is ki.

Kivétel csupán az Attila esete, mert a mis
kolci csapat az utolsó percekben érdem
telenül szenvedett vereséget a kispestiektől.

A nagy csapatok természetesen csillogtat
ták tudásukat a sáros pályákon.

A Ferencváros hét góllal állította helyre 
az utóbbi hetekben kisaé megtépázott 
nimbuszát. Újpest szenzációs Játékkal 
lelépte a szegedieket és a Hungária Is 
nagy gólképességet árult el a Bocskay- 

val szemben.
A budai csapatok hagyományos nagy csa

táját a III. kerület nyerte s ezzel a szezon 
elején szenzációsan startolt Harihárom is
mét eggyel lejebb csúszott a tabellán. Vidé-

Fővárosi Operettszinház
zenekara

Erdélyi Patai Leó vezetésével
esténként a

PALERMO KÁUÉHÁZBAN
hang versen y ez

Futballbotrány volt Újpesten, mert az újpestiek 
balszélsőjét elszállították a mentők

Újpest—Bástya 6:1 (4:1)
sáros, nehéz talaj ellenére az Újpest nagy- 

*,AMzerü játéka révén nyolcvanhét percig nagyon 
szép játékban, pompás futballban volt részünk, 
— kár volt tehát, hogy az utolsó percek disszo
náns hangjai lerontották a lila-fehérek játéká
val elért kellemes benyomást.

A második félidő 42-ik percében ugyanis 
Emődi egy Összecsapásnál úgy megrugta P. 
Szabót, hogy a kitűnő szélsői a szerencsére 
kéznél levő mentők hordágyon vitték le a 

pályáról.
így fűlt kisebbfajta botrányba az Újpest egyik 

legdiadalmasabb mérkőzése. Mert az Újpest 
csodásán játszott tegnap s mindent elsöprő len
dületével szemben hiábavalónak bizonyult a 
szegedi védelem minden igyekezete.

Csatársora úgy játszott, mintha a pár év 
előtti Orth dirigálta MTK-csalársor játszott 

volna a pályán!
Közülük is elsősorban Avart kell megemlíte

nünk, aki ma nemcsak a kis Takács méltó ri
válisának bizonyult, de felül is múlta azt. 
Nagyszerűen irányított Sólyom és ha elindult, 
feltartózhatatlan volt Spitz. A két szélsőnek is 
jó napja volt s igy könnyen érthetővé válik a 
Ferencvárost verő Bástya kapujába jutott fél
tucat gól. A múlt héten megingott halfsor ezút
tal szintén kifogástalan játékkal szerezte vissza 
hírnevét, mig a védelem a szokott jó volt. 
Aknai az egyetlen gólt nem védhette.

A Bástya ezúttal sem tudta megtörni a va
rázst, amely idegenben való játékaihoz fűződik 
s ezúttal is vereséggel távozott. Pedig ha a csa
társorban két gólképesehb összekötő játszik, az 
Újpest minden jó játéka ellenére is más lett 
volna az eredmény.

A kezdeti tapogatódzások után a 3-ik perc
ben váratlanul a Bástya szerzi meg a vezetést. 
Solti beadását a tisztán álló Possák kapja s a 
szegedi center bombalövésére hiába vetődik 
Aknai (0:1).

P. Szabó a 6-osnál lő toronymagasan kapu 
fölé, majd a 18-ik percben megszületik a ki
egyenlítés. Mintegy 30 méterről lő szabadrúgást 
Avar s az óriási erővel lőtt labdát Bcneda csak 
ki tudja ütni. A labda a befutó Spitzhez kerül, 
aki közelről kiegyenlít (1:1). A következő perc
ben már veret is az Újpest. Török lefut, beadá
sát Avar gyöngén továbbítja s a labda általá
nos meglepetésre Beneda alatt a hálóba fut 
(2:1). Most nagy az újpesti fölény. Avar nagy 
kapufát lő, majd a 32 ik percben Sólyom szé
pen szökteti P. Szabót. A szélső beadását Spitz 
elvéti, mert a labda a sárba ragad, de Avar ott 
terem és ballábbal nagy gólt lő (3:1).

A 35-ik percben esik a félidő utolsó gólja 
P Szabó lefut s bár kelten is nyomják, hatat- 

K.ét TTlCglQpQtést JOHN GILBERT nem Greta Garbo-val,

hoz ez a hét hanem JOAN CRAWFORD-dai 
csókolódzik a filmen.

a mozi- 
közönségnek.

2. Vászonra kerül ZOLA híres regénye:

A TERMÉKENYSÉG

ken egyetlen meccs volt, amelyen érdekes 
játék után megosztoztak a csapatok a gólo
kon, bár a Pécs-Baranya ezúttal teljes mér
tékben rászolgált a győzelemre.

Néhány súlyosabb baleset is tarkította a 
fordulót, amiről külön cikk keretében szá
molunk be.

A bajnoki tabella
állása most a következő:

1. Újpest . .
2 Ferencváros
3. Hungária
4. III. kér. FC
5. Kispest . .
6. B. Harihárom
7. Bástya . . .
8 Bocskay . .
9. Nemzeti .

10. Pécs-Baranya
11. Somogy . .
12. Attila ....

17 pont (35—13)
16 „ (34—11)
15 H (30—16)
13 „ (17—18)
11 „ ( 8—11)
10 „ (18—13)
10 „ (23—25)
9 „ (16—24)
8 „ ( 8—17)
7 „ (10—10)
7 „ (12—28)
5 „ (10—22)

más gólt lő (4:1). Szünet után Spitz kihagyott 
helyzete után a 6-ik percben Avar szökteti Tö
rököt. Török ráfut a labdára és kapásból gyö
nyörű gólt lő (5:1). Négy perc múlva Sólyom 
szökteti Törököt. Török az előre futó Spitznek 
adja a labdát, aki elkapja s kicselezve az egcsz 
védelmet két lépésről lövi az utolsó gólt (6:1).

A 42-ik percben P. Szabó végig driblizi az 
egész 16-os vonalat, úgyhogy átkerül a jobb
oldalra. Végül Emődi fut rá, de a labda helyett 
P. Szabó lábát találja.

