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Borzalmas autobuszkafasztrőfa
a zirci országúton

Páca és Zirc között a meredek hegyoldalban, a (elázott sikos utón 
felborult egy autóbusz és a mélységbe zuhant - Egy asszony rémü

letében kiugrott a zuhanó kocsiból és összezúzta magát

Tizenhét utas és a sofőr súlyosan megsebesült
Tapolca, december 8.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon 
jelentése.) Sulvos autószerencsétlenség tör
tént szombaton a késő esti órákban a zirci 
országúton. A szerencsétlenségnek

egésa sereg töbhé-kevésbé anlyoa sebe
sültje van.

A Pápai Gépkocsi Közlekedési Vállalat 
egyik autóbusza szombaton este Pápáról 
lirc felé haladt. Az autóbuszon a pápai he
tivásáron résztvevő kereskedők és piaci 
árusok foglaltak helyeL

összesen 17 utassal indult el az auto- 
busE,

amely mérsékelten gyors tempóban haladt 
az országúton. Amikor a kocsi a gyimóti 
meredek hegyoldalra ért. az átázott sikos 
utón csak nagynehezen tudott felfelé ha
ladni, úgyhogy többször meg is kellett állí
tani az autót. Az egvik kanyarodónál

a gépkocsi megcsúszott s hirtelen vis
szafelé rohant a meredek utón. As uta

sok között óriási pánik támadt, 
mindenki felugrált helyéről s az egyik 
utas, Töreki Vendelné, pápai csizmadia fe
lesége, aki legközelebb állott az autóbusz 
ajtajához, feltépte a kocsi ajtaját s rémüle
tében

kiugrott a kocsiból.
A szerencsétlen asszony eszméletlenül te
rült el az utszéli árokban s mint később az 
orvosi vizsgálat megállapította, hátgerinc
törést szenvedett. Az autóbusz végül is

a hegyoldal végében lévő völgybe su
hant a ott felborult.

Az utasok egymásra zuhantak s órákon át 
visszhangzott a gyimóti völgy a szerencsét
lenül járt utasok segélykiá'tásaitóL

Az arra haladó vásárosok fedezték fel a 
katasztrófát, a sebesülteket felszedték ko
csijukba és a legsúlyosabb sebesülttel, Tö
reki Vendelnével együtt a pápai irgalmasok 
kórházába vitték őket, ahol ápolás alá vet
ték valamennyit.

7 utas állapota súlyos, a többi 16 sebe
sült csak kisebb zuzódásokat szenve

dett
A szerencsétlenül járt autóbusz soffőrjét 
még eddig nem lehetett kihallgatni, mivel ő 
is súlyosan megsebesült. A katasztrófa 
ügyében erélyes vizsgálatot indítottak a ha
tóságok, hogy megállapítsák, hogy kit ter
hel a felelősség a szerencsétlenségért 
^A Hétfői Napló munkatársának 

alkalma volt beszélni az autóbusz egyik 
utasával,

aki ezeket mondotta el a szerencsétlenség
ről:

— Már hónapok óta bonyolítja le az •«*<>• 
busz ezen a vidéken a forgalmat anélkül, 
hogy a legkisebb baleset is történt volna. A 
szombati hetivásár után, mint minden alka
lommal, most is igen sok utasa lett volna az 
autóbusznak, amely azonban csak tizenhét 
embert tudott felvenni, mert igy is 

zsúfolásig megtelt a kocsi.
A gyimóti hegyoldalon lévő meredek útig 
minden baj nélkül jutottunk el. Alighogy 
azonban a meredek útszakaszon tettünk né
hány száz métert.

• kocái tarolni koriét.

Majd hirtelen megállott, a sofőr újra rákap
csolt, ujabb néhány s&uz métert mentünk, 
de újból megállott a kocsi. Mi nem tulajdo
nítottunk komolyabb jelentőséget ennek, mi
előtt még valaki is megkérdezte volna a gép
kocsivezetőt, ö sietett megnyugtatni bennün
ket, hogy sikos az ut, ezért haladunk olyan 
nehezen.

— Miután már a meredek ut felén jóval 
túl voltunk, a gépkocsi újból hirtelen meg
állott, majd visszafelé kezdett csúszni. A so
főr minden erejével fékezni próbált, de a fé
kek nem fogták a kerekeket s igy

az autóbusz egyre gyorsuló tempóban 
rohant lefelé a lejtőn.

— Borzalmas percek következtek Vala
mennyien felugráltunk helyünkről,

az asszonyok hisztérikus sírásba, jaj
gatásba törtek kL

Az ellenzék óriási győzelmet aratott 
a vasárnapi pestkörnyéki választáson

——»HSW—■

Pesterzsébeten 5G közül 45, Újpesten 60 közül 39, Kispesten 60 
közül 48 mandátumot szerzett a demokratikus blokk — Mindenütt 

rendben folytak a községi választások
A pestkörnyéki városokban és több vidéki 

városban is ma voltak a községi választások. A 
választásokat mindenütt erős agitáció előzte 
meg.

A pestkörnyéki választást mozgalmat a 
pestvármegyei ellenzék vezére, Fábián 

Béla irányította.
A szociáldemokraták részéről Peyer Károly, 
Kéthly Anna és Propper Sándor képviselők vet
tek részt as agitációban, mig a kereszténypárti 
és kormánypárti oldalról a választási agitáció 
irányitól Wolff Károly, Haller István, Tóbler 
János és Csik József voltak. Az agitáció során, 
valamint a vasárnapi választások lefolytatása 
alkalmából sem volt sehol rendzavarás, bár 
igen tok helyen, főként a pestkörnyéki városok
ban túlfűtött volt a hangulat. A vasárnapi vá
lasztások a pestkörnyéki városokban szenzációs 
eredménnyel végződtek:

a négy pestkörnyéki város közül háromban 
az ellenzék fölényes győzelmet aratott.

Részletes tudósításunk a következő: 
ÚJPESTEN

a választás vasárnap egész nap a legnagyobb 
rendben folyt. Két lista állott egymással szem 
ben: a demokratikus ellenzék és a Keresztény 
Gazdasági Párttal egyesült kormánypárt listája. 
A választás eredményét este hét órakor hir
dették ki. Eszerint

Újpest város M mandátuma közül 36-et a 
demokratikus blokk szerzett meg, a Keresz
tény Gazdasági Párt és ■ kormánypárt kö

zös listája csak 21 mandátumot kapott. 
PESTERZSÉBETEN

is teljes rendben folyt a szavazás. Mindenki 
bizonyosra vette az egyesült ellenzéki pártok 
győzelmét, de senki sem gondolta volna, hogy 
a demokratikus ellenzék valósággal megsemmi
sítse • szembenálló tábort. Itt is az esti órák
ban hirdették ki az eredményt, amelyet a vá
ros lakossága óriási lelkesedéssel vett tudómé 
suL Pesterzsébet város

— A soffőr halálsápadt arccal ült a helyén 
s tehetetlenül próbálkozott a visszafelé szá- 
gií gépkocsit megfékezni. Néhány percig 
tartóit ez a borzalmas rohanás. Senki sem 
maradt a helyén,

mindenki megpróbálkozott az ajtóhoz 
jutni.

Egy szerencsétlen asszony állott legközelebb 
a kocsi ajtajához. Szinte Őrjöngve kapott 
az ajtóhoz, felrántotta azt s kiugrott az út
testre. Borzalmas sikoltás hallatszott n kö
vetkező pillanatban, az ajtó is becsapódott, 
úgyhogy a többi utasok már nein mertek 
igy menekülni. Mindez néhány percig tar
tott s a borzalmas percek után

szörnyű Utődést éreztünk.
Velőtrázó sikoltozás, jajveszékelés kisérte a 
borzalmas robajt, amellyel a hatalmas ko

KO mandátuma közül 4ő-öt a demokratikus 
blokk szerzett meg, a kormánypárt és ■ 
kereszténypárt együttesen mindössze 5 man

dátummal rendelkezik.
Ugyancsak nagy győzelmet aratott az ellen

zék
KISPESTEN

Is, ahol 60 mandátum közül 48 jutott a demo
kratikus blokk listáján egyesült pártoknak, mig 
a keresztény gazdasági pártnak és a kormány
pártnak együttvéve csak 12 mandátumot sike
rült megszereznie.

Az egyetlen pestkörnyéki város, ahol a kor
mánypárti lista győzött:

RÁKOSPALOTA.
Bt sok a tisztviselő szavazat és igy innen ma
gyarázható, hogy ebben a városban negy
vennyolc mandátum közül 33-at kapott az

Kaposvárott a hivatalos lista 71”;0-ban győzött
Kaposvár, december 8.

(A Hétfői Napié tudósítójának telefónjelen- 
tése.) óriási érdeklődés mellett ma tartották 
meg Kaposváron a törvényhatósági választáso
kat, amelyen 38 mandátum betöltéséről kellett 
határozni. A mai választást heteken át óriási 
agitáció előzte meg, amelyben az összes pártok 
részt vettek. A községi választás során kezdet
ben az Egyesült Polgári Párt állott szemben a 
szociáldemokratákkal, akikhez később a füg
getlenségi Párt is csatlakozott. Vétek György dr. 
polgármester néhánv nappal ezelőtt közvetíteni 
próbált a pártok között és a szociáldemokraták
nak felajánlott 5 madátumot, ajánlatát azon
ban nem fogadták el. Egy nappal a választás 
megkezdése előtt a függetlenségiek kiváltak a 
szociáldemokrata pártból, úgyhogy ma végle
gesen három párt vette fel a küzdelmet; a szo-

csi felborult. Egyik utas hangja süvített át 
a félelmetes, kaotikus hangzavaron:

— Felborult ■ gépkocsi! Segítség! Se
gítség! ...

— Körülbelül fiz pere múlva néhány vásá
ros kocsi állott meg az autóbusz előtt, 
amelyből

sorra emelték ki a súlyos sebesölteket 
és rakták fel őket ■ vásárosok kocsi

jaira.
A szerencsétlen asszonyt, Töreki Vendelnét, 
aki kiugrott a kocsiból, az ut szélén vére
sen, eszméletlenül találtuk meg, Őt is kór* 
házba szál 1 itott11k.

órákig tartott, amíg minden sebesültet 
elszállítottak a vásárosok kocsijai

s késő este volt már, amikor az utolsó se* 
hesültet is beszállították Pápára.

egyesült keresztény és kormánypárti lista. Az 
ellenzék Rákospalotán is nagyobb eredményt 
ért el. mint azt bárki is remélte volna, ameny- 
nyiben meglehetősen nagy kisebbséghez jutott 
15 madátum megszerzésével.

A városi képviselőtestületekben kinevezett tag 
nincsen és igy a mai választások eredménye azt 
jelenti, hogy

Pesterzsébeten, Újpesten és Kispesten aa 
ellenzéki pártok jutottak hatalomra.

Budapesten a késő esti órákban jutott nyilvá
nosságra a pestkörnyéki városi választások 
eredménye. Mindenfelé nagy lelkesedéssel és 
örömmel fogadták az óriási ellenzéki győzelem 
hírét.

Több vidéki városban szintén vasárnap zaj* 
lőttek le a községi választások. Ezekről a kö
vetkező tudósításaink számolnak be: 

eiáldemokráták, az egységespárt és a polgárt 
ellenzékiek.

A város megbolygatott méhkashoz hasonló, a 
falakon öles plakátok hirdetik a pártok szóza
tait. Reggel 8 órakor indult meg a szavazás és 
a forgalmas utcákon autók, kocsik szállítják a 
szavazókat A választás a legnagyobb rendben 
folyt délután 4 óráig. Ar eredményt este 7 óra
kor hirdették ki a városháza nagytermében- 
Leszavazott ŐÓ.19 szavazó közül több mint • 
fele: 4X25 ember.

A szavazatok legnagyabb része: 71 százalék 
a hivatalos listára jutott.

.4 szavazatok további 19 százalékát a szociál
demokrata lista kapta, mig 10 százalék szétfor- 
gáesolódott. A város utcáin nagy tömegek odr» 
ták a választás eredményének kihirdetését.
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Idegen állampolgár 
ne kaphasson munkát, amig 

munkanélküliek vannak
lavasolla József Ferenc kir. herceg a TESZ 

jubiláns diszgyülésén
A Társadalmi Egyesületek Szövetsége fennél- 

lAsáuak éa munkásságának tizedik évfordulója 
alkalmából, december 7-élAI 11-ig jnhiláris ün
nepségeket rendes.

A vasárnapi ünnepség ■ Vigadó nagytermé
ben tartott

Jubilárls dlMgydléaael 
keidödött.

A gyűlési
József Ferenc hír- herceg,

■ TESz kormányzó-elnöke nyitotta meg. Beszé
dében ereket mondotta:

— Tiz éve mull el annak, hogy a TESr meg 
alakult. Es a tiz esztendő csalódásokat hozott 
mindnyájunknak, de megmutatta, hogy van erő 
ebben a nemzetben és es as erő ast jelenti, 
hogy a kővetkező tis évben minden eshetőségre

Karácsonyra
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Huszonnégy hadiárva 
felajánlotta vérét gyámjának 

vérátömlesztés céljából
Székesfehérvár, dee. 8.

(A Hétfői Napló tudósiló jálól.) Rendkí
vüli, megható módon nyilatkozott meg a 
gyermeki szeretet vasárnap Székesfehérvá 
rótt a székesfehérvári Vass József állami fiú
nevelő otthon egyik vezetőjének, Javornitzky 
Dezső családfőnek megbetegedésénél.

Javornitzky Dezső súlyosan megbetege 
dett, a székesfehérvári Szent György-kór 
hátba stállították, ahol dr. Berzsenyi Zoltán 
igazgató-főorvos súlyos műtétet hajtott végre 
a nagybetegen. Az operáció után a főorvos 
vérátömlesztést hozott javaslatba. Mikor a 
fiúnevelő-intézetben nevelt hadiárvák ér 
tesültek arról hogy Javornitzky Dezső életéi 
csak vérátömlesztés utján lehet megmenteni.

mindannyian, akik az atyjukként tisz

Vakmerő és rejtélyes bűn
tény a ceglédi református 

templomban

r || r

Bsokatlanul vakmerő és titokzatos bűnügy
be* indítottak nyomozást a budnpestl hsfősá- 

ok a cealédi rendőrség megkeresésére. A cég-

BIZIDSITŰ INTÉZET
,.JANIJS“

Általános kölcsönös

magyarországi igazgatósága

Budapest. u.,nádor-u. 84.

ÉLETBIZTOSÍTÁS
RENDKtVÜL ELŐNYÜK, MINDEN 
VONATKOZÁSBAN MODERN

0LC80 DÍJTÉTELEK.

Aglll. munkaterük plOnyUaen 
elhelyeakr dhetn e k. 

el vagyunk szánva. Egy nagy eredménye van a 
tízéves küzdelmünknek:

bebizonyosodott, hogy a TESz as akarás
link, a munkának a szövetsége és a faseiz- 
mus után az egyedülálló egységes társa

dalmi szervezet az egész világon.
Ezután a királyi herceg ismertette a szövet

ség szervezetét, majd a nemzeti érzés és az irre
dentizmus jelentőségéről beszélt. Beszédét igy 
fejezte be:

— Egy Indítvány érkezett hozzám, amelyet 
teljes mértékben a magamévá teszek. Hozassék 
egy olyan törvény, vagy belügyminiszteri rende
let, hogy

Magyarországon egy Idegen állampolgár se 
kaphasson sem szellemi, sem fizikai mun
kát addig, míg abban a munkában, amely
ben elhelyezkedni óhajt, van munkanélküli.

A megszállt területek magyarságának kell biz 
tositani az elhelyezkedés lehetőségét.

Ezután Husiár Károly, a Társadalombizto
sító Intézet elnöke mondott ünnepi beszédet, 
amelyben a TESz munkásságának eredményeit 
hangoztatta. Majd Czettler Jenő, Raffay Sándor 
evangélikus püspök és Tormag Cecil szólaltak 
fel.

Délután nagyobb küldöttség tisztelgett Horthy 
Miklós kormányzó előtt, akit Sonntag Tamás 
országos elnök üdvözölt.

A kormányzó az üdvözlőbeszédre adott vála
szában további lankadatlan munkára szólította 
fel a szövetséget.