A szélső pár pillanatig cgylábon ugrál, majd 
........................................... i sa sárba rogyik. Embéfek futnak be a pályára 

hordágyra fektetve kiviszik a szélsőt.
A közönségből elemi erővel tör ki a fel

háborodás. Botok, esernyők emelkednek a 
levegőbe s a szidalmak áradata zudul 
Emődi és a biró felé. Bányai a taccsvonal- 
nál kiabál magából kikelve Emődi felé, 

de Beneda száll vele vitába.
P. Szabót ezután elviszik s a játék is véget 

ér. Ekkor viszont a levonuló játékosok között 
akad bonyodalom. Borsányi és Varga lökdösik 
nem a legbarátságosabban egymást s Vig is 
benne van a csomóban.

A közönséget pedig a rendőrség veszi párt
fogásába. Percek alatt kiüritik a pályát, majd 
a tribün mögött játszódnak le épületes jelene 
tek a közönség és néhány lovasrendőr között.

Újból teljes pompájában 
ragyogott a ferencvárosi 

futballtechnika
Ferencváros—Nemzeti 7:2 (3:1)

Nem volt egy pillanatig sem kétséges, hogy 
a Ferencváros multheti peches mérkőzése nem 
könyvelhető el reális eredményként. Az átme
neti fontosságú kudarcot már tegnap expiálta 
a zöld-fehér csapat, még pedig a Nemzeti ellen, 
amikor

ismét teljes pompájában bontakozott ki a 
ferencvárosi futballtechnika.

A meccs első gólja a 14-ik percben esik, még 
pedig Túrái—Kohut akcióból. Utóbbi beadásá
ból Takács megszerzi a Ferencváros vezetőgól- 
fát (1:0). A Ferencváros nagy fölénybe kerül. 
Túrái több lövését egymásután védi Gallina. A 
Ferencváros tovább ostromol, számos meleg 
helyzet a Nemzeti kapu előtt. A 31-ik percben 
Gallina elhagyja kapuját. Flóra kézzel fogja a 
labdát, a biró 11-est Ítél, amelyből Takács a 
második gólt lövi (2:0). Pár perc múlva (34 p.) 
Rémai II lerohan, és a kifutó Amsei mellett há-

Mikulás apó — tekintettel a gazdasági viszonyokra — az idén csak hasznos ajándékot ad. 
Ajándékozzunk mi is jóbaratainknak Ml’RZ-féle üditő cigarettákat!

lóba juttatja a labdát (2:1). A 37-ik percben 
Táncos—Takács leviszik a labdát s az utóbbi 
ujabb gólt lő (3:1). A 44-ik percben Flóra miatt 
11-es, amelyet Takács—Gallina ölébe lő.

Szünet ulán a ferencvárosi fölény még na
gyobb. A 2-ik percben Túráit a 16-oson belül 
felvágják, szabadrúgás, amelyből a labdát Toldi 
szerzi meg és közelről ujabb gólt lő (4:1). A 
ferencvárosi csatárok lövései egymásután men
nek a Nemzeti kapujára, Gallina azonban ki
tűnő kapusnak bizonyul. A 4-ik percben Tán
cos egyedül lerohan és az 5-ik gólt lövi (5:1). 
A 8-ik percben Nemzetiek vezetnek egy veszély
telennek látszó támadást és Győri a korán ve
tődő Amsei feje fölött szép lövéssel a Nemze
tiek második gólját szerzi meg (5:2). A Ferenc
városi védelem ekkor időközönként bizonyta
lannak mutatkozik, az utolsó pillanatban azon
ban mindig akad valaki, aki a helyzetet tisz
tázza. Több ferencvárosi korner után Túrái, 
Toldi ós Takács lövései kapu mellé és fölé ke
rülnek. A 35-ik percben a közönség óriási de
rültsége közepette a labda elpukkad. A 37-ik 
percben Obitz szökteti Toldit, kitől a labda 
Kohuton keresztül Takácshoz kerül és a gólba 
juttatja (6:2). A 39-ik percben Takács 5 méter
ről beállította a végeredményt (7:2). A félidő 
utolsó perceiben mindkét csapat fáradtnak lát
szott és a játék tempója ellanyhult.

Debrecen reményeiaHun- 
gária-uti sárba vesztek 
Hungária—Bocskay 5:2 (3:0)
Az előmérkőzés résztvevői alaposan „beda- 

gasztották" a hatalmas pocsolyáktól tarkított 
pályát. Az időjárás sem kedvezett a meccsnek, 
amennyiben a kezdetén szinte zuhogott az eső, 
később is szemerkélt. Alig 3000 főnyi közönség, 
bundákba, plédekbe burkolózva nézte végig a 
különben érdekes és izgalmas mérkőzést. A 
hölgyek természetesen távolmaradtak, node 
érthető, hiszen nem lehetett „kosztümkiállitást** 
rendezni. A Hungária találta fel előbb magát 
az első félidő reálisnak is mondható.

A második félidő 2:2-ős eredménye már 
nem fedi az erőviszonyokat teljesen, mert a 
játék eme periódusában a Bocskay sokkal 

jobb volt,
ha csatárait a döntő momentumokban nem 

s

s _ . ... . _____ _________________ ____
hagyta volna el Fortuna, úgy ki is egyenlíthe
tett volna a debreceni együttes. A győztes csa
patnak különösen a csatársora volt elsőrangú, 
abban is Remmer a legjobb. Bihámy, Hirzer és 
Barátky is brillíroztak, még talán Titkos volt 
a kvintett viszonylag „leggyengébbje". A half- 
sorban Kompóti elegáns játéka, Sebes hasznos
sága volt szembetűnő, mig a hátvédek közül 
Mandl volt a jobbik. Ujváry nagy adag szeren
csével védett. A Bocskaynál Budai kapus átlag
formát mutatott, a bekkek közül Molnár, a

halfoknál Sághy, a csatársorban a belső trió 
volt jó. Markos csak a szünet után elégitett ki. 
A csatársor rövid passzjátéka gyakran sárba 
fűlt.

Nagy Hungária-fölénnyel indult a játék. Már 
a 2. percben Bihámy szép ősszjáték után Barát
kihoz passzol, aki megszerzi a vezetést (1 :0). 
Az 5. percben Hirzert fautolják, a szabadrúgást 
ugyanő lövi a kornerzászló tájáról Remmer elé, 
aki kapásból pompás gólt szerez (2:0). A Hun
gária állandó fölényben játszik. Bihámy lövése 
alig kerül kapu fölé. Szórványos Bocskay ellen
támadások után középjáték alakul ki. A 30. 
percben Budai Hirzer közeli lövését lábbal kor- 
nerra menti. A következő percben Titkos be
adását Bihámv lövésszeriien fejeli kapura s a 
labda lécet érintve, kerül ki a mezőnyből. A 
33. percben Bocskay-korner. A Hungária tovább 
támad. Bihámv lövése a tömörült védelemről 
pattan vissza. A játék ellanyhult, majd a 
Bocskay ismét felnyomul. A 37. percben Fehér 
felvágja Rcmmert, a huszméteres szabadrúgást 
a kapus fogja. A 41. percben Titkos—Remmer 
ősszjáték után Barátkihoz kerül a labda, aki 
hatalmas bombával ajabb gólt szerez (3:0). 
Szünet után eleinte egyforma erők küzdelme, 
majd a Bocskay lassan felnyomul és mind he-

vesebb támadásokat indít a kék-fehérek kapuja 
elé. A 20. percben Titkost a 16-oson belül kéz
zel fogják le. A 11-est Barátki értékesíti (4:0). 
Két perc múlva a Bocskay-kapuja előtt nagy 
kavarodás támad, amelyből Kompóthg váratlan 
gólt szerez (5:0). A 25. percben Markos beadá
sát Ujváry kiejti, a szemfüles Vincze közvetlen 
közelről megszerzi a Bocskay első gólját (5 :1). 
A 27. percben Kompóthy Sémiért a 16-oson 
belül gáncsolja, a megítélt ll-esből Molnár be
állítja a végeredményt (5:2). A Bocskay ezután 
szebbnél-szebb támadások egész sorát vezeti, 
azonban Ujváry szerencséje mindent felülmúl s 
igy marad az eredmény.

A budai derby két pontja 
Óbudára került

111. kér. FC. — Budai Hari
három 2:1 (í:0)

A technikailag és taktikailag jobbik csapat 
megérdemelten vitte haza a két értékes pon
tot.

A győzelem aránya még nagyobb is lehe
tett volna, ha Lantos kapus nem véd oly 

hihetetlen szerencsével.
Volt egy „aufgelegt" 11-es is, melyet azonban 
Biró Sándor biró nem adott meg a kék-fehé
rek javára. A sáros pályán a játékosok renge
teget csúszkáltak s a legbiztosabb helyzetek is 
fuccsba mentek a kapuk előtt. A győztes csa
patban Lutz IL, Werner, Király, Fröhlich, 
Drössler és Fenyvessy. a Hariháromban 
Schmidt és Kárpáti 11. voltak a legjobbak. Em
ber betegen játszott.

A Harihárom előbb feltalálta magát. Ember 
az 5. p.-ben fölé lő. Máskor gól lett volna! A 
14. p.-ben Lutz 11. váratlan 20 n\éteres lövé
sére Lantos későn vetődik s máris bent a ve
zető gól (1:0). Harihárom korner után mind
jobban felnyomul az óbudai együttes.

A 41. p.-ben Drössler! a 16-oson belül fel
vágják, feltétlen 11-es lenne, azonban a 
bíró értehetetlenül szabadrúgást Ítél — a 
HL kér. ellen. A közönség pfujolásával te

lik el a félidő,
Szünet után alig kezdenek Sztancsik óriási 

helyzetet hagy ki. Majd Lengyel ront a túlol
dalon. A 13. p.-ben Fenyvessy lövését Lantos 
fogja ugyan, de a sáros labda csaknem gólba 
perdül. Fehér a gyomrába kap erős ütést, őt 
élesztgetik. Majd a meleg helyzetek egész so
rát védi Lantos nagy szerencsével. A 34. p.-ben 
Fenyvessyit Lőtvy gáncsolja, de az tovább jut a 
labdával, beadását Drössler fogja el s védhe- 
tétlenül belövi (2:0). Lantos két lépésről két
szer is „ölbe kapja" a labdát. Majd a 44 p -ben 
Embert felvágják, a 11-est ugyanő lövi. Ter
mészetesen jól s igy sikerül az eredményen 
szépíteni (2:1).

szolgálunk barátainknak: 
a december havi rádió
előfizetési nyugtán elhe
lyezett szelvény révén 
minden rádiós tiz száza
lékkal olcsóbban szerez
heti be a készülékéhez 
szükséges összes

Tungsram- 
bárlumcsöuet

Az előfizetési nyugtánlévő 
feltételeket az Ön javára 
még módosítottuk is: nem
csak egy cső, hanem több 
csőből álló készlet is kap
ható a különleges ked
vezménnyel.

OLVASNA EL 
az előfizetési nyugtánlévő 
feltételeinket

Egyesült Izzólámpa és Villa
mossági Rí., Újpest 4.
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mintákat díjtalanul küldünk.

Egyedül az árak hirdetése
semmit sem jelent, miért is azt ez esetben elhagytuk. 
Önnek meg kell győződnie jő minőségeinkről, hogy 

fölismerje jutányos árainkat.
Karácsonyi cikkeinkről képe* árjegyzéket ét

Nem vált be 
a 13-as öltöző kabalája 

Kispest - Attila 2:1 (1:1)
Csak a benfentesek tudják, hogy a nálunk 

Vendégszereplő külföldi válogatott csapatokai 
Zaaisa mester, az FTC amatőr-labdarugóinak 
vezére, udvarias, ravasz mosollyal a 13-as 
számú öltözőbe invitálja. A mai napig az egyel 
jelentett a vereséggel. Válogatott csapatunk 
eddig mindenkor győztesként vonult le a pá
lyáról, ha az ellenfelet a 13-as öltözőbe inter
nálták A mi csapataink már tisztában vannak 
a 13-as szoba titkával és erélyesen húzódoznak 
■ végzetes hirü szobától.

Nem ugy az Üllői-uton tegnap vendégszere
pelt Kispest, amely csak akkor szerzett tudo
mást a kabaláról, amikor a csapat tagjai már 
dresszbe öltözve várták a slarlot jelentő bírót 
gipjeliést.

Raggá lyos betegségeknél nélkülözhetetlen a

Nos, a kabala ezúttal nem vált be.
A 13-as szoba lakói győztesen vonultak le 

a pályáról,
annak ellenére, hogy

Miskolc csapata a szívós talajon és az Ide
gen környezetben remek Játékot produkált.
A mérkőzés az utolsó percekig 1:1 arányban, 

döntetlenre állott és a megszerzettnek látszott 
bajnoki pont a mérkőzés 87-ik percében csu- 
ásott ki a miskolciak kezéből.