Este kétszáz terítékes bankettet rendezett a 
TESz, amelyen többek között megjelentek: Jó
zsef Ferenc kir. herceg, Albrecht kir. herceg, 
Gömbös Gyula honvédelmi miniszter. Gömbös 
Gyula mondott pohárköszöntőt, amelyben lel
kes szavakkal munkára és nem tulszervezke- 
désre buzdítja a magyarságot. A honvédelmi 
miniszter szavai után még Borbély-Maczky Emil 
a frontharcosok nevében szólalt fel. Albrecht 
kir. herceg pohárköszöntőjében a békebeli ál
lapotokat kivánta vissza. Szörtsey József a kor
mányzóra ürítette poharát

telt és szeretett családfő, Javornitzky 
Dezső gyámsága alá tartoztak, számsze- 
rlnt huszonnégyen, felkeresték Berzse
nyi Zoltán dr, igazgató-főorvost s fel
ajánlották vérüket az átömlesztés cél

jából.
A főorvos, akit természetesen nagy mértén 
ben meghatott a gyermeki szeretetnek ez a 
szép iskolapéldája,

kiválasztotta a jelentkezők közül a kél 
legcgészségeaebb fiút,

Fried Kálmánt és Szántó Józsefet akiknek 
véréből 300—300 köbcentiméter vért vett s 
elvégezte a vérátömlesztést. Javornitzky 
Dezső állapota a vérátömlesztés után- örven
detesen javult s most már remény van a be
teg felépüléséhez.

lédi református templomban történt a különös 
bűneset, amely nemcsak Cegléd városában, ha
nem az egész környéken érthető felháborodást 
és megütközést keltett.

A református templom gondnoka néhány 
nappal ezelőtt megjelent a rendőrkapitányságon 
s elmondotta, hogy reggel, amint a templomot 
kinyitotta, megdöbbenve állapította meg, hogy 
az éjszaka folyamán ismeretlen tettesek 

behatollak a templomba éa ott példátlan 
rombolást vittek véghez.

A bejelentés nyomán azonnal széleskörű nyo
mozás indult meg. amelynek megállapítása sze
rint egy ember követte el a különös bűntényt a 
templomban. Az ismeretlen gonosztevő kívülről 
betörte az üvegablakot és igy jutott be a temp
lomba, ahol

darabokra törte a perselyekei 
éa azok tartalmát magáhoa vette. Az egyszerű 
pcraelyrablással azonban nem elégedett meg.

Hölgyek jelszava:
[Vásznat, csipkét, bársonyt, selymet, általá
ban bármily cikket legolcsóbban, a leg

szebbet

Kiéin Antal
divatáraházAhan vásárolhatjuk.

Klr»ly-UtCI ZZ. (AUcfa-ntc earok)|| 

hanem miután kifosztotta a perselyeket, fel
ment a szószékre, ahol nagy rombolást végzett: 

letépte a nóezék fölötti vUlanyUnspét, 
sőt a vezetéket is elvágta. Ezután az Urasztatá 
nál pusztított a lelketlen gonosztevő. Leszag
gatta és földretaposta ar asztalon levő térítő
két, majd az újonnan épített gyönyörű, nagy
értékű orgonát akarta elpusztítani. Leszek i tolt a 
az orgona villanymérő óráját, kiemelte az or
gonához vezető bejáró ajtaját éa behatolt az 
orgona sípjai közé.

As orgonaslpokhos vezető csöveket fogai
val ö.sszehnrpasztolta s a helyszíni vizsgá
lat alkalmával meg la találták a gonoaa- 

tevő fogainak nyomait a csöveken.
De még ezzel sem elégedett meg, miután a 
csöveket ilymódon megrongálta, magukat ez 
orgonasipokat is összetörte.

A kár oly nagy, hogy az eddigi vizsgálat so
rán még nem sikerült tisztázni a pontos kár
összeget s ezt esak később állapítják meg. A 
rendőrség a budapesti hatóságokkal és a kör
nyékbeli csendőrségekke) karöltve

lázasan nyomoz a rejtélyes gonosztevő után, 
akinek személyazonosságát azonban ezideig 
nem sikerült megállapítani.

Veszedelmes fosztogató cigány
banda tagjait fogta el vasárnap 

a csendőrség
Két nagy szekéren szállították el a rablott holmikat

Békéscsaba, december 8.
(A Hétfőt Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) A végegyházi csendőrség veszedelmes 
fosztogató cigánybanda tagjait tartóztatta le 
vasárnap.

A végegyházi lovazesendőrség egy járőre va
sárnap délelőtt figyelmes lett arra, hogy ar 
országúton két hatalmas sátorponyvával beta
kart szekér haladt és

a ponyva alól ijedt arccal cigányok tekin
tenek M.

A csendőrjárőr Igazolásra szólította fel a két 
gyanús vándorcigányt, mire azok leugorva a 
kocsikról, elmenekültek. A csendőr hívására 
több lovascsendőr üldözőbe vette a menekülő 
cigányokat • elfogta őket. A cigányt égé nyékét: 
megbilincselve a végegyházi csendőrörsségre 
szállifották, ahová a két óriási társzekeret is 
bevitték a csendőrök. A szekerekben

A meggyilkolt Csobaji József titkárkisasszonyának az 
örökös elleni perében a Tábla elrendelte a bizonyítást

Csobajl József földbirtokos, akit a hírhedt 
Begre Albert agyonlőtt, régebben kelt végrende
letében 30 milliárdot érő vagyonát, hatalmas 
birtokát dr. Csobajl Gyulára hagyta, a többi 
testvérei csak mintegy 80.000 pengő értékű 
örökséget kaptak. Csobaji József a halála előtti 
utolsó percekben Sz. Giziről is gondoskodni 
akart, aki titkárnője, házvezetőnője és — gyer
mekének anyja volt, egyszemélyben. Utolsó sza
vai voltak, amelyeket nővérének, österreicher- 
nének mondott:

— Fejedelmi módon akarok gondoskodni Gi
ziről és kisfiámról is.

Mielőtt azonban Csobaji József utolsó akara
tát teljesíthette volna, meghalt. Sz. Gizella 1021- 
ben került Csobaji József házához, ahol eleinte 
irodai munkát végzett, rövidesen azonban szen
vedélyes szerelem fejlődött ki a földbirtokos és 
a szép fiatal leány között, akinek rövidesen 
gyermeke is született. Sí Gizella

átvette az egész háztartás vezetését 
és nélküle, meghallgatása nélkül még a gazda
sági ügyekben sem történt semmi. Három évig, 
a tragédiáig tartott az ideális viszony, amely 
alatt Sz. Gizi a törvényes feleség éleiét élte s 

fizetést aaár nem kapott.

A pályaudvaron fogták el a vidéki 
turnéról érkező betörőket

A zálogházakat ellenőrző detektívek nek 
feltűnt, hogy egy gyanús külsejű fiatalem
ber különböző értékes árucikkeket helyes 
el a zálogházi intézetekben. Igazolásra szó
lították, majd előállították a főkapitány
ságra. Itt azután a fiatalember, akit Lukét 
Antalnak hívnak, beismerte, hogy

főbb társával együtt hetek óta kfillhi- 
böző üzletek kirakatait nyitotta fel, 

Főként az üllői-ut, a Józsaf-körut és a Ná
dor-utca környékén dolgoztak. Az igy szer
zett holmit azután zálogházakban helyez
ték el. A beismerő vallomás alapján előálli-

A 1411 kfidto, hideg hónapokban legkellemesebb lég- 
vontóbb at őrökk4 aapfényea. BKteg 

ALfilR-TUNIS!
<4 meder*. saját antnede M iáját autó. 

Legközelebbi readkivtl kadvacményaa táti táraaa 
utazóé indul 1Sk> Január Ma 
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A rlg.détérl Meneljeg>irnda 4a Umm Wákfriiit 
a Hálókéért Tárutás Iredál

A megnagyobbított

Apostolok sörözőjébe
IV, Kígyó-utca 4—8 

megérkezett 
a közkedvelt 

müncheni LöwenbrSn 

Sl aennD-sör
Förster Miklós

vendéglős

értéken fehéraemfleket, ezüst tárgyi 
telt gabonászsákokat találtak

s csakhamar kitűnt, hogy a cigányok külön- 
bözö rablásokat és foszotgatásokat követtek 
el 8 ott szerezték az értékes holmit.

A letartóztatott cigányok, Ajtajai Gusztáv és 
Kovács Sándor, bevallották, hogy a szombatra 
virradó éjszaka

feltörték Bódmezővásárhelyen Liber Jó- 
zsefné házát

s a lakásban talált értékesebb holmikat elra
bolták s azt szekérre rakva, egy távolabbi já
rásban értékesíteni akarták. Miután a csendőr
ségnek at a gyanúja, hogy a két cigány Mák 
mds környékbeli rablást és betörést is köve* 
tett el s valószínűleg ók a tettesei a múlt hátas 
Szarvason történt

revolveren rablónserényletnek.

nehogy az együttélésnek a munkaadói és alkal 
mázott! viszony színezete Jegyen.

Csobaji József halála után az örökös etr 
ideig fizette Sz. Gizellának a gyermektartási di
jat, de amikor a leány egyéb igényekkel, igy 
három évi fizetésének követelésével lépett fel 
beszüntette a tartáséij kiutalását. Az aszony erre 

pert Indított M00 pengő megfizetése 
erejéig.

A bíróság előtt az örökös azt igyekezett iga
zolni, hogy az elhunyt Csobaji József Sz. Gizvi- 
Iái a házvezetőnői fizetésen felül is honorálta 
s igy kártérítésre nem lehet igénye.

A bíróság el Is utasította a keresetet,
de az asszony a Táblánál keresett jogorvoslást. 

A Tábla Schermann-tanácsa szombatim tár
gyalta ezt az ügyet és

feloldotta as elsőfokú bíróság Ítéletét 
azzal az indokolással, hogy Sz. Gizella csak 
szolgálatának első hónapjaiban kapott fizetést, 
mert a továbbiakban a földbirtokos máskép kí
vánt róla gondoskodni. Utasította tehát a tör
vényszéket, állapítsa meg, kapott-e Se. Gisells s 
lakáson és élelmezésen kivül olyan értéket, 
amely három évi fizetésével felér.

tották a főkapitányságra a foglalkozásnél
küli fiatalember barátnőjét, Benedikt Ar80' 
ka 22 éves kötőnöt is, majd megindult a 
nyomozás Lukét Antal betörő és tolvajtár
sainak a kézrekeritésére. Sikerült a rend
őrségnek megállapítania, hogy Ábrahám 
István 20 éves napszámos és Rum István 20 
éves autószerelő, a már elfogott kirakat
fosztogató két társa, Kaposvárra utazott, 
részben, hogy a Budapesten lopott holmit 
értékesítse, részben uj tolvajlások elköve 
lése céljából.

A főkapitányság telefonon érintkezésbe 
lépett a kaposvári rendőrséggel, 

amely csakhamar jelentette, hogy a két fia
talember ar ottani zálogházban több érté
kes holmit helyezett el és Budapestre már 
vissza is utazott.

A kaposvári vonat beérkezésekor aaár 
detektívek várakoztak a keleti pályaud

varon, 
akik a vonat utasai között esakhamar 
is találták Ábrahám Istvánt és Rum Ist
vánt, akiket szintén előállítottak a főkapi
tányságra. A vasárnap délelőtti kihallgatá
suk alkalmával a főkapitányságon már

hnssonayole klrakatfeaatáat 
bizonyítottak rá a négytagú tolvajbandára, 
amelynek tagjait letartóztatták. A nyomo
zás tovább folyik a teljes bűnlajstromuk 
összeállítására.
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Q HQuSsuSlgyben 
ntágiyanaiáit halt cseiaaieany 
állítólagos gyiihosa leientkezett 

a renaőrségen
Héuleien levelei intézel! a főkapitányhoz

Vasárnap délelőtt a főkapitányság napi 
postájával rendkívül érdekes és nagy izgal
makat keltő névtelen levelet kézbesített ki 
a főpostahivatal. Az intelligens irásu levél 
azt a nagy meglepetést keltő bejelentést tar
talmazta, hogy

a levél Írója ölte meg a hűvösvölgyi 
vadaskeríbeu maglyahalált halt Steie

rics Máriát.
Az ismeretlen levélíró, aki magára vál

lalja Steierics Mária meggyilkolásának bor
zalmas vádját, kézzel írott levelét egyenesen 
Bezegh-Huszágh Miklós főkapitánynak cí
mezte. Az aláírás nélküli, hosszú levél tar
talma a következő:

A rendőrség nem járt helyes irányban, 
amikor azt állapította meg, hogy Steierics 
Mária öngyilkosságot követelt el. Élénken 
figyeltem a hírlapokban a nyomozás mene
tét és csodálkozva láttam, hogy a végső 
megállapítás az lett, hogy valószínűleg ön
szántából halt máglyahalált Steierics Mária. 
A való igazság ezzel szemben az, hogy gyil
kosság történt.

A gyilkos én vagyok!
Én vásároltattam Steierics Máriával a petró
leumot, én mentein fel vele a Vadaskerlbe, 
én öntöztem le ruháját petróleummal és én 
gyújtottam meg. Hogy milyen előzmények 
vittek rá a tett elkövetésére, azt természet
szerűleg nem közlöm, hiszen azzal nyomra 
vezetném magam ellen a rendőrséget. Ez 
pedig nincsen szándékomban ...

Az ismeretlen levélíró semmiféle álnevet, 
vagy más jelet nem irt a levél végére és igy 
a névtelen leveleknek ez a legfontosabb 
részlete teljesen hiányzik. A főkapitánysá
gon, ahol ez a furcsa levél nagy meglepe
tést keltett, az a vélemény alakult ki, hogy

vagy rossz tréfát akart elkövetni valaki a 
nyomozó hatóságokkal szemben, vagy pedig

■ düsseldorfi tömeggyilkos levelezési 
szenvedélyét ak^ »a itt Budapesten le- 

kopirozni.
Mindenesetre a levelet a főkapitányság ki
adta az ügy nyomozását vezető rendőrkapi
tánynak, aki megteszi a szükséges intézke
déseket egyrészt a titokzatos levélíró kilé
tének megállapítására, másrészt pedig a le
vél tartalmának és a levél adataiból meg
konstruálható feltevéseknek az ellenőrzé
sére.

Érdeklődtünk az ügyben a főkapitánysá
gon, ahol kijelentették, hogy ez a különös, 
levél valóban megérkezett, de annak ezidő- 
sze.rint különösebb jelentőséget nem tulaj
donítanak. A nyomozás és a boncolás ered
ménye valószínűvé tette, hogy Steierics Má
ria önszántából választotta a máglyahalált, 
de ha a legkisebb komoly gyanuok merülne 
fel abban az irányban, hogy a borzalmas 
lüzhalál megtörténtében valami idegen sze
mélynek is szerepe lett volna, a rendőrség 
újból teljes erővel hozzálátna a nyomozás
hoz és a felmerült gyanuokok ellenőrzésé
hez.

A rendőrség sérülési osztályán egyelőre 
csak

ízléstelen tréfának tartják a levelet 
és annak beállításait és határozott formá
ban alakult ki az a vélemény, hogy a düs
seldorfi példa adt? az ideát valakinek a le
vél elküldésére. Mindamellett a főkapitány
ságon megteszik az ügyben a lépéseket, bár 
nem tartják valószínűnek, hogy ez a pót
nyomozás megváltoztatná a Steierics Mária 
máglyhalálára vonatkozó eddigi megállapí
tásokat.

BHiMeMap ifibben jönnek... 
uiiranu es uegcei: ———► Dtcsi-utca io. 
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karácsonyivására
hatalmas máreteblma folyik

A gondos előkészítés híre ujabb és ujabb vevőközönséget vonz.
Áruiük kiváló minősége meggyőzi vevőinket arról, hogy még a mondva csi

nált alkalmi kiárusítást áraknál Is jóval olcsóbbak a mi karácsonyi, szigo
rúan szabott áraink.

Farsangi és estélyi dlvatu^donságalnk iránt feltűnően nagy a kereslet.
Változatosan vonzó csoportokat bemutató világvárosi tiz kirakatunk megtekintése 

alapján is könnyen eldöntheti mindenki, hogy mi jót és hasznosat akar vásárolni: höl
gyeknek, uraknak és gyermekeknek.

Három előkelő külföldi 
mérnök izgalmas éjszakai 
kalandja a Kossuth Lajos 

utcában
Bonyodalmak rendőri beavatkozással egy elve

szett kulcscsomó körül

Tájékoztató

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

£*50
O-ioi

Kitűnő minőségű foulard selymek, 
divatos mintákban .................P 3-t’

Pongyolára és blúzra alkalmas sima 
és mintás chepp bársonyok P

■J.SO1 -UH
Crepe Sattn, tiszta selyem

1)8/KM) cm széles, minden színben, 
egesz kivételesen 17.— P helyett P W”

Kitűnő mosóvoal, jó minőség P -.80
Elismert jóminőségü cérnazefir,

férfiingekre .......................... P
£•25

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

£-50

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

csoportok:

140 cm széles angol tweed, sport
ruha és felöltökelme .... P 5SO

Női, valódi svéd kesztyű, 
bélelt ...................................P 3“

Angol nöl harisnyák, melé 
színekben, kiváló tartós; jó mosó P 280

Gyapjumellény és pnllove- 
rek, ismert, kiváló minőségű, 
szenzációsan olcsó áron . .. P 8“

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

2-70

Kötött gyapjiileánykaruha négy 
nagyságban, igen Ízléses, divatos 
— versenyára ......................  P 3"°

Csíkos rlps 130 cm széles
Indanthren............................  P 780

Moher gyapjú Velour 130 cm
széles ..................................  P 20

Cégünk minőségi és ktildnlcgesen olcsó áru specialitásai: 
Selyem butordamaszt, couponok párnákra éa iparművészeti célokra. Nyomott éa 

hímzett selyemsálak. Sima selyemkendők, nyakkendőselymek és fértisáfok.