A mérkőzés hőse a Kispest csapatában debü
tált Schneringer volt. Kivüle Paezolay, Fürstner 
és a nagyszerű kispesti védelem követelhet ma
gának tekintélyes részt a győzelem dicsőségé-

Az Attilában a Miskolcit vezérlete alatt 
funkcionáló fedezetsor és a Szeder—Siklóssy- 
Ormos összeállítású csatársor végzett felbecsül
hetetlen munkát.

A vezetőgólt Kispest érte el, még pedig a 
37-ik percben. Senkey II. beadását Paezolay el
fogja, átpasszol Schneringernek, aki viszont 
Fürstnert szökteti ki.

A kispesti center kijátssza a kapust, Szemző 
kifut és Fürstner mellette Juttatja a labdát 

■ bálóba.
Nem sokáig örülhet ám Kispest a sikernek, 

mert őt pere múltán
Siklósa? Szeder labdáját góllá értékesítve 

kiegyenlít.
Félidő tehát 1:1, pedig ar Attila, amelynek 

korneraránya 5:1 volt, már az első félidőben 
a maga javára dönthette volna el a bajnoki Já
tékot.

A második félidőben kiegyensúlyozott erővi
szonyok mellett folyik a játék. Mindkét csa
pat erős küzdelmet folytat a győzelmet jelentő 
gólért. A futballszerenrse Kispest mellé szegő
dik, amely befejezés előtt 3 perccel

Kiss beadásából és Paezolay lövéséből meg
szerzi a győztes gólt.

Es a futball. Miskolc már tarsolyában érez
hette a drága bajnoki pontot, amely a finisben 
csúszott ki a kezéből.

Győzelemmel járt 
a Sabaria kanizsai 

kirándulása
A TI. liga vasárnapi mérkőzései közül a Sa

baria nagykanizsai mérkőzését kísérte á leg
nagyobb érdeklődés. A Sabaria ezúttal mind 
két pontot megszerezte idegenben.

Az élcsapatok most — - »» .
1. Sabaria
2. Turul
3. Vasas
4. VÁC
A Zala Kanizsa

(45- S) 
(35—101
25-111 

(23— 0) 
(25—21)

Sabaria—Zala Kanizsa 1:0 (•:©). 
Nagykanizsa, dee. 1.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) Mintegy 2000 ember volt kiváncsi a baj
nokjelölt Sabaria kanizsai vendégjátékára. He
ves iram, végig változatos volt a két csapat 
mérkőzése s a Sabaria megérdemelten jutott a 
két pont birtokába.

A gól a második félidő 14. p.-ben esett, ami-' 
kor Tárnok átadását Hollós a jobb felső sa
rokba lőtte. A győztes csapatból Vermes, Vá
mos és Buresch, a vesztesből Bácsay, Réder. 
Mészáros és Csesz volt jó.

A többi eredmények a kivetkezők: Turul— 
Vasas 1:1 (0:0); Vác FC—Bak TK 3:1 (1:1); 
Rákospalota—Terézváros 5:5; Megyer—Sorok
sár 2:2.

Az wpesti narancshéjon elcsú
szott az amatőrök éllovasa

Az amatőrök vasárnapi fordulója bőven szol
gáltatta a meglepetéseket.

A négy ponttal vezető BSE a saját pályáján 
vereséget szenvedett at UTE-tól, mig az FTC, 
— amely pedig komoly küzdelemre késztette 
múlt héten az országos bajnok Törekvést — 
katasztrofális vereséggel tért haza Óbudáról.

A vasárnapi eredmények a következők: UTE 
—BSE 5 4 (0:2); Törekvés—Testvériség 4:0; 
Fér. Vasutas—BTC 2:1 (1:1; Hl. kér. TVE— 
FTC 4:0 (1:0); BEAC—33. FC 2:1 (1:1); 
Postás—MTK (2:0 (2:0).

A bajnokság állása:
1. BSE ............. 18 pont (31—12)
2. Törekvés 18 (21—111
3. Fér. Vasutas 16 (31—18.
4 BEAC .... 15 „ (25—17)
5. UTE ............. 14 « (35—22)

MEGSZŰNIK
a 40 év éta fennálló nöl konfeke1ó-áruház

PANNO NI A- DIVATHÁZ
(VILLAMOS VARRODA)

vn., RÁKÓCZI-UT 12. Íakok

Negyven éves üzlet szűnik meg; negyven évben CSüh 
CQÍJSZBr lehet ily bámulatos előnyös árakon vásárolni!

Szenzációs karácsonyi és újévi vásárlási alkulom!
December 31-ig hatalmas áruraktárunkat a legnagyobb áldozatok árán Is el akarjuk adni!

Eladásra kerül óriási
női konfekció-készletünk

nem úgynevezett reklám-, de valóban 
egészen olcsó árakon:

Szőrmebundák Szövetruhák
Téli kabátok Estélyi ruhák
Átmeneti Blúzok

kabátok Aljak
Selyemruhák Pongyolák

Eredeti modellek

Meglepő a hatalmas 

kötöttáru-raktár 
szépsége és páratlan olcsó eiárusitása! 

Pulloverek Nöí mellények
Galléros mellények 

Kötött smokingok éa Jumperek 

Pld. orosz mellény P 9.90
Ssantáeléa óraiakat tekints, sl| kirakatainkban 

üzlethelyiség és berendezés január 1-töl átadói

Pécsett a rendőrség ürítette ki apályát, 
mert megverték a bírót 

Pécs-Baranya—Somogy 2:2 (0:1)
Pécs, dee. 1.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) Pécs-Baranyának a múlt heti pompás si
kere egész héten lázban tartotta a nagy dél
nyugati sportmetropolist. A zuhogó eső ellenére 
is négyezer főnyi közönség vándorolt ki a 
meccsre, hogy szemtanuja legyen a délnyugati 
derbynek. Kaposvárról háromstázötvenen utaz
tak át autókon és autóbuszokon. Maga a mér
kőzés hallatlan izgalmak közepette zajlott le. 
A Pécs-Baranya biztos győzelmet engedett ki a 
kezéből, •mennyiben csak két perccel a hefe 
jezés előtt tudott Somogy kiegyenlíteni. Az első 
félidőben egyenrangú ellenfelek küzdelmét mu
tatta a játék, majd a második félidő állandó 
pécsi fölény mellett folyt le s a Pécs-Baranya 
határozottan megérdemelte volna a győzelmet, 
mert sokkal veszélyesebb és gólratörőbb fut
ballt mutatott be. Kautzky és Veder jó helyze
tet rontanak az első percekben. Szép, stílusos 
pécsi támadások következnek, azonban a ka
posvári bekkek biztosan paríroznak. Somogy 
csak a 15-ik percben lendül ellentámadásba. A 
18-ik percben Tritz kapufát lő. Szülik feltűnő 
bizonytalanul véd s több labdát kiejt. így a 
38-ik percben is Pesnvnlk lövését ejtette ki. me
lyet Steiner közelről a hálóba küldött. (0:1). 
Szünet után a 4-ik percben Kautzky Vederrel 
pompás megértést tanúsít, a utóbbi Kutnsg mel
lett védhetetlenűl gólba helyezi « labdát (1:1). 
A 20-ik percben Veder lövése kornert eredmé
nyez, Kovács kornerét Veder befejeli (2:1). A

44-lk percben veszélytelen Somogy-támadis után 
Szattyán előreadott labdáját Jakube közelről 
gólba lövi ((2:2). á gőllövés pillanatában Stei
ner offszájdon állt, ennek ellenére Halász biré 
a gólt érvényesnek jelentette ki.

Erre nagy botrány tör ki, ■ felizgatott tö
megből valaki a bírót lnzultálta, HaláM 
hlró az Inzultáló után ered, hogy megfogja, 
erre még több Inzultus éri, ugy, hegy 
CTak a rendőrség erélyes fellépése vet vé

get a parázs botránynak.
Közben * biró lefújta a meecset és a rendőr

ség a pályát kiürítette.
A Pécs-Baranya csapatában Szülik formái* 

kivül védett, az első gól az 6 lelkén szárad. A 
hátvédek megbízhatóak voltak, mig a halfsor- 
ban Halas tüntette ki magát.

X VJ vlvóklub alakult a fővárosban. Uj vtvó- 
klub tartotta alakuló közgyűlését Purébl Győző 
székesfővárosi tanácsnok elnökletével. Az uj 
vivóegyesület az Unió Vívó Club nevet viseli 
és saját helyiségében (Révay-utca 18.) kezdi 
meg működését. Az alakuló közgyűlés a követ
kező tisztikart választotta meg: Elnök: Purébl 
Győző; ügyvezető-elnök: dr Pólyák Béla; al
elnök: Balázs Richárd; főtitkár: Patay Aladár; 
titkár dr. Lovas Béla, pénztárnok: Pallér Sán
dor; háznagy Wescl István és Sehönmana 
László. Az egyesület máris megkezdte működé
sét és megalakította hölgyszakosztályát is.
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A Nemzeti Vívó Club nyerte Magyar 
ország kardcsapatbajnokságát

Nagy és előkelő közönség jelenlétében tar
tották meg n BBTE Attila utcai tornacsarnoká
ban Magyarország 1929. évi kardcsapat baj
nokságának döntő küzdelmeit. A döntőbe jutott 
négy csapat az NVC, a MAC, a RÁC és a Tiszti 
Vivő Club volt. Az első mérkőzésen az NVC 
9:7 arányban győzött a MAC ellen. A győztes 
csapalbnn Petschauer négy győzelmet, Gombos 
dr- három győzelmet Kalmár és Strnk egy-egy 
győzelmet ért el, mig a MAC csapatában dr. 
Tóth. Pillér és Nagy Ernő két két győzelmet. 
Gercvits egy győzelmet szerzett.

A RÁC—MAC-meccs 8:8 arányban döntetle
nül végződött, A RAC-ból Doros dr. 3, Eckl 
Viktor 3, Dlngfdder 2 és Schreder 0 győzelmet 
aratott. A MAC csapatában Gcrevits és Pillér

Három bajnokság talált gazdára a birkózóbajnok 
ságok első napján

Három súlycsoportban döntöttek el vasárnap 
este Magyarország l<nkózóbajnokságál. Közülük 
legnagyobb meglepetést a könnyűsuly eredmé
nyezte, amennyiben a fnvorit Kárpáti u 3-ik 
helyre szorult. Eredmények-•iyre szorult. K.rocímc’nyeti , . „™ri . ,> 'Légsúly Bajnok: Németh (Vasas). 2. Szegfű ,1“ 3 Kurucí (Szeged).

Mi minden történhetik egy 
szolid „B‘‘ meccsen?

1. Agyrázkódást kap a balösszekötő
2. Meteorkővek hullanak a gyanútlan

biró leiére
3. Igazoltatják az egész közönséget — 

azaz cca 10 emberi

Hát igen. Odáig jutottunk, hogy ha egy kis 
élénkséget, vngv valami érdemleges eseményt 
akarunk látni, föl kell kelnünk hajnalban és 
cgy „B" meccsre kimennünk. Aminthogy ezt a 
Nemzeti—Ferencváros „ütközet" a napnál vi
lágosabban igazolja. Mert nem elég, hogy sze
gény Letlner agyrázkódást szenvedett, Kunos 
bírónak ítéleteivel egyet nem értő közönség — 
mindeddig kiderítetlen okoknál — néhány kő 
néven ismert kemény valamit hozott a biró fe
jével közelebbi érintkezésbe. Na, de alaposan 
meg is bántál Mert a közönség ilynemű duhaj
kodásával szemben abszolút semmi fogékony
ságát sem mutató biró könyörtelenül igazol
tatta a most már alaposan megszeppent „tö
meget". Voltak vagy tizen e jámborak.

F.zcktitán. hogy mi volt az eredmény, szinte

KÜLFÖLDI SPOBTKDPLá
Vasárnap kettészakadt a jugoszláv íutballszövetség

Belgrád és Szabadka nem ismeri el a zágrábi szövetséget
Subotlca, december 1.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) A jugoszláv sportközvélemény még ki
zárólag a botrányba fűlt közgyűlés eseményei
vel foglalkozik. Mint ismeretes, a hatóság kény
telen volt feloszlatni a közgyűlést, főként ■ 
zágrábi diákok zavargást keltő viselkedése 
miatt, ami akkor kezdődött, amikor a közgyű
lésen .a belgrádi párt többsége kiderült.