Izgalmas éjszakai kaland játszódott le a 
vasárnapra virradó éjjel a Kossuth Lajos 
utcában.

A Fórum Filmszínház személyzete a késő 
esti órákban azt vette észre, hogy

elvesztek a mozi utcára nyíló helyisé
gének a kulcsát

Tűvé tették a mozi minden helyiségét, de 
a kulcsokat sehol sem találták meg. A mozi 
igazgatója, abban a feltevésben, hogy talán 
szándékosan ellopták a mozi kulcsait s eset
leg betörést akarnak a moziban megkísé
relni, éjfélkor, az utolsó előadás befejezése 
után, figyelmeztette a Kossuth Lajos-utca és 
a Károly-körut sarkán szolgálatot teljesítő 
rendőrőrszemet, hogy

kísérje figyelemmel a Fórum-mozi kör

NYILT-TÉR

ÓVÁS!
a Diim ngyeimczwitsa a kizonsaghezi

Elvétve előfordultak esetek, hogy a DÍVA kötelékébe tartozó több sráz cég 
közül néhányan Indokolatlanul, vagy helyt nem álló Indokkal megtagadták a ná
luk DIVA-könywel vásárló közönség DÍVA bevásárlási könyveibe a vásárolt áru 
vételárának feljegyzését. Az Ilyen eljárást a DÍVA kötelékébe tartozó, sok száz 
előkelő budapesti cég a maga részéről helyteleníti, elitéli, a DÍVA Igazgatósága 
pedig minden tudomására jutott esetben megtette a törvényes lépéseket, sőt, 

ahol ngy látta, hogy a közönség megkárosít- 
latott, bünUgyl feljelentést Is tett azok ellen, 

akik erre okot adtak.
A DÍVA Igazgatósága elhatározta, hogy azokat, akik elleo jogos panasz me

rült fel a vásárlók részéről,
a DÍVA kötelékéből kizárja,

és nevüket nyilvánosságra hozza.
A DÍVA Igazgatósága nyomatékosan felkéri a DIVA-könywel vásárlók tíz

ezreit, hogy minden vásárlásnál, Illetve a már megtörtént vásárlás után a fize
tésnél,

határozottan követeljék
• vételárnak a DIVA-könyvbe való feljegyzését és ha előfnrdnlna, hogy ezt meg
tagadnák.

haladéktalanul jelentsék be az esetei a DÍVA 
központnak (IV., Városházaira 14. Telefon 890—88), 
ahol az Igazgatóság a be nem vezetett lélel ulán 

1* kiutalja a kedvezményi

nyékét
A rendőr szemmel is tartotta a mozit.
Körülbelül egy órán át tartó megfigyelés 

után feltűnt neki, hogy a mozi Kossuth La- 
jos-utcai oldalánál, ott, ahol a reklámképek 
és fotográfiák függnek, három férfi tartóz
kodik, feltűnően vizsgálgatva a képeket. A 
rendőr gyanút fogott. Abban a hiszemben, 
hogy bizonyára a három egyén lopta el a 
kulcsokat s a moziba be akar törni, hozzá
juk lépett és

igazolásra szólította őket.
A három elegánsan öltözött férfi megdob 
benve bámult a rendőrre, tört németséggel 
kérdezték, mit akar tőlük. A németül nem 
tudó rendőr végre is a három, magyar nyel
ven nem értő férfit — akik érthetetlenül 

ugyan, de belenyugodni látszottak a ható
sági intézkedésbe —,

bekísérte az egyik közeli szálló hali
jába.

A rendőr onnan a főkapitányságot értesí
tette a „fogásról", majd telefonon Gerő 
moziigazgatót kereste mindenfelé, hogy kö
zölje vele, miszerint

sikerült elfogni a betörőket.

Csak hosszas telefonkeresés után talált rá a 
moziigazgatóra, aki a rendőr értesítésére a 
hajnali órákban autón rohant a szállodába, 
ahol a rendőr

már három órán át fogva tartotta „a 
lefülelt betörőket", akik egykedvűen 
várták, mi lesz az izgalmas éjszakai ka

land vége.
Végül Is megérkezett Gerő igazgató és 

akkor kiderült, hogy kiket nézett betörők
nek a túlbuzgó rendőr. A három betörőnek 
vélt férfi ugyanis a Western Compang be
szélő filmgépeket forgalomba hozó amerikai 
részvénytársaság

Budapesten tartózkodó főmérnökei vol
tak,

előkelő amerikai urak, akiket az igazgató 
már régebben jól ismert és akik szakmai 
érdeklődésből vizsgálgatták a mozi előtt a 
Singing fool beszélöíllm fotográfiáit, akik
nek természetesen semmi közük sem volt a 
Fórum mozi elveszett kulcsaihoz, még ke
vésbé volt szándékuk betörni a moziba.

Gerő igazgató bocsánatot kérve, elmon 
dotta a külföldi főmérnököknek, hogy miért 
vette őket hatósági őrizetbe a buzgó rendőr, 
majd megmagyarázta a rendőrnek is, hogy 
kiket nézett ö betörőknek. A rendőr erre, 
azzal a kijelentéssel, hogy csak kötelességet 
vélt teljesíteni, szalutált és távozott.

A három külföldi főmérnök furcsa éjsza
kai kalandja ezzel véget ért, a Fórum-mozi
ban viszont a vasárnapi napon folytatták az 
ellopottnak hitt kulcsok további keresését, 
ami eredménnyel is járt. Sikerült a különös 
éjszakai bonyodalmakat előidéző kulcscso
mót egy fogason függő, használatban nem 
lévő, régi munkakabát zsebében megtalálni, 

| ahová valaki azt véletlenül beledobta.
I (>. M

Teljesen kifosztották 
egy fuvarozási vállal

kozó villáját
Vasárnap délután betörők jártak Scáivartz- 

mayer István fuvarozási vállalkozó Zsolt-utca 
7. szám alatti villájában. A betörők kihasználva 
az alkalmat hogy a villa gazdátlan, mert an
nak valamennyi lakója színházba ment, fclfe- 
szitették az egyik ablakot és azon keresztül 
a házba hatolva, az.t úgyszólván

teljesen kifosztották.
Rengeteg ruhaneműt, ékszert, készpénzt szed
tek össze s azon az utón, amerre jöttek, eltá
voztak Mire a házbeliek hazatértek,

a lakást teljesen kiürítve találták.
Azonnal rendőri bizottság szállt ki ■ helyszín
re. amely nyomozást indított meg a tettesek, 
kézrekeritésére. A kár mintegy húszezer pengő.Fényes Marcel
ITBI ÍUVATÍZLETE

LIKVIDÁLÁSA
alatt az eddig hirdetett mélyen leszállított 

áraknál la olcsóbban árus!! finom 
férfidivatcikkeket

1 öltöuvre való legfinomabb 
angol és skót divatszövet 
különlegesség .....................P

1 csíkos nadrágra való szö
vet ............................................... P

Házikabátok .........................P
Hálóingek ............................ P
Borealino kalapok............ P
Nyakkendőnjdonságok ... ,P
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Győződjön meg személyesen e kitűnő 
vásárlási alkatomról
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Klebelsberg kultusz-] 
miniszter nyilatkozik a 
szegedi építkezésekről

Szeged, december 8.
64 Hét föl Napló tudósítójától.) Gróf Kle- 

belsberg Kunó kultuszminiszter, aki néhány 
nappal ezelőtt Szegedre érkezett, vasárnap 
több küldöttséget fogadott, majd résztvett a 
fogndnlmi templom freskópályázatáról dönlő 
zsűri ülésén. A zsűri ugv döntött, hogv az 
első dijat nem adja ki. a második dijat pe
dig Muhics Sándornak, a harmadik d:jat 
Udvardy Jánosnak Ítéli oda. Délután a kato
likus körben tartott előadást a kultusz 
miniszter

■ eranádl egyházmegye kflenearáz éves
történetéről.

A Hétfői Napló munkatársának alkalma volt 
beszélni

gróf KLEBELSBERG KUNÓ kultusz* 
miniszterrel,

a szegedi egyetemi és állami építkezésekről.
— Bár a pészügyminisrter — mondotta 

Klebelsberg —, valóban leszállította 5 száza 
lékkai a kuli sztárra költségvetését, ez azon
ban nem akadályát meg bennünket abban 
hogy a már megállapított program szerint 
meg ne valósítsuk •

■ tervbe vett egyetemi építkezéseket. 
így elsősorban a kollégium felépítését, amelv 
legkésőbb 1932-ben lesz kész. A tanítók há 
zát. ahol a tanyai tanítók kapnak szállást 
ugyancsak rövidesen felépítjük és az egyház
megyei építkezések is rövidesen megkezdőd 
nek.

Ahalálba indult a kis cseléd 
- mert eltört egy lámpát

Szomorú kis pesti eselédtragédla ügyében in 
ditott nyomozást ma a rendőrség. Clauser Mi 
hály a Budai Zenede főigazgatója bejelentette 
a főkapitányságon, hogy Prokop Klári nevű 18 
éves háztartási alkalmazottja eltűnt a lakásé 
ról. Búcsúlevelet hagyott hátra, amelyet a fő- 
Igazgató beszolgáltatott a rendőrségen.

A levélben azt írja, hogy 
■e keressék, öngyilkos lesz.

Prokop Klári kusza torokban megírta. Wngy 
takarítás közbep összetört egy asztali lámpát, 
nem mer többé a-gazdája szeme elé kerülni.

aaégyenll magát, hogy Ilyen kárt okozott éa 
ezért Inkább meghal.

A fökapitánvságon a bejelentés alapján nyom 
bán megindították a vizsgálatot és detektívek 
kutatnak utána, hogy megakadályozzák az Ön 
gyilkosságban, ha még nem hajtotta végre szán 
dókát

Eddig azonban még nem találták meg Pro 
köp Klárit, akinek pedig biztosan megbocsá 
tana a gazdája ha előkerülne.

Egyre fogy az 
iparostanoncok száma

Tanoncvédelmi ankét a Kamarában
Az Országos Tanoncvédelmi és Gondozói 

Szervezet vasárnap Kálmán Gusztáv v. b. t. t- 
oinökségo alatt ankétot rendezett a Kereske
delmi és Iparkamara üléstermében. Az ankét 
tárgya a kereskedelmi és Iparostanoncok foko
zott védelme és támogatása volt. As értekezlet 
elődója dr Álra Nagy János fővárosi tanonc 
iskolai tanár érdekes előadásban, statisztikáé 
adatok és külföldi példák alapján rámutnkMt 
arra, hogy a háborús évek leromlott születés! 
arányszáma miatt

■ következő években erősen meg fog eaap- 
pannl a lelentkerő tanoneok száma.

Az iskolában már most lényegein kevesebb ta 
nuló iratkozott he é* ez a megkisebbedett lét
szám körülbelül esak 19W körül éri el a béke
beli mértéket. Ismertette Németország viszo
nyait is, ahol az Iskolát elhagyó 14 éves Ifjak 
aránvazáma 1981 -ben 47 százalékkal lesz a bor 
málisnál alacsonyabb. Ez az aránystám ná 
lünk körülbelül iigvanilvon lesz, sót félő, bogii 
még nagyobb Beszélt a tanoneok rossz kere 
set| lehetőségeiről Szükségesnek tartja

egy nagy tanoneotthon felállításét.
Rámutat a leángtanoncok rendezetlen visto 
agaira és fokozott mértékben akarja őket ar 
iparban foglalkoztatni A rendkívül értékes ta 
nulmánvhoz hozzászóltak a különböző mintáz 
tóriumok, a főváros és at érdekképviseletei, 
kiküldöttel: dr Szantner Aladár államtitkár

Sóira és Beregi
uridlvat cég

Feihiviuk a váaárióközönség szives figyel
mét a Kirakatainkban látható angol és 
francia uridivatcikkeink. úgymint sAl, nyak 
ken lő zsebkendő harisnya, valamint eg\éb 
cikkeink rendkívül leaaAllltott ki- 

ArualtAal Arainkra.

Al Jolson 
beszél:

és 
könnyezték végig 

a

SINGING FOOL-t
Csütörtök este 10 órakor 

búcsúzom a 
FÓRUM közönségétől, 
hogy átadjam a SZÓT

az
egyetlen méltó utódnak, 

a

előadásban nevették

Magyar hang, 
magyar szív 

szólal meg *

lélekbemarkoló hangos prológusában

Csodálatos élménye lesz 
mindenkinek ez a 
gigantikus film

A FÓRUM volt és marad
az első hangosfilm-színház!

I

I

. . . .

A szerelmes legény 
gyilkos merénylete 

Az átnedvesedett puskapor mén. 
tette meg az öngyilkos szerelmes, 

pár életét
Miskolc, december 8. ’

(’A Hétfői Napló tudósítójától.) Szentsi- 
mon községben különös véletlen folytán 
menekült meg a biztos haLltól egy szerel
mes pár. Kováét Pál András 20 esztendős 
legény már hónapokon keresztül udvarolt 
a falubeli Kováét Margitnak, de a szülők 
ellenezték ■ házasságot. Kovács Pál ezért 
elhatározta, hogy végez magával is, meg a 
leánnyal is. Egy este magához vette pist. 
tolyát és

közvetlen közelből rálőtt a leányra,

aki vértől elöntve esett össze. A fegyver go. 
lyója azonban nem okozott súlyosabb s». 
bet a leányon, mert a leány tarkójában 
megakadt A legény, amikor látta, hogy a 
leány összeesik, hazaszaladt és

halántékon lőtte magát
A golyó befuródott a halántékába, de őnála 
sem okozott súlyosabb sérülést úgyhogy 
tíz nap után mind a Letten teljesen felgyó
gyultak.

A szereim! dráma két áldozatát at men
tette meg a haláltól, mint azt a fegyver
szakértő megállapította, hogy a töltény pus
kapora átnedvesedett és igy a lövedéknek 
nem volt átütő ereje.

Az érdekes szerelmi drámát szombaton 
tárgyalta a miskolci törvényszék, amely 
késő este kihirdetett ítéletében gyilkosság 
kísérlete miatt

Ötévi f egy házra 
ítélte Kovács Pál Andrást

Őrizetbe vették 
Herczeg Ferenc 

tolvaj szobalányát
A It. kerületi rendőrkapitányságon Wctu 

czeg Ferenc, az illusztris iró, bűnvádi föl
jelentést tett Horváth Vilma nevű cselédje 
ellen. A följelentés szerint Horváth Vilma, 
aki már régebb idő óta teljesít szolgálatai 
Hcrczeg Ferenc Hidegkuti-ut 51/b. alatt levő 
villájában, . alaposan gyanúsítható azzal, 
hogy része volt annak a nagymennyiségű 
élelmiszernek az eltűnésében, amelynek a 
villa éléskamrájából nyoma veszett A föl
jelentés alapján elrendelték a nyomozást, i

Dclektiveket küldtek ki a Hldegkafi-utí 1 
villába, 1

ahol kikutatták Horváth Vilnu\ szekrényét 
és ládáját ■ azokban elrejtve

aok élelmiszert, azonkívül 850 ffenfü 1 
készpénzt találtak,

aminek eredetéről Herczeg Ferenc Si-ob* 
lánya nem tudott felvilágosítást adni. Hor
váth Vilmát előállították a főkapitányságra 
és őrizetbe vették.

tán vagy nyugtával együtt valamely sajnála
tos tévedés folytán esetleg nem kapta volna 
meg a 

karácsonyi 
ajándék engedményre Jogosító Tungsram Bá
riumeső

szelvényt, 
követelje a postástól: legkésőbb 10 napon be 
lűí köteles art klkézbesltenl. De beküldheti 
hozzánk ■ decemberi rádiónyugtájái i« neré
re!, címével ée készülékének megjelölésével 
ellátva s postafordultával ennek alapján te 
megkapja tőlünk az engedményre jogosító 

utalványt.