A Zágrábra vereséggel végződött közgyűlés 
után a zágrábiak azonnal kommünikét bocsá
tottak ki, melyben felhívták az összes egyesü
leteket a szövetség szabályainak a betartására. 
Vasárnap azután a belgrádi párt is kommüni
két bocsájtolt a nyilvánosság elé. amelyben ha
tározottan állást foglalt a zágrábi felhívással 
szemben, a szövetség régi vezetőségének intéz
kedési jogát nem Ismeri el azon a cimen, hogy 
az a felmentvénvt már megkapta

Az egész országban óriási emóciót kiváltó 
közgyűlés legújabb fejleménye, hogy a stibo- 
ticai alszövefség tegnap színién határozottan a 
zágrábiak ellen foglalt állást és a belgrádiak
hoz hasonlóan

■ subotlcal alszövefség h kimondta, hogy a 
JNS november 29-lkl közgyűlése után a 
szövetség vezetőség nélkül maradt, miért Is 
követeli, hogy a közgyűlést semleges helyre 
(Novisad) hhják össze és folytassák le az 

ott leigazolt tagok Jelenlétében.
Ezzel n két aktussal a szakadás tényleg meg

történt a jugoszláv szövetségben. Subotica nyílt 
színvallása után várható a többi alszövetségnek 
is Belgrád mellé való csatlakozása. Ugylátszik 
azonban, hogy a továbbiak nem fognak simán 
leperegni, minthogy már a közigazgatási ható
ság beavatkozásáról is suttognak és nem lehe
tetlen, hogy már a közeli napokban kormány
biztost fognak kiküldeni, melynek feladata lesz 
• rend helyreállítása és a szövetség székhelyé
nek Belgrádba való áthelyezése.

Olaszország legyőzte 
Portugáliát 

Külföldi futballeredmények
Milánó, december 1.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) Olaszország és Portugália válogatott csa
patai tegnap játszották le válogatott mérkőzé
süket az itteni stadionban. A meccset Olasz
ország 6:1 (3:1| arányban nyerte meg.

Róma: A római stadion tegnapi eseménye a

3—3, Tóth és Nagy 1—1 győzelmet aratott.
A BAC—NVC küzdelem szintén 8:8 döntet

len eredményt hozott. Ez nemcsak a csapatbaj
nokságok, de talán az elmúlt idők legnagyobb 
meglepetése volt. A RÁC csapatában Doros 
György dr. 3 győzelmet, dr Pál Isivnn és 
Dingfelder 2—2 győzelmet, Eckl Viktor 1 győ
zelmet aratott. Az NVC csapatában Petschauer 
4, Gombos dr. 3, Kalmár István és dr. Szűcs 
Géza 1—1 győzelmet arattak.

A verseny végeredménye a következő:
Bajnok: a Nemzeti Vívó Clnh csapata

3 ponttal,
2. a RÁC csapata 2 ponttal, 3. a MAC 1 pont
tal, 4. a Tisza VC, 5. a Tiszti VC, 6. a Wesse
lényi VC, 7. a BBTE, 8 a MAFC.

(Kaposvár), 3. Pafaky (Törekvés).
Könnyűsuly. Bajnak Bede (Testvériség), 2. 

Ambrus dr. (MAC), 3. Kárpáti (UTE).
Kisnehézsuly. Bajnok; Szaké (MAC), 2. Sza- 

nem is fontos. A történeti hűség kedvéért 
azonban mégis ide iktatjuk. Tessék:

Nemzeti b)—Ferencváros b) 3:3 (7:1).

Kiütéssel győzött Csiszár az 
ökölvívó-bajnokság 2-ik napján

Komoly és nívón küzdelmek jellemezték a 
boxolóbajnokság második napján lebonyolított 
küzdelmet. A Sportarénát vasárnap zsúfolásig 
megtöltötte a közönség, amely állandó tetszés
nyilvánításokkal kísérte a mérkőzéseket.

A kőzépsulybán Csiszár (BTK) az első me
netben kiütéssel győzött Judt (BTC) ellen. 
Ugyancsak knock-autos győzelmet aratott Far
kas (MTK), aki a második menetben kiütötte 
Kulcsárt (FTC).

A weltersulyban Balázs (TTC) szabályos üté
seivel és meggondolt támadásaival megérde
melten győz Ecsegi (FTC) eBen. A nap leg
szebb mérkőzése Dalos (BTC) győz Nyilas 
(BTK) ellem. Pandúr (B. Vasutas) győz Feny
ves ellen. Pajor (BTK) első menetben kiüti Pe- 
szekit (BTC). Csiszár II. (BTK) győz Bokody 
(B. Vasutas) ellen (középsuly). Tokaji II. 
(BTK) győz Varga (NSC) ellen. Varga a máso
dik menetben feladja (középsuly). Nehézsúly: 
Meyemél (NSC) 10 kg-val nehezebb 
(MAC) valósággal lecsépeli ellenfelét.

bécsi Vienna vendégjátéka volt. Győzött az AS 
Roma 3:2 (2:1) arányban.

Berlin—Göteborg 3:2 (2:1).
Berlin: A brandenburgi alszövefség válogatott 

legénysége szerencsével győzött a lényegesen 
jobb futballt játszó svédek ellen. Ar első fél
idő még inkább Göteborg fölényét mutatta, akik 
minden labdára startoltak és majdnem állan
dóan Berlin kapuja előtt tanyáztak. Mégis 
Berlin részéről esik az első gól; Scholtz Vik
tória csatár, aki tartalékként ugrott be, a be
teg Müller helyett és eddig észre sem vétette 
magát, egy szerencsés lövéssel vezetéshez jut
tatja csapatát. Göteborg nem lankad és a 31. 
percben Holmberg, egyébként a svéd váloga
tott standard csatára megkezdi a kiegvenlitést.

A második félidő 10. percében Hilling veze
téshez juttatja Göteborgot. A svédek most nyo
masztó fölényben vannak, de ismét nagy sze
rencsével Brink egv védhetctlen fejessel egali
zál és a nézők csodálkozására ar állandóan 
defenzívában lévő honi csapat a 42. percben 
egy váratlan kitörés révén Kirsay bombájából 
meg is szerzi a győzelmet. Göteborg ofszájdof 
reklamál, de a biró hajthatatlan és Berlin csa
pata meg nem érdemelt győzelemmel hagyja 
el a pályát.

FRANCIAORSZÁG:
Párizs: Páris—Köln (futball) 8:3 (3:1). — 

Párizs—Délnémetország (rugby) 21 : 10.
AUSZTRIA:

Bées: Floridsdorf—WAC 1:0 (0:0). — 
Admira— Wacker 6:0 (2:0). — Rapid—Hertha 
7:4 (3:3). — Nicholson—Sportclub 1:0 (0:0).

SVÁJC:
Lugana—St. Gálién 3 : 1. Bajnoki mérkőzés. 