Aa utalvány a készülék összes csöveinek 
beszerzésére Jogosít

EGYESÜLT IZZÓLÁMPA 
ÉS VILLAMOSSÁGI R.-T.
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Fórja szemeiattara harakiritkouetett 
el magán egy 65 eues asszony Újabb meglepetés

Tapolca, december 8.
rfA Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Különös családi dráma történt a 
zalamegyei Zánka balalonparti községben. 
Szabó Imre idősebb gazdálkodó hosszabb 
idő óta rossz viszonyban élt hatvanötéves 
feleségével. Vasárnap az öreg házaspár is
mét összeveszett, mire az asszony azzal vá
laszolt, hogy

öngyilkosságot fog elkövetni.
A férje erre ingerkedni kezdeti feleségével 
és megkérdezte, milyen késsel akar öngyil
kosságot elkövetni. Hogy nagyobb nyomató
kot adjon szavainak, egy hosszú pengéjű

disznóölő kést vett elő az asztalfiókból a 
felesége felé nyújtotta.

Az asszony elkapta a hatalmas kést s 
férje szemeláttára felhajtotta a hasát. 
Szabó Imre ijedten rohant ki a házból, 

fellármázta a szomszédokat, akik orvost 
hívtak nz asszonyhoz. Szabóné azonban 
kergetett maga mellől mindenkit,

sulyos sebével kirohant a házból, 
majd az udvaron elvesztette eszméletét

el-

_ _ ____  __________  ___________ és
összeesett. Szabó Imrénét, aki valósággal 
harakirit követett el önmagán, haldokolva 
szállították a tapolcai köz kórházba. A csa
ládi tragédia ügyében a csendörség megin
dította a nyomozást.

Egy csanádmegyei földbirtokos 
az elmegyógyintézetbentalálta 

meg eltűnt leányát
A fiatal asszony idegbajt kapott, mert férje a nászuton 

hirtelen meghalt
Megdöbbentő családi tragédia megható 

ulójátéka zajlott le tegnap délután az egyik 
fővárosi elmegyógyintézet főorvosi rendelő
jében, ahol egy előkelő csanádmegyei föld
birtokos az intézet egyik ápoltjában felis
merte régen eltűnt és már-már elveszettnek 
hitt fiatal leányát.

Egyik este a Nagykörúton nagy feltűnést 
keltett egy izgatottan viselkedő elegáns nő, 
aki odasietett tiz óra tájban az Andrássy-ut 
sarkán szolgálatot teljesítő közlekedési rend
őrhöz és

azt eltolva helyéről, maga állt oda. hogy 
karmozdulataival Irányítsa a forgalmat.

Eleinte csak azt hitték, hogy valami tréfá
ról, esetleg fogadásról van sió, de azután 
a nő olyan zavaros feleleteket adott, hogy 
a rendőr előállította a kerületi kapitány
ságra. A kapitányságon a zűrzavaros felele
tekből a szerencsétlen nő személyi adataira 
^vonatkozóan semmit nem tudtak megállapí
tani, csak azt tudták konstatálni, hogy — 
nem épelméjű. Értesítették a mentőket, akik 

be la szállították a szerencsétlen jól öl
tözött, csinos, fiatal, 25—26 esztendő 

körüli urinőt a tébolydába.
Ugyanebben az időben a különböző ható-

Ságokat körtávirattal keresték fel, amelyben 
Jóska Máté csanádmegyei földbirtokos, aki 
ott nagy népszerűségnek örvend és G00 hold 
földbirtoka van, arra kéri a hatóságokat, 
hogy eltűnt leánya felkutatásában legyenek 
segítségére. A távirat szerint a földbirtokos 
egyetlen leánya, a 24 éves Gizella, röviddel 
előbb férjhez ment egy fiatal orvoshoz, aki 
ugyancsak csanádmegyei földbirtokos csa
lád gyermeke. A fiatal pár az esküvő után 
nászutra Olaszországba ment, ott azután 
megdöbbentő katasztrófa történt:

a fiatal, alig hatnapos férj, a nápolyi 
pályaudvaron, éppen mikor vonatra 
akart szállni, hogy tovább utazzanak, 
agyvérzést kapott és anélkül, hogy esz
méletét egy pillanatra is visszanyerte 

volna, a nápolyi kórházban meghalt.
A fiatal asszony idegzetét teljesen fel

dúlta ez a szörnyű szerencsétlenség, úgy
hogy amikor hozzátartozói a kórház igaz
gatóságának sürgönyére Nápolyba érkeztek, 

nyomtalanul eltűnt onnan.
Apja és apósa hiába kutatták át az egész 
várost, nem találták sehol és csak annyit 
tudtak megállapítani, hogy leányuk, akinek

népszerű osztályunkban a félemeleten!
Mindazon legfinomabb angol és francia női és férfi kabát-, kosztüm- 
és ruhaszöveteket, valamint sportkahát, sportszoknya, házi- és 
reggeli-kabátokra alkalmas anyagokat, melyek fenti osztályunkon 

az idények alkalmával felhalmozódtak.

karácsonyi vásárunk tartamáig 
csaknem feláron árusítjuk, pedig.- 

8, 10, 12 és 15 pengős árcsoportokban.

László és fehete
különleges női és férfi dlvatkelmék áruháza

TV., Petőfi Sándor ucca 14—16. szám. 
rctiküljébcn ott volt a Budapestig szóló re
túrjegy, felszállóit a vonatra és elutazott 
Nápolybái. Haza azonban nem érkezett. Tű
vé tették utána tehát az egész környéket, 
tAviratoztak a magyarországi városokba is, 
de nem tudtak sehol nyomára akadni.

Mikor azután a csanádmegyei földbir
tokos legutóbb Budapesten járt, közölték 
vele, hogy

az adott személylelráshoz hasonló kül

sejű fiatal nőt a tébolydába szállítottak 
be a mentők.

A földbirtokos azonnal autóba ült és az el
megyógyintézetbe robogott, ahol néhány 
perccel később

viszontláthatta eltűnt leányát.
Minden valószínűség szerint a szerencsét

len fiatal asszony egyhuzamban utazott Bu
dapestig, hogy hazatérjen a szülői házba, a 
fővárosban azonban teljesen összeroppant.

Vasárnap éjszaka a Harmincad-utcábaa lelőtte 
támadóját a rendőrőrszem

Elmebeteg támadta meg a rendőrt, aki önvédelemből jogosan használta fegyverét
A vasárnapra virradó éjszaka a Harmincad- 

utcában szolgálatot teljesítő Ruff István rendőr 
figyelmes lett egy kopottan öltözött emberre, 
aki tömött hátizsákot cipelt. Gyanúsnak tar
totta,

arra gondolt, hogy valami betörésről 
igyekszik hazafelé.

Igazolásra szólította, az ismeretlen ember azon
ban nem akarta igazolni magát, vitatkozni kez
dett a rendőrrel, majd

kést rántott és rátámadt
Ruff István szorongatott helyzetében revolvert 
rántott és a késsel hadonázó emberre lőtt, akit

■ golyó a vállán talált és összeesett.
A rendőr hívására a mentők a sebesültet a

Rókus-kórházba vitték. Megállapították, hogy 
Bezovics Vendel a neve, napszámos. A sebesü
lése csak könnyű természetű volt és ma reg
gel már előállították a főkapitányságra, 
rült, hogy

nem volt betörő, hanem elmebajos, 
mire a rendőrség véleménye alapján a 
mezei elmegyógyintézetbe szállították.

A főkapitányság vizsgálatot indított a

Kide-

lipót-

........... .......................... ... fpffy- 
vcrhasználat ügyében. Megállapították, hogy a 
rendőr szorongatott helyzetében

önvédelemből jogosan használta a fegyverét 
és szándékosan irányította a lövést a irapszá* 
mos válla felé, azzal a szándékkal, hogy csak 
lefegyverezze, de nem akart sulyos sérülés# 
ejteni rajta.

annál meggyőzőbben hívhatjuk fel t. tagjaink és vevőközönségünk figyelmét, mert a M. kir. 
Anvagvizsgáló Intézet szakvéleménye szerint a bemutatott és általa megvizsgált szöveteink 

színe, anyaga, szakító ereje és minősége minden tekintetben kifogástalan.

3 méter divatöltönyszövet, az
egész --------------------------

3 méter sötétkék vagy fekete 
kamgarnszövet --------------

Az öltöny készítési dija nettó
P 40.-. P 80.-. P 72.-.

Női ing--------------------------
Nadrágkombiné------------------
Férfi schiffoning............. ..........
Frakking la------ — P 14.20 és 16.80

P 38.

60.
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.. 3.80
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i Angol gyapjuzokni, féláron

P 2.-, 3.20
I

P 12.80

Női nadrág la —----------
Kötöttmellények és pullove-

rek........ .......... P 7.—, 9.-
la tenniszflanell .. —----------P
Fehér függönygrenadin, dupla

széles----------------------—

és 3.50 
P 1.70

és 11.50 
.98

1.20

Jumper-kelmék, decens min
tákban —----------------------P

Női házicipő la--------------------
Férfi házicipő la----------------
Házikabát a legjobb ajándék

P 38.-. 48.- és
Elegáns női télikabát valódi 

szőrmegallérral ........ ..........
Jumperruha, sokszáz mintában

P 35.-. 43.-. 48.-, 50.- és

4.-
6.90
7.60

32.

52.'

december 31-ig 10°lo pénztárengedmény!

Kedvező részletfizetési feltételek!

A Magyar Köztisztviselők Fogyasztási, Termelő 
Értékesítő Szövetkezete ruházati áruházai:es iLraeKesiw ——•—

Budapest, V., Gról Tisza István ucca 18. 4- IX., Mester ucca 15-17. I., Attila ucca 14.
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HÍREK
•— Időjárás. A Meteorológiai Intézel va

sárnap az időjárásról ■ kővetkező prognózist 
adta ki: Továbbra it enyhe idő várható, leg
feljebb délnyugaton kisebb esőkkel.

— TemplonMzenteléa Tatabányán. Disxcs 
ünnepség keretében vasárnap délelőtt szen
telte fel Serédi Jusztinián bíboros herceg* 
prímás a tatabányai uj templomot, amelyet 
a bányatársulat igazgatósága épített a mun
kások számára.

— A kaposvári rendőrség vehetőjének vá
ratlan áthelyezése. A kaposvári államrendör- 
ség vezetőjét dr. Cséry Bálint rendőri Ataná- 
esőst a belügyminiszter táviratilag Kaposvár
ról Nyíregyházára rendelte, helyébe a 
nyíregyházai rendőrség bűnügyi osztályának 
vezetőjét, Ozory Istvánt helyezte át Kapos
várra. A hivatalosan még meg nem erősített 
hir Kaposvárt nagy feltűnést keltett.

— A robogó gyorsvonat halálra gázolt egy 
asszonyt. Békéscsabáról jelentik: Halálos
végü szerencsétlenség történt ma Békésföld
vár vasútállomásának közelében. A gyors
vonat halálra gázolt egy idős, nagyothalló 
asszonyt, aki az esti alkonyatban nem vetít 
észre a robogó vonat közeledését. A vonat 
kerekei kezét-lábát tőből levágták, törzsét 
összeroncsolták, fejét pedig a felismerhctct- 
lenségig összemorzsolták. A szerencsétlenül 
járt asszonyt, férje ismerte fel a ruháiról. A 
vizsgálat megindult annak kiderítésére, hogy 
a halálosvégü vasúti gázolásért kit terhel a 
felelősség.

— Huszonötévé* a Kereaztényssoélallsta 
Egyesületek Orsságos Szövetsége. A Keresztény 
szocialista Egyesületek Országos Szövetségében 
tömörült szakszervezetek ma ünnepelték fenn
állásuknak 25 éves jubileumát. A diszközgyü 
lésen M o ráült z Lajos Igazgató tartott előadást 
a magyar keresztényszocialista mozgalom tör
ténetéről. Az ünnepi beszédet Haller István volt 
miniszter mondotta.

— Újságírók síremlékeinek leleplezése. 
Vasárnap délelőtt négy újságíró jeltelen 
sírján avattak emléktáblát. Zsoldos László 
síremlékénél az avatóbeszédet Kilián Zoltán 
tartotta. A rákoskeresztúri temetőben 
ugyanekkor avatták fel Szomaházy István, 
Bródy Miksa és Mandovszky Richárd sír
emlékét. Az egyes síroknál Kárpáthy Aurél, 
Harsányt Zsolt és Lengyel László mondtak 
beszédet.

— Bétyeggyöjtő-nap veit vasárnap. A Ma 
gyár Bélyeggyűjtő Egyesületek Szövetsége va
sárnap délelőtt a Drechsler-kávéház félemeleti 
helyiségeiben bélyeggyűjtő-napot rendezett. A 

‘nap programja reggel 0 órakor a bélyeg és a 
bélyeggyűjtőiről tartott nagysikerű előadások 
ka! vette kezdetét, amelyet számos gyűjtő hall 
gátolt végig. Majd a legkiválóbb magyar flla 
telisták bemutatták gyűjteményeiket. A bélyeg
gyűjtő-nap cserevásárral ért véget.

— Megalakult a középiskolai diákok rádió 
•Követsége. Szombaton délután a MOVE szék
házéban tartotta alakuló ülését a Középiskolai 
Diákok Országos Rádió sző vétségé. Az alakuló 
Ólésen megválasztották a tisztikart. A rádió 
•tudlója üdvözölte az uj szövetséget.

— Betörők teljesen kifosztották gróf Szé
chenyi Frigyes kastélyát. A szombatról va
sárnapra virradó éjsznka kilenc ismeretlen 
egyén behatolt gróf Széchenyi Frigyes so- 
mogytarnócai kastélyába, ahol az összes 
ajtókat és ablakokat betörték, a muzeális 
értékű berendezést összetörték é^ ami csak 
elmozdítható volt a kastélyban, mindent el
vittek. A csendőrség megáliapitotta, hogv 
kilenc gumikesztyűi betörő követte el a 
betörést, akik sok családi és más műkincse
ket vittek el magul'kal, de értékre való te
kintet nélkül minden elmozdítható dolgot 
magukkal cipeltek. A csendőrség a folya
matba tett erélyes nyomozás alapján abban 
a feltevésben van, hogy a betörőbanda Ju
goszlávia felé szökött.

ÚRI FEHÉRNEMŰNEK
épp olyan jól kell kidolgozva len 
nie. mint a ruhának. Próbálja meg 
uj férfifehérnemfl-osztályunkat. In 
gck készen és mérték után. A lég 
divatosabb és legszebb színek Lég 
jobb kivitel. NEUMANN M., Buda 
nest IV . Muzeum-könt 1.

— Ab első ezredrmléktábla a Hadtörténelmi 
Múzeumban. Vasárnap tartotta a volt maros
vásárhelyi 22. gyalogezred emléktáblájának le
leplezését. A voll husronkettesek nevében báró 
Than Károly altábornagy mondott beszédet. 
Ugyanekkor alakult meg a volt huszonkettesek 
bajtársi szövetsége.

— Halálozás özv. Schmolka Samuné, 68 éves 
korában, szombat este elhunyt. Hétfőn délután
8 órakor temetik a rákoskeresztúri izr. temető
ből. Halálát kiterjedt rokonság gyászolja.

— A Reklcanlegylet közgyűlése. A Magyar
Rokkantscgélyző és Nvugdijegylet (Vili, Jó- 
vsef-utca 23. sr.) vasárnap rendkívüli közgyű
lést tarlót*. A közgyűlésen 69.551 tag képvisel
tette magát. A gyűlést Kováts Géza alelnök nyi
totta meg A napirend egvetlen pontját, az 
alapszabályok módosítását. Bárdos Ferenc fő
titkár, országgyűlési képviselő ismertette. Ar. 
elfogadott módosítások szerint minden teg at 
általa befizetett tagsági Illetékek 45 százalékát 
kapja évi rokkantsági segélyül. Az 1929 január 
elseje előtti tagdíjakat ax egvlet 20 százalékra, 
• későbbi befizet ezeket pedig 100 százalékra
valorizálja. A régi befizetések értékének to
vábbi fölemelése érdekében küldöttséget vá
lasztottak, amely a pénzűgx minisztert is f«|. 
keresi.

Egy budapesti nagykereskedő 
inzultálta testvéreit a szolnoki 

bíróság előtt
Hagyatéki tárgyalás testvérháboruval

Szolnok, december 8.
(Á Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Kínos botrány játszódott le szom
baton délelőtt dr. Mikó Béla törvényszéki 
biró szobájában, ahol néhai Schlesinger 
Zsigmond örököseinek perét tárgyalták. 
Schlesinger Zsigmond gyermekei valameny- 
nyien előkelő társadalmi állást betöltő, is
mert budapesti és szolnoki emberek,

nem tudtak megegyezni a vagyon fel
osztásában

és ezért azt a bíróságra bizták.
Régen folyik a per, amely szombaton ér

kezett el utolsó állomásához. Éppen az egyik 
testvér, Székely Böske, Buchurald budapesti 
vasbutornagykereskedő felesége tett tanu-

— Petrovácz Gyula ünneplése. Petrovácz 
Gyula képviselőt a pápa a katolikus hitélet 
terén szerzett érdemei elismeréséül a Szent 
Szilveszter-rend középkeresztjével tüntette 
ki. Ebből az alkalomból vasárnap délelőtt a 
Dominikánus-templomban ünnepi nagymise 
voit, amelyet Mészáros János érseki heiynök 
pontifikáit. A mise után a kulturház nagy
termében ünnepség volt, amelynek során 
Balázs Béla egyházközségi elnök, Tabódy 
Tibor és Homonnay Tivadar képviselők üd
vözölték Petrovácz Gyulát, akit a közönség 
rendkívül meleg óvációban részesített.