Grasshoppers—Blue Stars Zürich 3:2. FC Zü
rich—Nordstern Basel 3:0. Young Fellows 
Zürich—Luganesi 3 :1. Locarno—FC Basel 5:4. 
FC Aarau—Chaux de Fonds 5:1. Young Boys 
Bern—Amical Genf 10 : 3. FC Biel—Urania Genf 
3:2, a serlegmérkőzés harmadik fordulója.

CSEHSZLOVÁKIA:
CAFC—Kladno 2:1 (0:1). Viktória Ziskov—

HYOMAIQIZ ▲

Cechie Karlin 3:0 (1 :0). Bohemiana—Teplitzer 
FC 6:1 (1:1). Slavia—Tennis Borussia (Ber
lin) 8:1 (5:0), nemzetközi mérkőzés. Sparta— 
Bratislava (Pozsony) 7:2 (4:1).

JUGOSZLÁVIA.
Snbotlea: SAND—Villanytelep 7:1 (8.?). Á

szezon utolsó bajnoki mérkőzése a SAND-ra 
nem végződött kielégítő eredménnyel. Ugyanis 
azáltal, hogy egy gólt kapott, a gólaránya rósz- 
szabb, mint a Bácskáé.

A suboticai alkerülel őszi bajnoki végered
ménye a következő: 1. Bácska 10 pont, 2 
SANb 10 pont, 3. Sport 6 pánt, 4. SMTC 6 
pont, 5. Ferrum 5 pont, 4. Z»AK 4 pont, 7. Vil
lanytelep 1 pont.

Zombor: Zombori Sport-Apatini Grl Zvezdc 
4:2 (1:1) A Zombori Sport Egylet a „Vidék* 
sikerűidének csoportvezetője.

ROMÁNIA.
Kolozsvár: RMS—Haggibor 1:1 (1:0).
Arad: Glória CFB—AMTE 3.-0 (7:0), barát

ságos.
Temesvár: Bánátul—Rapid 3:0 (3:0), Poll- 

technica—TMTE 7:1 (1:0), Kinizsi—UDB 0:0. 
Nagy meglepetés! Kadima—Zsombolyai SE 7:0 
(1:0). Valamennyi bajnoki mérkőzés.

Nagyszeben: HTV—Szebeni MTE 5.2 (7:7).
Bukarest: Vénus—Unirea Tricolor “ " " 

Olimpia—CFB 7:1 (1:1). Brassóban 
miatt, a többi városban pedig esőzés 
lében maradtak el a mérkőzések.

NÉMETORSZÁG:
Dresdner SC—Guts Muts Dresdei* 

FC Nürnberg—Spiel Vgg. Fürth 
Bayern München—München 1860

1:1 (1:0), 
havazás 

követkéz- 

2:1 (1:0). I. 
2:1 (0:1).

__ v_... r________ ______ 3:1. Ulmer 
FV 04—Wacker München 1:0. Schwaben Augs- 
burg—Teutonia München 1:1 VfR Hcilbronn— 
Germania Brötzingem 4:3. I. FC Pforzheim— 
Stuttgarter Kickers 7:0. Sportfreunde Stuttgart— 
Unión Böckingen 2:2

Erdély és Bánát
leeriobb é» legelterjed
tebb magfar kisebb
éin aw í a az
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Vasárnapi sporthírek
X Kitünően sikerült a MUSz fllmmatinéja. 

A Magyar Úszó Szövetség vasárnap délelőtt 
nagy érdeklődés mellett mutatta be a Royal- 
Apollóban azokat a filmeket, melyeket az elmúlt 
esztendőben részint a Kino-Riport, részint pe
dig a Magyar Film Iroda készített. A bemutató 
első száma régi kedves emlékeket elevenített fel. 
„Neptun utódai" a eime annak a sorozatnak, 
amely a már békében is világhíres magyar
német uszómérkőzéseket varázsolta szemünk 
elé, köztük Sípos Mártont és Rademachert, a 
két világrekordért, Beleznai Lászlót, Peterdyt, 
Kenyérit és a magyar sport sok-sok kiválósá
gát. Második szám volt a jelenleg legjobb ma
gyar úszók stílusának ismertetése. Bárány Ist
ván dr., vitéz Halassi Olivér, Mészöly Tibor. 
Bartha Károly és a hölgyek közül Sípos Manci, 
Stieber Lotti, Maliász Gitta és Szőke Kató kifi
nomult uszóslilusában gyönyörködhettünk las
sított felvételben.

X Megindult a Jéghokklfliem. Vasárnap dél
előtt a városligeti műjégpályán tartották meg a 
szezon első komolyabb tréningmeccsét. Még 
pedig a BKE első csapata egy kombinált együt
tessel játszott s azt 4:1 (0:1, 7A, 2:0) arányban 
győzte le. A gólokat Révay gróf, Jeney, Mindez, 
Lator dr. és Welner szerezték. Az esős idő 
miatt nem fejlődhetett ki szép kombinációs já
ték. A BKE csak a meccs utolsó harmadában 
mutatott biztatót, mert esak ekkor szokta meg 
a jeget. Általában még magyon preglátszik a já
tékosokon a tréninghiány, különösen az Akciók 
gyorsaságában hagytak maguk után sok kí
vánnivalót. A BKE a következő összeállításban 
szerepelt: Heinrieh—Lator, Barna—Jeney, Wei- 
ner—Minder. Cserejátékosok: Krepuska, Blazse- 
jovszki és Morgó voltak. A kombinált esapat 
Lakatos (BBTE) és Benyovits (BKE)—Halmay 
(BKE).Reitzner (BKE)— Révay gróf (MHC), Bl- 
kár (BBTE), Barcza (BBTE) összeállításban 
vett részt, mig a cserejátékosok Reiner (BKE) 
és Grimm (FTC) voltak.

RÁDIÓ

A Rádió mai műsora:
BUDAPEST.

9.15: Gramofonhangverseny. 9.4Ö: A hang, 
verseny folytatása. 11.10: Nemzetközi vizjelző- 
szolgálat. 12: Déli harangszó az Egyetemi 
templomból. Időjárásjelentés. 12.05: A rádió 
házikvartettjének hangversenye. 12.25: Hírek. 
12.35: A hangverseny folytatása. 1: Pontos idő. 
jelzés, időjárás- és vízállásjelentés. 2.30: Hírek, 
élelmiszerárak. 3.45: Fulfon-rendszerü képátvi. 
tel. 4.20: Asszonyok tanácsadója. 4.45: Pontos 
időjelzés, időjárás- és vízállásjelentés. 5: Tót. 
magyar nyelvoktatás. 5.30: A Mándits szalonze. 
nekar hangversenye. 0.30: Német nyelvoktatás. 
6.40: A Budapest-lipótvárosi Szent István Ba
zilika ének- és zenekarának egyházi hangver
senye a Bazilikában. 8.40: Felolvasás. 9.10: 
Tárogató est. 9.50: Hírek és cigányzene.