— Az orthodox zsidóság uj elöljárója. A bu
dapesti aut orth. izr. hitközség választmánya 
december hó 8-án tartott ülésében Schlesinger 
Adolfot egyhangúlag pénzügyi elöljáróvá vá 
lasztotta meg.

— Fiatal anyáknak nélkülözhetetlen az újon
nan megjelent és Minerva könyvterjesztő vál
lalatnál (Erkel-utca 4.), valamint minden könyv
kereskedésben kapható népszerűén megírt, s 
Stefánia Szövetség 80 szemléltető képével ellá
tott „Csecsemőápolásról és nevelésről" írott 
munka. Ara 5 pengő.

íó pengőért naponta 
teljes diétát, összes laboratóriumi vizs
gálatokkal, külön felszámítás nélkül 
nyújt a FASOR-SZANATÓRIUM (VIU 
VUma királynŐ-ut 9.) belgyógyászati be
tegeknek a háziorvos irányítása mellett, 
kétágyas klinikai rendszerű külön szo

báiban.

Megtámadtak és véresre vertek vasárnap 
éjszaka egy számtanácsost. Vakmerő és ti
tokzatos utcai támadás történt a vasárnapra 
virradó éjszaka két óra tájban a Madarász
utca 86. számú ház elölt. Ebermann József 
számtanácsos hazafelé igyekezeti, amikor a 
meglehetősen sötét utcában három, bottal 
felfegyverkezett férfi esett neki, a botokkal 
össre-visszs verték és azután elmenekültek. 
A számtanácsos sulyos sérüléseket szenve
dett. Segélykiáltásaira a helyszínre sietett az 
őrszemes rendőr, aki a mentőket hívta. A 
mentöorvosok első segélyben részesítették a 
fején, hátán, vállán és arcán megsebesített 
számtanácsost és a gyöngyösiuti kórházba 
vitték be, ahonnan további ápolás végett la
kására vitték. A főkapitányság megindította 
a nyomozást a rejtélyes éjszakai támadók 
felkutatására.

— Bundapropaganda. Ilyen is van. Még pe
dig elég érdekes is hozzá, hogy vele külön is 
foglalkozzunk. A nyáron itt járt maharadzsa 
nejének és három női kísérőjének bundát vett. 
A kísérők a legújabb nolsett csikó bundát kap
ták és ugy látszik, egyébként! nagy olcsóságuk 
mellette ezek mindenütt ahol megjelenteké 
nemcsak feltűnést kelthettek, de annyira meg 
is tetszettek, hogy szinte etapszerüen tudja a 
Dorottya-utca 5 sz. alatti Dán Testvérek srü**s 
cég, hogy a maharadzsa merre járt, mert min
den empóriumból, ahol kíséretével megfordult, 
egyre-másra kapja a bundaremekek utánrende- 
lését

— Siemélyhajőjáratok. A MFTR közli, hogy 
ni előrehaladott idényre, való tekintettel be
szünteti a Budapest—Esztergom közötti (kis- 
dunai), valamint n Budapest—Mohács közötti 
azemélyhajójáratait. — Utolsó menet Budapest
ről Fsrtergomba és Budapestről Mohácsra de
cember 11-én, ellenkező irányban 12-én.

DOLLÁRESŐ
a

Royal Orfeumban
í'ortinf, n dollárkirály — Fríllis, a nyo'c 

ördög — Wire Larsen a „vadéval" 

stb. stb. minden este lói 9 órakor, szombat, vasár- éa ünnepnap délutáni előadás, 
telelőn; J. 421—68. Telelőn: J. 421-68

— A French-IJne őszi társasutazása Estak- 
Afrlkábi. A French-Line hajóstársaság január
ban ujabh nagyszabású társasutazást rendet as 
örökké napfényes, kellemes kliiuáju Észak-Af- 
rikába: Algír -Tunisz vidékére Az utazás részt
vevői Marseillesböl Algírba hajóznak s onnan 
kényelmet autóut vezet a fenséges Biskra oá«- 
sig. A világhírű karthágói romváros mcglekln- 
tése után térnek vissza Marseillesbe. A kisér*- 
személyzet minden európai nyelven beszél, 
Részletes felvilágosítással szolgál az utalásról 
a French-Line hajóstársaság (Budapest, Baross- 
tér * 8

— Védekezzünk a járványok ellen- A v*dek»- 
r/snek egyik egyszerű módja, ha ax ember reg
gel és étkezések után száját és torkát lsngy«* 
vizbe csepegtetett Diana xósburszesszel ÖN*- 
geti. Ajánlatot a mosdóvizbe egy kanálnjl 
Diana sósborszest tölteni.

vallomást, mikor
hirtelen hozzáugrntt fivére, Székely 
Béla, budapesti, Tisza István-utcai nagy
kereskedő és a meglepetésében véde
kezni sem tudó uriaaszonyt többször 

tettleg Inzultálta.
Ekkor a másik testvér, dr. Székely Sándor 
szolnoki fogorvos sietett húga védelmére, 
azonban

a felindult nagykereskedő ő ellene for
dult és őt Is bántalmazta.

A tárgyaláson jelenlévő öt ügyvéd nagy- 
nehezen tudta szétválasztani a civakodó test
véreket.

A kínos botránynak minden valószínűség 
szerint a bíróság előtt még folytatása lesz.

— Krobatin tábornagyot elgázolta az autó. 
Bécsből jelentik: Ma délután cpy gépkocsi, 
amelyben Chmel Károly ügyvéd volt, össze
ütközött egy tehergépkocsival. Chmel gép
kocsija oldalra sodródott és az épnen arra- 
haladó 80 éves Krobatin Sándor táborna
gyot, valamint egy Heller Hermina nevű 
76 éves hölgyet, aki kíséretében volt, föl
borította. Heller asszony agyrázkódást szen
vedett, Krobatin tábornagy fején erős fáj
dalmat érzett, de haza tudott menni.

— Titokzatos öngyilkosság a Margitszige
ten. Vasárnap este 8 órakor az alsó Margit
szigeten revolverdörrenésre lett figyelmes az 
őrszemes rendőr. Közvetlen a part szélén 
egy elegáns, jólöltözölt fiatalemberre talált, 
aki eszméletlenül feküdt a földön, mellette 
Browning-pisztolya hevert. Az ismeretlen, 
elegáns 20—22 év körüli férfi pisztolyával 
mellbelőtte magát és a golyó, amint a men
tők megállapították, tildéjét járta keresztül. 
A fiatalembernél semmiféle írást nem talál
tak, s mivel kihallgatni eddig nem lehetett. 
személyazonosságát még nem sikerűit meg
állapítani. A mentők beszállították a Rókus- 
kórházba. Állapota súlyos, életvfszélyes. Az 
ismeretlen öngyilkos személyazonosságának 
megállapítására megindult a nyomozás.

— Antal Géza püspök Pápa díszpolgára. Va
sárnap délben adták At dr. Antal Géza dunán
túli református püspöknek Pápán, díszközgyű
lés keretében, a diszpolgárságról szóló okleve
let. A díszközgyűlésen a vármegyei és városi 
előkelőségek jelenlétében több felszólaló mél
tatta az ünnepelt Antal Géza közéleti és a tár
sadalom javára kifejtett tevékenységét. Délben 
többszáz terítékes bankettet rendeztek Antal 
püspök tiszteletére, amelyen többek között 
Körmendy-Ékes Lajos főispán, Horváth Lajos 
dr. alispán, Lázár Andor és Jókay-lhász Miklós 
is megjelentek.

— Mindenki kaphat ingyen színházjegyet. A 
budapesti színigazgatók szerződést kötöttek egy
mással és e szerződésben sulyos pönálé terhe 
mellett kötelezték magukat arra, hogy senki 
emberfiának szabadjegyet nem adnak. A szi
gorú szerződés ellenére mégis van egy mód. 
amellyel hozzá lehet jutni a színházi szabad
jegyhez. Ez a mód: tessék Dfixi bevásárlási 
könyvvel vásárolni. Aki a Diva katalógusában 
felsorolt ötszáz pesti kereskedő üzletében vásá
rol és a vásárlás összegét beiralja a Diva- 
könyvbe, az már százötven pengő értékű össz- 
bevásárlás után ingyen kap a Diva irodájától 
bármelyik szinház, bármelyik előadására egy 
zsöllyét, vagy két támlásszéket, ha azonban ezt 
nem akarja igénybe venni, akkor előfizet he
lyette a Diva bármelyik budapesti napilapra 
egynegyed évre, vagy küld a lakására leólmo- 
zolt zsákban egy métermózsa elsőrangú porosz
szenet. Kaphat a vásárló ezeken a kedvezmé
nyeken kivül értékes karácsonyi ajándékokat is, 
amelyek különösen aktuálisak most karácsony 
tájékán. Mindenképpen érdemes a Diva-könyv- 
vel vásárolni.

— Rozgonyl udv. fényképész legújabb fcst- 
ményhatásu portraitfoíografiói a tiszta művé
szet színvonalán állanak. Ennek tudható be, 
hogy, a társadalom legszélesebb rétegeinek 
figyelmét felkeltették. Rozgonyit újabban megint 
favorizálja a művészvilág: ez egyébként nem 
nóvum, mert mór 20 évvel ezelőtt is legkitűnőbb 
művészeink és művésznőink kedvenc fotográ
fusa volt. Kiforrott, előkelő ízlésének tudható 
be. hogy ugy a főhercegi család, mint a mág
násvilág állandó látogatói a Mester műtermé
nek. '

— Érdekes fordulat a szegedi gyilkosság 
Ügyében. Szegedről jelentik: Lengyel Ferenc 
jómódú felsötenyai gazdálkodót, mint is- 
meretes, néhány nappal ezelőtt meggyilkol- 
Iák. A csendőri nyomozás megáliapitotta, 
hogy a meggyilkolt gazda rossz viszonyban 
volt mostohagyermekeivel, akikkel az örök- 
ségért pereskedett. Vasárnap elöállitoták a 
csendőrségre Rácz Istvánt, Lengyel e°vik 
mostohafiát, aki bevallotta, hogv mosfoha. 
testvéreivel, Tóth Annával és Józseffel már 
régebben készült a gyilkosságra. A szegedi 
ügyészség utasítására vasárnap este ugy 
Ráczot, mint Tóthékat előzetes letartóztatás- 
ba helyezte a cscndörség.

OLCSÓ KARÁCSONYI VÁSÁR! 
Dcc. 10-től 24-ig 

Finom íéi-fi télikabátok és 
férfiöltönyök példátlanul 

leszállított árban!
Saját készltményü divatos férfiöltönyök re

mek szabásban, kifogástalan kivitelben, ame
lyek a mostani őszi szezonban nem fogytak el, 
most egységárbon 45.— pengő. Továbbá elegáns 
hosszú férfi télikabátok finom fekete vagy 
sötétszürke posztóból bársony gallérral, párat
lan szép választékban, amelyek a mostani téU 
szezonban nem fogytak el, most egységárban 
készen kaphatók minden nagyságban 55.— 
pengőért László Lajos férfiruha üzletében, Vil
mos császár-ut 40. szám. Ezen kivételes rend
kívül leszállított olcsó ár oka, hogy a cég ai 
előrehaladt idény miatt nagy árukészletét csök
kenteni kívánja. Minden darab a legtökélete
sebb kiállításban készült. Nem üres dicséret ez, 
mert meggyőződhetik bárki, akt e cégnél vásá
rolni fog, mert e cég nem a haszon elérésére 
törekszik, hanem főcélja a jóhirnév kiépítése 
és ezért a vevő többet kap, mint amit remélt. 
Ez nem hangzatos reklám, hanem való 
igazság. Felhívjuk t. olvasóink figyelmét, hasz
nálják kJ ezen olcsó vásárlási lehetőséget

— Tovább dühöng a vihar az óceánokon. 
Párizsból jelentik: Az a vihar, amely Nyugat- 
Európa és Franciaország felett dühöng, a táv
író- ás telefonösszeköttetést több helyen meg
szakította. A Franciaországot Olaszországgal, 
valamint Spanyolországgal és Portugáliával 
összekötő vonalakon az összeköttetés meg
szakadt. Az Iroise nevű vontatóhajó vontató
kötele, amely a szerencsétlenül járt Heléne nevű 
dán gőzöst vontatta, elszakadt. A hajó másod
kapitányát egy hullám a tengerbe sodorta. 
Ugyancsak a tengerbe sodorták a hullámok • 
hajó őt utasát Az Auroch nevű mentőhajó az 
Essex nevű angol gőzöst az egyik kikötőbe von
tatta. A mentőcsónakoknak sikerült megmen
teni két francia háromárbócos hsjó legénységét

— Megalakult a Week-End Szövetség. Im
pozáns külsőségek között, nagy és előkelő 
közönség jelenlétében megalakult az Orszá
gos Magyar Wcek-End Szövetség. Az ala
kuló közgyűlést Dinich Vidor hívta egybe és 
azon többek között megjelent Ripka Ferenc 
főpolgármester, Andréka Károly főkapitány
helyettes, Samarjay Lajos a Máv elnökigar- 
gatója, Purébl Győző fővárosi tanácsnok, sz 
összes kerületi elöljárók, a rendőrség és az 
érdekelt testületek képviselői. Dinich Vidor, 
megnyitó beszédében hangsúlyozta a week- 
end fontosságát, azt, hogy törvényben sza- 
bályoztassék a szombat déltől hétfő reggelin 
tartó munkaszünet. Csécsi Nagy Imre altá
bornagy. a vasúttársaságok és idegenforgalmi 
szöveségek, valamint sok kcreskedöteslülct 
csatlakozását jelentette he. Dr. Bodor Géza 
és Ostermann Elemér felszólalása után meg
választották a kormányzótanácsot, amelynek 
elnökei: Ripka Ferenc, Csécsi Nagy Imre 
éa Kozma Jenő leltek.

dobozemmentball
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Elfogták a miskolci kloroformos 
kasszalurűkat

Kloroformos altatógépét gyártották fis kasszaiuro 
körútra akartak indulni vele

Miskolc, december 8.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Vesietlelnies kasszafuró banda 
került ma a rendőrség kezére.

Néhány nappal ezelőtt betörök jártak 
Kun Lajos Szentpály-utcai vaskereskedésé
ben. A betörők, akik kitűnő fölszereléssel, 
speciális szerszámokkal dolgoztak, megfúr
ták és kifosztották a Wertheim-kasszát.

A rendőrség megindította a vizsgálatot és 
a gyanú három rovottmultu emberre terelő 
dött: Pipó István erzsébelkórházi fűtőre, 
Kolozsvári István munkásra és Simon Jó
zsef napszámosra. Pipának a kórházi laká 
kán házkutatást tartottak, ami meglepő 
eredménnyel járt. Az egyik szekrényfiókból

három üveg kloroform, egy pár gumi
kesztyű, azonkívül különféle szerszá

mok kerültek elő.
De egyéb gyanús holmira is akadtak. Talál
tak egy háromnegyed méter hosszú fúrót, 
amihez egy hosszú üres cső volt erősítve. 
Ehhez viszont egy fuvókészűlék volt illeszt

hető. A különleges szerkezetet fantasztikus 
módon akarták kasszafurásokra felhasz
nálni. .A fúró által vájt résen akarták be
dugni a csövet a betörésre kiszemelt helyi
ségekbe és

a fúvókészfllék segítségével kloroform
mal árasztották volna el,

hogy azután szabadon garázdálkodhassanak. 
Megtalálták Pipának a naplóját is, mely

ben o tolvaj lélektanáról elmélkedik oldala
kon keresztül.

A házkutatás után mindhármukat előál
lították a rendőrségre és vallatóra fogták 
őket. Pipó és Kolozsvári tagadnak, Simon 
József azonban rájuk vallott. Elmondotta, 
hogy

nagyarányú fosztogatásokra készültek.
Meg akarták fúrni a szerencsi cukorgyár és 
a szubakállói bányatelep kasszáját. Már 
Szerencsen és Szuhakállóban is jártak, hogy 
tanulmányozzák a helyszint.

A rendőrség folytatja a vizsgálatot az ér
dekes ügyben.

Elrendelték Grubanovics Gyula 
elmeállapota megfigyelését

ív íx

A zenekedvelők karácsonyi ajándéka 
ROMÁIN ROLLAND UJ NAGY MÜVE:

Vegyes bizottság szállt ki a nagykanizsai kastélyba 
a vizsgálóbíró vezetése alatt

Nagykanizsa, december 8.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefon

jelentése.) Elsőnek jelentette a Hétfői Napló 
annak idején a Szarkácstópusztán le
játszódott borzalmas drámát, amelynek so
rán Grubanovics Gyula földbirtokos agyon
lőtte bérlőjét, Blumenschein Imrét, majd ön- 
maga ellen fordítva fegyverét fejbelőtte 
magát.

Grubanovicsot a kaposvári közkórházba 
kiállították, ahol azóta már javult az álla
pota, de viselkedéséből komolyan lehet arra 
kővetkezteni, hogy

idegzetét a véres tragédia teljesen fel
őrölte.

Éppen ezért szombaton délelőtt vegyes bi

zottság szállott ki a kórházba, a vizsgálóbíró 
vezetésével, hogy felülvizsgálják a nagybeteg 
földbirtokos egészségi állapotát. Megjelentek 
a vizsgálóbíró, az ügyész, egy törvényszéki-, 
egy ellenőrző orvosszak értő, végül pedig a 
család képviseletében Igmándy László ny. 
testőrezredes.

A bizottság az orvosi jelentéseket meghall 
gatva, úgy döntött, hogy

elrendelik Grubanovics Gyula elmebeli
állapotának törvényszéki orvosszakér
tővel hat héten keresztül való megfigye

lését.
Csak a végleges orvosi vélemény után dönt 
az ügyészség arról, hogy milyen címen emel 
vádat a földbirtokos ellen.

BEETHOVEN
Ara fíizve: Többszáz kótával és illusztrációval Ara kötve*.

P 8.50 Mindenütt kapható! P 10.50

Fel akarta gyújtani szerelmese 
apjának malmát

Kaposvár, december 8.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Drávaszentes községben Sehic.hter 
István 25 esztendős molnársegéd régebben 
udvarolt már főnöke, Emberics Péter ma
lomtulajdonos leányának, aki viszonozta is 
szerelmét. A fiatalok elhatározták, hogy egy
bekelnek, a malomtulajdonos azonban hal
lani sem akart a házasságról, s mikor a mol
nárlegény megkérte a leány kezét,

Emberics elutasította a kérőt.
A fiatalember bosszút akari forralni fő 

nöke ellen. Mára virradó éjszal án
fel akarta gyújtani a malom épületét. 

A tüzet azonban sikerült lokalizálni, úgy, 
hogy az épületet még megmentették.

Schichter Istvánt a csendőrség letartóz
tatta

és átkisértette a kaposvári törvényszék fog
házába.

A legalkalmasabb karácsonyi ajándék 
a már nem egészen fiatal asszony részére is 

Igen nehéz egy ilyen ajándékot választani. I 
Eljön az idő, midőn a családban észreveszik, i 
hogy anyuka olyan dolgokban, amelyek ezelőtt i 
gyönyörűséget okoztak neki, most igazi örömet j 
nem talál. Ékszer? Egy szép ruha? igen, igen, I 
nagyon szép, azonban magában azt gondolja: 
ezektől sem lehetek megint fiatal és szép. Egy 
kényelmes szék, meleg ruhadarab? — na, de 
ilyent, még nem vagyok én öreg asszony! Va
lami a háztartás részére? Mindaz, ami kell, 
megvan. Anyuka érzékeny lett és éppen aján 
dókkal könnyen meg lehet őt sérteni.

Egy varrógépet kellene neki ajándékozni! 
Ilyen is van már? igen, már hosszú évek óta. 
Még jó szolgálatot tesz? Bizonyára! Azonban 
anyukának már néha-néha nehezére esik a régi 
gépen dolgozni. A taposás t. i. már fáradságos 
és anyuka szemei sem olyan jók már, mint az

előtt. A gép zakatolása szintén terhére van már. 
Egy 25—30 éves varrógép már nem járhat csen
desen, és ezt anyuka bizony már észreveszi. A 
kézivarrás is fárasztja őt már. És éppen most, 
amikor a háztartás már kisebb lett, anyukának 
egy szép munka igazán örömet okozna.

Ezért komolyan mondom: Varrógépet kellene 
I neki ajándékozni, egy Singer-varrógépet, villa
mos motorral és varrófénnyel. Talán egy ..hor
dozható villamos Singer-varrógépet’*, amely épp 
olyan kedves, mint praktikus is. Ezt egy szek
rényben el lehetne helyezni, nem áll senkinek 

j sem útjában és tényleg ez az a gép, amely kéz- 
[ né! van akkor, amikor tulajdonképpen a varrás 

nem okvetlenül szükséges. Mert akkor azért 
. varrunk, stoppolunk és hímezünk, meri ez örö

met okoz nekünk és mert fáradságba nem kerül. 
| Singer-iizletek mindenütt találhatók.

i

I

Karácsonyra egy helyen vásároljon
DIWÜcsAéfJOK-

Az elemi iskolák és óvodák 
bezárását kérik a szülök az egyre 

terjedő diftéria járvány miatt 
A tisztifőorvos jelentése a főváros mai közigazgatási bizottsági 

ülésén a járvány ellent ujabb hatósági intézkedésekről
A székesfőváros közigazgatási bizottságának 

mai, hétfő délelőtti ülése elsősorban is azzal a 
kérdéssel fog foglalkozni, ami a budapesti szü

lőket immár hetek óta Izgalomban tartja: a fő
városi gyermekek közt fellépett dtftérlamegbete- 
gedések ügyével. A mai közigazgatási bizottsági 
illésen

Csordás Elemér dr. tisztifőorvos részle
tesen ismertetni fogja azokat az intézkedé
seket, amelyeket a diftcrltlszjárvány leküz
dése érdekében mától kezdődően életbe

léptéinek.
A tervbevett intézkedések szerint a tisztifőor- 
vosi hivatal plakátokon oktatja ki a nagyközön
séget a járvány elleni védekezés módjairól. Má
tól kezdve a főváros elemi iskoláiban és az 
óvodákban a tanitók és óvónők megfelelő for
mában

kioktatják a gyermekeket la a Járvány 
elleni védekezés módjairól, elsősorban ia a 

tisztasági rendszabályokról.
A tisztifőorvos intézkedése értelmében a ki

terjesztett létszámú iskolaorvosi intézmény ke
retében ma kezdődik meg a diftéria elleni dia
gnosztikai vizsgálat és védőoltás. Egyelőre 

huszonötezer gyermeket fognak ingyenesen 
beoltani.

az előzetes szülői beleegyezés és az Iskolaorvosi 
diagnosztikai vizsgálat után. Az oltásokat külön 
oltóorvosok végzik. Három fővárosi óvodában 
és négy községi elemi iskolában történik a védő
oltás i az egyes iskolákból az iskolaorvosok ki
jelölése alapján turnusokban járulnak a tanu
lók az oltóorvosok elé.

A tisztlfőorvos a közigazgatási bizottság ülé
sén ismertetni fogja a diítériajárvány leküzdést 
érdekében elrendelendő egyéb hatósági intéz
kedéseket is és kifejti, hogy

a közönségnek aggodalomra semmi oka 
sem lehet

A közigazgatási bizottság ülésével egyidejűleg, 
ma, hétfőn, ujabb

szülői értekezletet
tartanak a fővárosi és pestkörnyéki elemi isko
lába járó tanulók szülői s ezen az értekezleten 
rámutatnak arra, hogy Budapesten ar utóbbi 14 
nap alatt 253 ujabb diftériamegbetegedés és 13 
haláleset történt, s ennélfogva határozati javas
latban kérik, hogy

a főváros a Járvány terjedésének meggát- 
IAm céljából, rendelje el az elemi Iskolák

ban és óvodákban a tanítási szünetet
arra az időre, amig a járvány tart.

A szülők a határozati javaslatot küldöttség ut
ján juttatják el a polgármesterhez, aki a tiszti
főorvosi hivatal és a főváros közoktatási ügy
osztályának véleményezése után dönt a szülők 
javaslatáról.

Sorozatos gyújtoga
tások egy fejérmegyei 

községben
Székesfehérvár dec. 8.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
tése.) A fejérmegyei Mór községben a leg
utóbbi hónapokban egymást érték a tüzesetek 
A csendőri nyomozás megállapította, hogy

egy titokzatos gyújtogató garázdálkodik a 
községekben.

Az utóbbi hetekben már úgy látszott, hogy 
megszűntek a tüzkatasztrófák, s község lakos 
ligát azonban vasárnap éjszaka

ujabb két tüzeset tartotta rémületben.
Kapor Ferencné háza és pajtája gyulladt ki, s 
csakhamar tüzetfogott a szomszédos Pisch 
Jánosné pajtája is. amely négv gazdasági épü 
lettel együtt porrá égett

A esendörségnek az a gyanúja, hogy 
Iámét a tilokzat-n gyújtogató garázdálka- 

datt a bftaaéfbM.

▼églgbélelve.
Ezenhluoi

> tzsnyegosztaivunhon csali 1 napig.
Selvemfónyü moket 

sfizlúnátuelö 
nagy színválasztékban.
Selyemfényű moket

asztalterítő
150xloO nauyaág 

Képes árjegyzékünket

38~
22.80

díjtalanul küldjük.

Ab Igav.aAgi

Csak készpénzért lehet olcsón venni
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Gaái Franciska újra a Király 
Színházhoz szerződött

Februárban egy operett főszerepét Játssza el
Gaál Franciska jelenleg a Vígszínházban 

próbálja Csal hó Kálmán: Matyi színésznő 
lesz cimü vígjátékét. A bemutatót a jövő 
héten tartják meg és beavatott körök már 
elintézettnek vették, hogy Gaál Franciska 
nemcsak erre a szerepre ment vissza a Víg
színházhoz, hanem már az egész idényben a 
Vígszínház tagja marad. Ezt a feltevést 
megerősítette az a tény, hogy a Matyi szi- > 
jiésznő lesz cimü darab után a Vígszínház 
egy másik olyan darabot fog bemutatni, 
amelynek főszerepére Gaál Franciskát kom
binálták.

A híresztelések ellenére jelenthetjük, 
hogv Gaál Franciska csak kirándult a Víg
színház színpadára, mert a Király Színház
ban a Tommy és társa cimü operett búcsú-

előadásán
ujnbb szerződést irt alá, amely őt a 
Király Színházhoz egy szerep eljátszá

sára köti.
A Tommy és Társa utolsó előadásán ugyanis 
Lázár Ödön igazgató meleg szavakkal bú
csúzott a művésznőtől, aki kijelentette, hogy 
örömmel és boldogan játszik mindig a Ki
rály Színházban, ha erre alkalom adódik. 
Lázár Ödön, aki ugy látszik ezeket a szava
kat várta, azonnal szerződési blankettát tett 
Gaál Franciska elé aki ezt rögtön aláírta. 
Az uj szerződés szerint Gaál Franciska feb
ruár elején újra a Király Színházban fog 
játszani egy operettben.

Az operettet most keresi számára a Ki
rály Szinház.

ttrtföge van

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

•

rók. színészek, zeneszerzők közös attakja 
a Rádió elavult cenzúrája ellen

A cenzúrabizottság önkényesen változtatja meg az előadott darabok 
és dalok szövegét. Nem szabad a szerelem, de szabad a „SzépGigolo"

A Magyar Szövegírók és Zeneszerzők Egye
sületében néhány nnppal ezelőtt éles harcol ha
tároztak el a Rádió házi cenzúrabizottsága ni 
len. Erre az szolgáltatott okot, hogy ez a

házi cenzúrabizottság nemcsak szigorú és 
teljesen érthetetlen módon cenzúrázza az 
előadandó darabok, dalok szövegeit, ha
nem a darabokban és más írói alkotások

ban önkényes javításokat eszközöl.
A Szövegírók és Zeneszerzők Egyesülete sa

ját hatáskörében akart, fellépni a Rádió cen
zúrabizottsága ellen, de ez nz akció az egye
sület elnöke miatt váll éppen lehetetlenné. Az 
egyesület elnöke, Huszka Jenő zeneszerző, mi
niszteri tanácsos, egyúttal a fíádió fötanács- 
noka is, aki előtt most a következő alternatíva 
állt: vagy lemond az egyesület elnöki méltósá
gáról, vagy otthagyja a Rádió főtanácsnoki 
tisztségét. Mivel az egyesületi elnökség csak 
dekórum, viszont a Rádiónál viselt állása 
anyagi előnyökkel is jár, ezért a szövegírók és 
zeneszerzők inkább a középső megoldást vá
lasztották. Az egyesülettől teljesen /ügyetlenül 
egy csoport alakult, amelynek tagjai — a leg
népszerűbb Iibrettisták és dalszövegírók, akik 
a legsúlyosabban érzik magukon a házi cen
zúra érthetetlen és elítélendő szigorát — külön 
akciót kezdtek. Akciójukba bekapcsolták a Ma
gyar Színpadi Szerzők Egyesületét és a Buda
pesti Szinészszövctséget is. Ugy a Színpadi

Szerzők Egyesülete, mint a Szinészszövetség 
vezetősége, egyetértve a Rádióban fellépő szí
nészekkel, most

AAsAc ízvrtot alkotnak a cenzúrabizottság 
Intkapásainak letörésére.

A panaawrt ugyanaz, ami a nagyközönségé. Is
mert és nagysikerű dalok csak azért nem ke
rülhetnek előadáva a Rádióban, mert ezekben 
a „szerelem" szót énekelik, vagy tárgyuk a leg
természetesebb emberi érzés körül váltakozik.

Szénére: MATKOV1CH ny. rendőrfelügyelö

elM úiscrÉi nyoiíiozöiroúája
'V. Váezl-ntca20 Automata ■ 880— 8

A cenzúrabizottság a legkérlclheletlenehb szi
gorral irtja ki ezeket a részleteket és célzáso
kat ugv a zenés műfajokból, mint a prózai da
rabokból, amelyeknek nagy részét a Rádió elő
adásaiban

megváltoztatják.
Ez természetesen súlyosan sérti ar irói presz
tízst, de még súlyosabban érinti azokat, akik
nek irodalmi termésüket a cenzúrabizottság 
nem engedi a Rádióban előadatni Ugyanakkor 
pedig Horváth Gyula énekes cigányprímás nyu
godtan húzhatja és dalolhatja a Rádió családi 
közönségének a külföldi német sláger magyar 
vólloznlát: Szegény Gigolo, te szép Gigolo...

Minden este

ÖZÖNVÍZ
a Magyar Színházban

Világsláger 
Minden este
Városi szinusz

Óriási sikert aratott az

Andrássy-uti Szinház
uj műsora!

Premier után
ÖZÖNVÍZ. H. Berger, valljuk be, nem drámát 

irt, legfeljebb egy keretet, amelyet a legragyo- 
góbban ösazetanult színészeknek, ■ legkitűnőbb 
rendezőnek és a legpompásabb diszletmester- 
nck kellett kitölteni. Legalábbis ezt csinálták az 
Özönvíz cimü drámával Staniszlavszkyék, akik 
a világmárkás orosz szinikulturát az özönvíz
ben méltóan tudták reprezentálni. A Magyar 
Szinház érezte ezt, és tőle telhetőén mindent 
adott az Özönvízhez. Színészeket, díszletterve
zőt és még egy nagyhírű rendezőt, Alex Steint, 
a vilnai szinház igazgatóját — aki, most már 
bcvallhatjuk, megbukott. Vagy mi nem értjük 
meg Alex Steint, vagy a színészek nem értették 
meg amit ő rendezett, mert az eredmény sajnos, 
nem azonos a céllal. Mindezek ellenére, nagyon 
érdekes színházi estét jelent az Özönvíz. Hege
dűs Gyula haladt a színészek élén, akik közül 
az uj oldaláról bemutatkozó Sarkadi Aladárt, 
Dénes Györgyöt, Ihász Lajost, Vágót és egy uj 
színészt. Szigeti Lászlót, illeti az elismerés — 
nehéz munkájukért.