KÜLFÖLD:
Beograd. 20: Rádió-négyes. 21.40: Vígjáték. 

22.05: Népszerű zene.
Berlin. 20: Száztagú rádiózenekar Mahler 

Gusztáv C-moll szimfóniáját adja elő. Kiurina 
Berta és Cahier Károly szólisták közreműkö
désével. Utána Komor Géza zenekara.

Bratislava. 16—17.20: Puccini-zene. (Tosca, 
Turandot.) 18: Kamarazene. 22: Közvetítés Pra. 
hából. 22.15: Közvetítés Bmoből.

Breslau. 19: Jaeckel szopránénekesnő De
bussy-, Honegger- és Poulenc-dalokat énekel.

Bucurestl. 20: A CapeUanu-vonóanégyes 
hangversenye.

Frankfurt. 19.30: A Frankfurti Zenekaregye
sület hangversenye. 21.15: Salvati milánói 
operaénekes dal- és áriaestje.

Genova. 20.40: Costa: „A Maxim királya" e, 
háromfelvonásos operettje.

Hamburg. 20.30: Adventi hangverseny. 21.30: 
Lothar Rudolf: „Don Sebastion" e. müvei zenei 
illusztrációkkal.

Koslce. 20—21.30: Kabaré Bmoból. 21.30: 
Tamás Alfréd dalestje. 22: Közvetítés Prahá- 
bői. 22.15: Közvetítés Bmoból.

Köln. 20: Közvetítés Berlinből. 20.30: Hang
verseny Düsseldorfból. 24-ig tánczene.

Königsbcrg. 20: Közvetítés Berlinből. 20.30: 
Arno Holz és Oskár Jersche „Traumulus" c. öt
felvonás tragikus vígjátéké.

Lelpzlg. 19.30: Hinze—Reinhold zongoramű
vész előadása. 20: Szimfónikus hangverseny a 
haltéi Városi Színházból

Milánó. 17: Ötös. 21.550: Vegyes zene.
München. 21410: A müncheni vonósnégyes já

téka.
Napol!. 21.07: Verdi: „Trubadúr" cimü négy* 

felvénásos operája.
Praha. 10.30: Hangverseny Pozsonyból. 201 

Kabaré. 21.30: Raave Hilda dalestje.
Róma. 17: A Római-négyes játéka. 21.02: 

Könnyű zene.
Stuttgart. 19.30: Hangverseny Frankfurtból, 

21.30: Salvati dalestje Frankfurtból.
Wien. 11: Gerda-négyes. 15: Képrádió. 15.30: 

Silving-négyes. 19.10: Ettl operaénekes Wolf- és 
Karpf-dalokat énekel. 19.30: Előadás az emberi 
érzésről. 20.05: Gid« André költő móllá' 
21.05: Lanes gordonkaművész estje.

= A heti rádióműsor neveaetessége. Igent 
érdekes előadást rendez kedden este a buda
pesti Stúdió, amikor Geraldynak Budapesten 
még nem hallott háromfclvonásos szinjátékát, 
a Róbert és Mktriannet viszi mikrofón elé. A 
darabot, melynek főszerepeit a fővárosi szín
házak sztárjai játsszák, Odry Árpád, a Nem* 
zeti Szinház örökös tagja rendezi.

= Magyar koncert külföldön. Csütörtökön 
este a königsbergi adóállomás magyar koncert 
muzsikáját röpíti szét a világ minden sarka 
felé, Bartók Béla rendez ugyanis páratlan ér
deklődéssel várt zongoraestet

= Hej, die Puszta! Igen mulatságos cimí 
programszámot illesztett műsorába a ham
burgi adóállomás szerda délutánra. Hej, dia 
Pusztai címmel magyar dalokat fognak elő
adni német szöveggel. A „lámpás" készülé* 
kék tulajdonosai bizonyára nagy érdeklő
déssel fogják kísérni ezen a napon Ham
burg műsorát.

LÓSPORT
Budapesti ügetőversenyek

L FUTAM: I. Federer G. Dante (3| Masiír t
2. Ljubunac (2%) Marék. 3. Iwa (10) Wiesner. 
Fm.: Emani, Cyklon, Dundi, Comtessc Pro 
Patria. Tót.: 10:45, 17, 21, 27, olasz: 40. — IL 
FUTAM: 1. Pompás-istálló Áruló (pari) Kal- 
linki. 2. Orgovány (6) Jónás. 3. Feri (16) Vorst. 
Fm.: Fergeteg (mint első diszkvalifikálva, Se- 
nator M., Kedvez, Kelta, Lady of Pamuk. Tot.t 
10:25, 14, 18,40, olasz: 79. III. FUTAM. L részi
1. Metropole-ist. Vétek (3) Marschall 2. Codero 
Metropole-istálló Vétek (3) Marschall. 2. Codero 
(2 reá) Kallinika. 3. Ellenkező (3) Maszár. Fm.: 
Álabaster, Malvina. Bráma, Avanti I. Tot.t 
10:34, 12, 12, 13, olasz: 47. — IIL FUTAM. IL 
rész: 1. Pilis-ist. Clayton (10) Wiesner. 2, 
Gjerdan (2) Maszár F. 3. G. Endre bácsi (4) 
Deák. Fm.: Arabella, Jericza, Lea, Pogány* 
Alice. Tót.: 10:131, 20, 13, 16, olasz: 31. — IV. 
FUTAM: 1. Pompás-istálló Colosaid (1) Kai* 
linka. 2. Jutalom (l‘/<) Stein. 3. Horpaes (2). 
Fm.: Árnyas, Dolly, Mfidy, Viktória Watts, 
Mályvácska, Baba. Tót.: 10:28, 12, 13, 13, olasz: 
38. — V. FUTAM: Elmaradt. 

A SMrkMUéaért «• kiadásért telel: 
Dr. ELEK HUGÓ

Kiadja:
Jk Hátfái Lapok** UJUcvinalaá.
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