BAJOR GIZI UJ SZEREPE. Az Andrássy- 
uti Szinház uj műsora ismét alkalmat nyúj
tott Bajor Gizinek, hogy egy meghatóan szép, 
derűs és szivbemarkoló figurával, a „Szen- 
záció“ cimü egyfelvonásos keretében, ragad
tassa el művészetével az előkelő, kis szinház 
publikumát. Partnerei: Somlay Artúr és 
Abonyi Tivadar kitünően egészítették ki a 
darabnak Bajor Gizi által adott tartalmát. 
Az uj műsor egyébként slágerdarabokkal 
telt meg. Óriási siker!

vígszínház
Hétfőn, kedden, csütörtökön, pénteken 

és vasárnap este 

„Az első feleség*4
Szerdán 

„Marsall - 
Egy, kettő, három"

Szombaton

„Két lány az uccán"
Vasárnap délután

„Liliom"
KATICA. Márkus Alfréd irta a Városi 

Szinház újdonságának, a Katicá-nak muzsi
káját Márkus Alfréd azonban a Katicá-ban 
lemondott (talán egy magasabb cél miatt) a 
népszerű és átütő sikerű slágerkomponálás
ról. Ellenben hatásos szeriözszámokat irt! A 
Katica librettóját Martos Ferenc irta, régi re
ceptje szerint Az előadást Rátkay Márton és 
Biller Irén tartják táncos lábukon és derűs 
kedvükön. Zilahy Irén ügyes;

RÉGEN ÉS MOST-ról, a Király Színház 
újdonságáról, valljuk be, hogy az operett 
nem nagy igényű, de az előadás becsületes 
és szép munka. Pécsy Erzsi gyönyörűen éne
kel és olyan, mint egy alt-wien vitrin-baba. 
A humoros elemet elsősorban Dénes Oszkár 
ragyogó karikatúrája, Sziklay József natur- 
bursch szerepe képviseli. A második felvo
nás kabaréjelenete Somogyi Nusival az élén 
messze kimagaslott az operettből. Bársony 
Rózsi és Piddock együttes tánca a világ leg
első artistahelyein sikert aratna.

GOTHÉK A TERÉZKÖRUTI SZÍNPADON. 
Még a hét elején mutatta be uj műsorát a Teréz
köruti Színpad és azóta ez a műsor a siker fü
zében megedződött. Esténként zsúfolt ház tap
solja és kacagja végig Salamon Béla színházá
nak uj műsorát, amelynek Góthék a főattrak
ciói. Salamon Béláé a slágerbohózat, amelyet 
Nóti Károly irt. A műsorban ismét Salamon 
Bélának nevettek a legtöbbet. Herczeg Jenő, 
Romlás Vilmo3, Berki József, Lengyel Gizi, 
Berczy Géza és Jármai Karola kedvesen és ügye
sen szolgálták a célt: a közönséget megnevet
tet nt.

SZÖKIK A VÖM. Ar Omnia filmszínház e hét 
elején mutatta be a „Szökik a vöm" cimü első 
német hangosfilmet, amely a legszélesebb réte
geknek is lehetővé tette, hogy a beszélőfllm 
idegennyelvü részeit is élvezhesse. A kitűnő film 
főszerepeit Dina Grállá és Szőke Szakáll 
játsszák, óriási sikerrel.

Singing-íooí a Capitolban
Pénteken premier

Mintegy háromszázadikszor játsszák a Fórum 
filmszínházban a Singing Fool hangos filmre, 
meket, amely kétségtelenül a szezón eddigi leg
nagyobb sikerének számit. A Fórum filmszin. 
ház azonban most már kénytelen levenni müso- 
ráról a filmet, mert törzsközönségének váltóra, 
tos műsort óhajt biztosítani, de másrészről x 
Singing-Fool iránti érdeklődést is méltányolja 
azzal, hogy társszinházában

b Capitol filmszínházban a Slnging-Foolt 
további dladalutjára bocsátja.

Csütörtökön a Capitolban nem lesz előadás, 
pénteken már a szinház közönsége a Singing 
Fool csodálatos produkciójában gyönyörköd
het. Meg kell említeni, hogy a Slnging-Foolt a 
Capitolban ugyanazon a gépen vetítik és adják. 
riőj^amen^el^a^aJFóruinban^előí^sr^került.

Honthy Hanna,
Somlay Artúr, Z. Molnár, Székely Lujza, 
Lengyel Vilmos, Kovács Terus, Makay 

Gabriella, Dobos Annié, Keleti László az 

Utolsó kaland
Frederlc Lonsdale világhírű vígjátékénak 

főszereplői.
Bemutató szombaton a

A bemutatóig a „Tizennyolcévesek44 és a
J-'öldnélküly János44 szerepelnek a szin

ház műsorán.
* Holló Klára chanson- és előadóestje. De- 

eember 17-én este fél 9 órakor tartja Holló 
Klára előadóestjét a Zeneművészeti Főiskola 
nagytermében. Pünkösti Andor, Horváth László 
gordonkaművész és Szeléngt István zongora
művész közreműködésével.

* Vizsgaelőadás a Vígszínházban. A Bolond 
Istók cimü népi és daljátékot mutatták be as 
Országos Szinészszövetség iskolájának növen
dékei tegnap délután. A címszereplő Ignáth 
Gyula, tehetségesen játszotta szerepét, jó 
partnere volt a bájos Havlis Manci. Boris sze
repében ki kell emelni Faragó Mártát és Gás
pár György harmadéves növendék, akit min
den eddigi szereplése alkalmával külön meg 
kellett dicsérnünk.

Szédületes 
sikert aratott

* „U. S. E.“ Európai Egyesült Államok cí
men nagy zenekarra és zongorára egy pattogó 
ritmusú és eredeti dallamokból felépített in
duló jelent meg Chorin Géza, az ismert zen*- 
szerző tollából.

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

n diadalmas „Szakik a uöm“
Az első németül beszélő film
25-ik előadása

kedden '/,8 órakor az

Omniában



Bnd*p<*t, 1M9 december #. HfrTFfll NAPLÓ 0
Noé bárkája

prológusában Kertész Mihály, a Warner Bro- 
thers gigantikus filmjének főrendezője magya
rul szólal meg a filmen. „Hazám édes nyelvén 
üdvözlöm Önöket" — kezdte magyar bestédét __
amelyet a sajtó meghívott képviselői és néhány 
filmszakember sem tudott könny nélktl' végig
hallgatni. Kertész Mihály ezután néhány kere
setlen szóval elmondja küzdelmeit, addig, amíg 
ezt a kétmillió dolláros filmet elkészíthette és 
azt, amig a világ legnagyobb filmjének rendezé
sét rábízták. Ezután ezt mondja: „De miért be
szélek én, beszéljen a film magáért". És pe
regni kezdenek a Noé bárkájának képei. Soha 
tnegrázóbbat és nagyobbat ennéll A biblia az 
emberek rosszaságával indokolja a világot pusz
tító vizözőnt és a film szintén ax emberek rost- 
szaságával és elfajulásával magyarázza a vilá
got elhamvasztó nagy vérözönt, a világháborút. 
A szintézis csodálatos elevenségil és bámulatos 
logikájú összeforradásából alakult ki a ,Noé 
bárkája" filmje. Képek váltakoznak, ahol húsz- 
ezernyi tömeg Indul a fronton a halálba és 
ahol huszezernyi tömeget sodor végzete felé az 
ég megáradt csatornái, a kiáradt patakok, fo
lyók és tengerek. A film sajtóbemutatójának 
résztvevői számtalan önkéntelen tapssal jutal
mazták a gigantikus hangosfilm egy-egy jelene
tét, a kitűnő szinkronizálást, dialógusokat és a 
színészek játékát. A film pesti sikere szinte ki
számíthatatlannak látszik. A Fórum filmszínház 
mutatja be e héten a nagyközönségnek 

SZÍNHÁZI napló
jurlhály Istvánnak, ennek a kitűnő fiatal

/rónak alaposan kijutott a jóból. Talon 
Hz évvel ezelőtt a legnépszerűbb sanzon- és 
kabaréiról: közé számítódott, azután átpár
tolt a filmhez. Sokáig szinte egyedül uralta 
a Pesten megjelenő óriás filmek feliratait 
majd búcsút •mondott ennek a pályának is 
és a komoly Irodalommal kezdett foglal
kozni. így alkotta meg egymásután három 
négy darabját, amelyek — jellemző a pesti 
viszonyokra — sokáig nem kaptak színpa
dot. Most, amikor az Uj Szinház előadja 
„Béla, akt 26 éves" cimü darabját, egy 
szerre nagy kereslet indult a Mihály István- 
darabok iránt. A „Béla, aki 26 éves" pró 
búiról ugyanis olyan jó hirek szivárogtak ki, 
hogy a színigazgatók kezdtek figyelmesek 
lenni Mihály Istvánra. Így történt, hogy a 
Müvészszinház is Mihály-darabot keresett é.s 
a színházi ügynök, aki talán még további 
két Mihály-darabbal is rendelkezik, a szerző 
megkérdezése nélkül a Müvészszinháznak Is 
átengedett egy Mihály-vigjátékot, amelyet 
a szerző Balassa Emil társaságában irt. így 
történt, hogy egy fiatal magyar szerzőnek 
két müvét egyszerre próbálja két pesti szin
ház. Mihály most nem tudja melyik sike
réért drukkoljon.

legszebb 
és legolcsóbb 

karácsonyi
a^óndéfe

p 3.50, p 5

Minden délután
4 órától uzsonnádangveraeny

p 1.50
Nagyítások szép kivitelben

a

PHOTOMATON 
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alól
8 különböző felvétel
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Büffé-éttermünk (II. em.)
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bérletben P 1.60

Áruházunk 
mindennap este 7 óráig 

nyitva

corvin Aruház

William Fox 
beperelte a Royal Apollót

Kellő mértékben reklámozta-e a Royal Apolló a Négy 
ördögöt? — Elvi jelentőségű perben döntött vasárnap 

délelőtt a választott bíróság
Az egész moziszakma óriási érdeklődéssel I désének teljes betartására, vagy a kölcsön- 

várla a filmszakmaközi döntőbíróság vasár-1 összeg felemelésére akarta szorítani.
-< -j á szakmaközi döntőbíróság vasárnap dél

előtt tárgyalta a rendkívüli érdekes ügyet és 
Ítéletében mintegy

elvi döntést hozott 
a hangosfilmek terjedésével szükségszerűen 
beállott helyzetek megítélésére.

A Royal Apolló igazgatója Décsi Oszvald, 
a mai tárgyaláson azzal védekezett, hogy a 
Négy ördög-nek nem kellett olyan reklámot 
kifejteni, mint a többi filmeknél ez szoká
sos. A „Négy ördög" az egész világon ismert 
téma és Murnau a világ egyik legjobb rende
zőjének számit.

Ez a
besxélőfllm olyan, amely reklám nélkül 

beszél magáról.
A Royal Apolló csak arra szorítkozott, hogy 
tudassa a közönséggel, hogy a „Négy ördög" 
hangos változatát a Royal Apollóban játsszák 
és ez máris elegendő volt ahhoz, hogy az 
anyagi siker teljes legyen és n Fox filmgyá
rat károsodás ne érje, sőt ebből a várakozá
son felüli haszna legyen.

A döntőbíróság salamoni Ítéletet hozott. 
Megállapította azt, hogy a Fox filmgyárnak 
igaza van abban, ha nagyobb reklámot akar 
filmjének, viszont a Royal Apollónak is 
igaza van, amikor kasszarapportokkal iga
zolta, hogy a kifejtett reklám teljesen ele
gendő volt. A Royal Apollót ezért, csak abban 
ax esetben kötelezte nagyobb reklám kifejté
sére, ha a film iránti érdeklődés csökkenne.

napi Ítéletét, amely rendkívül érdekes elvi I 
jelentőségű döntési hozott William Fox ame
rikai filmgyár budapesti képviselőjének és a 
Royal Apolló színháznak perében.

Hetekkel ezelőtt, amikor a Royal Apolló 
filmszínház a Fox-filmgyár budapesti expo- 
zilurájától előadásra megszerezte a „Négy 
ördög" cimü Fox-gyémánt hangosfilmet, a 
Fox filmgyár a világon mindenütt szokásos 
kautáléval adta át előadásra Murnau remek
művét. Ennek a kikötésnek a legfőbb pontja 
az volt, hogy

a Négy ördögnek, az úgynevezett első
rangú reklámot kell csinálni, 

vagyis a filmszínház kötelezte magát, hogy 
minden rendelkezésére álló eszközzel hirdeti 
William Fox és Murnau nagyszerű produk
cióját A Royal Apolló, ugylátszik, ennek a 
kikötésnek nem tett eleget mert a Fox 
filmgyár budapesti képviselője Matzner Ká
roly,

beperelte a Royal Apollót, 
filmgj’ár periratában előadta, hogy a 
őrdög" mindenült óriási reklámmal

A Fox 
Jfni 
kerül előadásra, csak Budapesten nem, pe
dig a „Négy ördög" első hetének bevétele 
pontosan megegyezett a „Singing fóöl" első 
heti bevételével, amely kétségtelen a leg
nagyobb filmsikert jelentett Pesten. Mivel n 
kasszarapportok egyeztek, viszont a „Négy 
ördög" érdekében kifejtett reklám kisebb 
volt, a Fox filmgyár a Royal Apollót szerző-

TJ étfőn kezdi el a Magyar Színház próbáit 
Hasenclever uj darabjából, amelyet Ka

rinthy Frigyes „Talpig úriember elmen fordí
tott magyarra. Hasenclever mulatságos darabja 
kilenc képből áll, amelyet a Magyar Szinház 
forgőstinpadon fog előadni. A Magyar Szinház 
moziromantika felé stilizálton fogja színpadra 
vinni Hasenclever mulatságos játékát. A Talpig 
úriembert Jávor Pál, a szinház uj tagja játssza, 
a női főszereplők Titkos Ilona, Túrái Ida, Zala 
Karola és Gombaszög! Ella lesznek, a többi 
szerepet Hegedűs Gyula, Szigeti és Főldényi 
játsszák. Hasenclever uj darabjában mutatko
zik be' először Pünkösti Andor, a szinház uj 
művészeti igazgatója

Alex Stein, a vilnai szinház igazgatója, a 
Magyar Szinház vcndégrendezöje eluta

zott Budapestről, mert tartózkodási enge
délye lejárt. Elterjedt hirek arról beszélnek, 
hogy Alex Steint, a Magyar Szinház ál
landó főrendezővé szerződtette, de ezt Alex 
Stitin tartózkodási engedélyének megvonása 
hiúsította meg. Ezzel szemben megállapít
hatjuk hogy Alex Steint a Magyar Színház 
nem szerződtette állandó rendezőnek, csak 
arról volt szó, hogy egy későbbi időpontban 
ujbót rendezne a Magyar Színházban. Való- 
jztnüleg azonban erre nem kerül sor.
IWem is tudtuk és csöndben meghiúsult 

"L* Pesten egy ujabb színházi vállalkozás. 
Szabolcs Ernő, a Fővárosi Operettszinház 
•>olt igazgatója, akarta a Radius filniszinhó 
:at bérbevenni, hogy ott kiállitásos revüket 
adasson elő. A tárgyalások azonban meghiú
sultak, mert a Rádius filmszínház 280 pengő 
napibért kért a színházért és ennek az ősz
szegnek félévre előre való kifizetését köve
telte. Szabolcsi a feltételeket igen súlyos
nak találta és ezért elállt ettől a tervétől. 
Szabolcs Ernő egyébként már a tavaszi hó
napokban megnyitja a ligetben a Nyári Ope- 
rettszinházat, amelynek programján máris 
dolgozik.
A Fővárosi Müvészszinház már próbálja 
n a kővetkező újdonságát: Balassa Emil 
és Mihály István ragyogó vigjátékát, amely
nek tényleges címe; Te nem ismered Verát!

A Müvészszinház ezzel a darabbal kapcsola
tosan uj vigjátékstilust akar bemutatni. A fő
szerepeket Fejes Teri, Tóth Böske, Dolly 
Ferenc, Vcndrey, Radó Sándor játsszák. Ka
bos Gyulának, a Müvészszinház színész-igaz
gatójának egészen különleges, nagyskdlájv 
szerep jutott/
noros Elemér, a kitűnő fiata liró, sikerei- 

ről jönnek a külföldi hirek. Az Uj Szin
ház a múlt évben mutatta be Boros Elemér 
„Vakablak" cimü darabját, amelyet Belascn. 
a legismertebb amerikai színigazgató vásá
rolt meg. A „Vakablak"-ot Baltimoreban 
már be is mutatták és nagy sikert aratott A 
jövő héten Fiiadéi fiában és közvetlen kará
csony előtt pedig h'eivyorkban mutatják bt- 
a fiatal iró nagyszert! darabját, amely ebben 
a szezónban Párisban is szinreketül. Andrée 
Raul, Rothschild egyik színházának, az An- 
toine-nek igazgatója és háziszerzője, aki 
Boross Elemér darabjának nyers fordítását 
francia átplántálás céljából kézhez kapta, 
elragadtatással telt levelet irt a szerzőnek és 
bejelentene, hogy január második felében e. 
párisi Rotschild-szinház már próbálja a 
,,Vakablak"-ot.

AHTA»n>l! r>*IIUHH»hrtrti»n tnnac«a<ld.

Dr. Goldberger J. és dr. Halasa Klára szakorvosok könyv* csecsemő anoiasárűi - neveiesíM 
« nemiéitstfi képpel Ara 5 pengd.

A eser.semd nttfirtetése. MoptatAM, ápolása, nevelés*, (Aptll 
láaa. Oajkaválasstás. niestersCges táplálás. mCrtHS éa 
emésztést zavarok, székrekedés hnsmenAs, fogzAa, te tóit 
betegségek. A caacaemfl játékos tornáik, a kisbaba naplói/ 

II éves korig
Illaavtrált prospektust minden érdeklődének 

ingyen kUidUnk.
Szállítja:

MINERVA KÖNYVTERJESZTŐ VÁLLALAl 
Budapest, árkai úcoa 4 és oolrtdsa köawkerMkedés

Csodaszép 
teli hálószoba 

000 pengd gyönyört dió 
ebédlő fényezve, komplett 

«•..*> wiMj'a-ftt 
ÍSM Izilárd-ntcs 41. 

itatási kedvezmény.

J\Tem szabad a Bethlen-térl Színházhoz nyul- 
* • nil Hiábavaló a srinlgazgatók minden 
igyekezete, amellyé' a szerződés nélküli színé
szek tzlniuitónnk jelenlegi működési formáját 
kifogásolják, tényként a kővetkezőket kell 
megállapítani: A kit színház az első In-len a 
legkisebb tagjának h HO pengő részesedést fize
tett. Ez pedig azt jelent', hogy a színház élet
képet, jól megy, valamint egy csomó szerződés 
nélküli színész találja meg olt biztos kenyerét.

INGYEN KAP
■sinhAzfegyet ♦ vasúti jegyet ♦ tüzelőanyagot 

negyedévi hirlapelőfizetést ♦ siófoki 
nyaralást ♦ karácsonyi ajándékot 

ha art a kis fáradságot veszi, hogy rendes és szükséges bevásárlásait a DÍVA akció
hoz csatlakozott cégeknél

DÍVA bevásárlási könyvvel végzi
Egv fillérrel sem fizet többet, mert az üzletekben csak a ftzetébnél mutatta meg. hogy 
DÍVA könyve van.
Kapható trafikokban és a DÍVA irodájában, IV^ Városház-utca 14. (Telefon: 890—8 8

hangulatot, derűt, müvéoxetet 
varázsolhat otthonába, ha

leotöttle- 
tesehh 

leliélelek
Lwit-
seili

karácsonyra
II* Ifi 1 fii 0'•s

csodagépet és lemezt 
vásárol

Gépeinken előadott művészi számok 
a valóság teljes illúzióját keltik.

Az eredeti angol gramophonok

már
havi É

Kezdődőiét?

részletfizetésre Is 
kaphatók

a

The Graniophone Co. Ltd
magyarországi vezérkénviselőségönél

Budapest IV, Kristóf tér 3 
es minden jobb szaküzletben 

Kérlen árjegyzéket!

liADIO
A Rádió mai műsora:

BUDAPEST.
0.16: A rádió házikvartettjének hangverseny*. 

9.30: Hirek. 0.45: A hangverseny folytatása. 
11.10: Nemzetközi vizjelzőszolgálat. 13: Déli ha
rangozó. 12.05: Griimofonhangvcrscny. 12.25: 
Hírek. 12.35: A hangverseny folytatása. 18: 
Pontos időjelzés. 14.30: Hirek. 15: Piaci árak 
és áriolyamhirek. 18.45: Fullon-rendazerü kép
átvitel 10.20: Asszonyok tanácsadója. 10.45: 
Pontos időjelzés. 17.10: Tót-magyar nyelvokta
tás. 17.40: Cigányzene. 10: Német nyelvoktatás. 
10.40: Szín: Gyula novellái: 1. „A bájital". 2. 
,,A pegazus". Felolvassa a szerző. 20.30: A kö
zépeurópai müsorrsereorozatban s varsói 
rádióállomás műsorának közvetítése. 22.15: 
Pontos időjelzés; utána Bachmann jazz.

KÜLFÖLD:
Beograd. 7.80: Francia lecke. —- 8: Nemzet

közi hangverseny Varsóból.
Breslau. 8.80: Splhelli: „Az alsó kikötőben", 

lírai dráma. — 10.80: Táncoktatás.
Brno. 7.80: Bach: Karácsonyi oratórium.
Bucuresti. 8: Kamarazene. Haydn, Beethoven, 

Glazoiinov, Arcübasev müvei.
Frankfurt. 12.18: Hangverseny. Delibes, 

Strauss János. Bizet. Weber miivel.
Hamburg, Kiél, Hannover, Bremrn. 8: Nansen 

oslói előadásának közvetítése. — 8.30: Zenekari 
hangverseny.

Katowice. 8.80: Nemzetközi hangverseny köz
vetítése Varsóból.

Milano. 8.30: Verdi: Aida. Utána 12-ig zene. 
Prolik. 8.80: Nemzetközi hangverseny.
Róma. 0.02—11.10: Nápolyi dalok 1870-tftl 

101 (Mg. A hangverseny közepén Forzano: „A 
Szerelem vak" c. egyfrlvnnásosa.

Stuttgart. 7.80: Zene. —8.30: Bratinfels: Di
vertimento kin zenekarra. — 0: Színdarab 
Frankfurtból.

Wien. 7.40: Előadás Thomas Mannról. —• 
8.30: Nemzetközi hangverseny Varsóból. Lásd 
a duda pesti miisort. Utána s Gaudriot Jazz 
zenekart.
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HÉTFŐI SPORTNAPLÓ
A hallatlant:) pártos biró telfesen megbénította a Ferencváros 

támadóereiét és

a szezonvégi cseh-magyar 
klubmérkőzés a Slaviának 

hozott sikert
Slavia—Ferencváros 3:0 (1:0)

PráB». december 8.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

tése.) Tudtuk előre, hogy a Ferencváros szezón- 
yégi prágai kirándulása kudarccal fog végződni. 
Már magában véve az a lény, hogy Takács 11. 
és Hungler nélkül volt kénytelen felutazni a 
zöld-fehér egyiiltes, teljesen előrcvetette a biz
tos vereség árnyékát. Kétségtelen, hogy

a Ferencváros nem nagy hajlandóságot mu
tatott a prágai utazásra és örömmel fogadta 
volna, a múlt hetet egészen betöltő OTT— 
MLSz ankétsorozntnak egy olyan határo
zatát, amely a mérkőzés megtartását lehe

tetlenné tette volna.
De nem is volt semmi szükség erre a meccsre — 
az anyagiakon kiviil —, mert a külföld nem 
ismeri a meccs mellékkörülményeit, csak a szá
raz eredményt nézi, amely nemcsak Újpest 
utóbbi fényes hadilettét egalizálja, de árnyal 
vet a magyar futball presztízsére is.

Mintegy 20 000 főnyi közönség gyűlt össze a 
kisméretű Slavia-pályára, hogy Frys csehszlo
vák bírónak égbekiáltó pártoskodásához meg
felelően asszisztáljon. A Slavia komplett csapa
tával szemben a Ferencváros Takács II. és 
Hungler nélkül volt kénytelen szerepelni. Ilyen 
körülmények közt Szedlacsik játszott centert. 
Túrái pedig jobbösszekőlőt.

A Ferencváros váratlanul erős iramot diktál 
• z első percekben s komért ér cl. A cseh csatár
sor csak a 4. percben jut szóhoz, amikor is Sol
tys közelről Angyal kezébe lövi a labdát. A kö
vetkező percben korner a Ferencváros ellen. A 
•öld-fehórck védelme nagyszerűen masszívnak 
bizonyult. A csatársor is kitünően játszik s per
ceken keresztül iskolajátékkal közelitik meg a 
cseh kaput, de a csatárok tulpuhák s nem lőnek 
kapura. A Ferencváros által diktált iram oly 
erős, hogy előreláthatóan a csapat nem bírja 
végig, idő előtt összeroppan. A 14. percben a

mái, de végül la Soltys lövi a tizenegyest, 
melyet Angyal kornerra ment.

Erős Slavia fölény. A 13. percben Toldi a ki
futó Planicka feje fölött kevéssel kapu fölé lő. 
A 30. percben Angyal kifut és igy

Soltysnak nem nagy megerőltetésébe kerül 
a góllövés. (2:0).

A következő percben Obitz a tizenhatoson be
lül szereli Soityst, a biró ezt elég alkalomnak 
tulálja az újabb tizenegyes megítélésére.

A büntetőt Junek felsőlécnek lövi, ahonnan 
az a kapuvonalra pattan és a biró gólnak 

Ítéli. (3:0).
Az egész Ferencváros csapata, élén Bukovival, 
tiltakozik a szemérmetlen bíráskodás ellen és 
ennek a következménye az lesz, hogy a biró 
Bukovit kizárja a játékból. A következőkben 
Kohut közelről Planicka kezébe lő. A félidő vé-

Az őszi szezon utolsó elsőosztályu 
bajnoki mérkőzése.

Nagy küzdelmek

^Ferencváros védelem fölényeskedik, 
^Svoboda megszerzi a labdát, egyedül meg

fut éa a vezető gólt lövi. (1:0).
Ettől kezdve változatos mezőnyjáték alakul ki, 
majd a Slavia kerül fölénybe. A cseh biró a jól
hangolt közönség terrorja következtében szcm
melláthatólag nyomja a Ferencvárost. A 23. és 
24. percekben ennek ellenére kél sarokrúgást ér 
el a Ferencváros, az utóbbinál Lyka lövéséi 
Planicka nehezen védi.

Szünet után a Ferencváros felforgatja osalár- 
sorát: Túrái és Szedlacsek helyet cserél. A má
sodik percben Takács I. kornerra szerel egy ve
szélyes cseh támadást, Svoboda közben arcba 
öklözi Bukovit, nki pár percre kiáll. Az 5. perc
ben Kohut jobblábbal szenzációs bombát küld 
— • külső hálóra. A 10. percben Amsei könnyel
műen kifut, közben nagy kavarodás a magyar 
kapu előtt,

a bíró sípja egyszerre csak megszólal és 
tizenegyest ítél a Ferencváros ellen labda
kezelés elmén. A zöld-fehér csapat rekla-

gén mindkét csapat fáradtnak látszik és igy 
újabb eredmény nincs.

A Ferencváros csapatában Bukovl, Túrái, 
Toldi és a Takács 1.—Papp hátvédpár játéka 
érdemel dicséretet, mig a győztes' cseh együttes 
legjobb embere Svoboda volt. Egyébként a Sla
via nem játszotta ki utóbbi kitűnő formáját.

A mérkőzés után Máriássy Lajos dr., a Ferenc
város igazgatója, feljelentette a cseh birótestü- 
letnél Frys bírót, és a cseh szövetségnek is pa
naszbeadványt nyújtott be.

a második liga frontján
K___________________ ___ . „

a többiek csatározhattak vasárnap. Meg kell 
adni, nem volt egyetlen könnyű meccs sem s 
mindenütt meg .kellett dolgozni a pontokért.

így a Vasas, miután már 3:0-ra vezetett, vé
delmének összeomlása miatt majdnem kien
gedte a meccset a kezéből. Ezerötszáz néző volt 
ezen a meccsen, élénk bizonyságául annak, 
hogy nem kell éppen nagy eseménynek tenni, 
hogy felkeltse a közönség érdeklődését. Stanzl, 
Moravcsik, Jerzsabek rúgták a Vasas góljait, 
mig a Soroksárból Hackspacher és Egyed vblt 
a gólszerző s igy a mérkőzést

3:2 (3:1) arányban nyerte meg a Vasas.
A három gól fejében azonban ottmaradt Mo

ravcsik három foga.
A másik élcsapat, a VÁC, már nem volt 

ilyen szerencsés, mert a palotai legénység el
ragadott tőle egy pontot. A második félidő első 
percében Blau II. révén a VÁC szerezte meg a 
vezetést, de Rákospalota pont az utolsó pilla
natban 11-esből Szandelszky révén kiegyenlí
tett.

így a mérkőzés 1:1 (0:0) arányban eldön
tetlenül végződött.

A rákospalotai pálya másik mérkőzését a 
Kossuth nyerte meg. Pedig a mérkőzés ugy in
dult, hogy a Sabariát verő Megyer gólözönnel 
intézi el erzsébeti ellenfelét Mert Kopreda és 
Török góljaival már a 10. percben 2:0-ra veze
tett Megyer, de azután teljesen átengedte a te
ret ellenfelének. Mintha csak azt mondta 
volna: na, én már megmutattam, hogy mit 
tudok, lássuk, mit tudtok ti?

És a Kossuth nem nagyon kérette magát. 
Németh, majd Mohácsi, végül ismét Németh 
rúgott gólt s így

a Kossuth 3:2 (2:2) arányban győzött ■ 
Megyer ellen.

Végül volt egy alsó régióbeli meccs is a 
BAK ' .. .............................. "

Snbaria már behozhatatlan első s Igy csak

MESJELEHT M 

KALLÓS JANOS-FFIL 
„StUDOSOGI. PEüZÜBVI 
ES TŐZSDEI KOmPOSZ-

2:0 (0:0) arányban nyert meg a BAK.
Itt volt egyébként az egyetlen súlyosabb sé

rülés is, amennyiben Jerzsabck és Gombkötő 
a ' ■" ■ —
a

második félidőben összeütközött s Gombkötő 
pályát szegélyező vaskorlátra esve, 

szenvedett.
tabella

és Terézváros között, amelyet

vállperectörést
A bajnoki

1. Sabaria 21 pont (4ö- 9)
2. Vasas 17 H (29—13)
3. Turul 16 „ (36—10)
4. VÁC FC 15 M (24—10)
5. Zala Kanizsa 13 „ (26—21)
0. Soroksár 12 „ (22—21)

Prftha - 
szerencse! I Gazdag emberre teheti 

az S3-ik

A Sabaria kiverte Kis
pestet a Magyar Kupa 

küzdelmeiből
Sabaria—Kispest 4:1 (2:1)

Szombathely, december 8.
(A Hétfői Nápló tudósítójának telefónjelen- 

tése.) A vasárnap egyetlen jelentős magyar 
Kupa-mérkőzését Szombathelyen játszották le, 
melyen a második ligabeli Sabaria tetszés sze
rinti győzelmet aratott az első liga egyik közép
csapata ellen. A mérkőzés jó időben, de fel
ázott talajon folyt le 1500 néző előtt. Kispest 
szerezte meg a vezetést a 8. percben Lukács ré
vén. A Sabaria a 10. percben Holzbauer góljá
val egyenlít és két perc múlva ugyancsak Holz
bauer góljával vezetéshez jut. A rendkívül agi
lis Holzbauer a 15. percben újabb gólt lő, amit 
azonban Rotter biró anullál.

Szünet után ugyancsak a Sabaria uralja a 
mezőnyt és a 14. percben korner után Iglódv 
ujnbb gólt lő (3:1). Majd a 41. percben Borbély 
beállítja a végeredményt.

Középeurópa bajnokának 
csaknem egy pontjába került 

a pécsi kirándulás 
Újpest—Pécs-Baranya 4:3 (3:0)

Pécs, december 8. 
Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen-(A ______ . . ___________

tése.) A középeurópai Kupagyőztes Újpest 
nemcsak, hogy nem felelt meg a pécsi közönség 
várakozásának, de határozott csalódást keltett. 
A lilafehérek csak az első húsz percben produ
káltak hirnevükhöz méltó játékot, ettől el
tekintve,

Pécs-Baranya teljesen egyenrangú ellenfél-’ 
ként küzdött, sőt helyenként sokkal művé
sziesebben felépített támadásokkal operált 
és egy kis szerencsével ki is egyenlíthetett 

volna.
Újpest játékosai nem egy alkalommal nyúltak

Főnyeremények:

...... J7.000 kdlönbfixfl 

nyeremény, melyek mind 
azonnal késipónibcn 

fizettetnek ki.

Széli László íutballbirót motoros 
szerencsétlenség érte

Könnyen végzetessé 'válható, de szerencsére 
könnyebb természetű baleset érte Széli Lászlót, 
az ismert fiatal játékbirót. Széli pénteken este 
néhány birókollégájával motorbiciklin hajtott a 
Körút és n Dohány-utca sarkán. A Newyork- 
kávéház elölt egy elölte hajtó autó hirtelen 
megállóit. Széli László is stoppolt, miközben 
leesett a motorkerékpárról.

Szerencsétlenségére a mögötte felzárkózott 
birőtórsa, Hóna Lajos már nem tudott 
hirtelen mcgállani és

oly

ráesett Széli karjára, amely eltörött.
A rokonszenves fiatal játékbirót a mentők 

szessiteték első segélyben.
ré-

a 
tnlerélyesség fegyveréhez és a pécsi együttes 
négy tagja: nevezetesen

Szülik, Krebs, Tritz és Wetzer — bár véglg- 
játszották a mérkőzést — meccs után a kli

nikára kerültek röntgenezés végett.
A pécsi közönség, látva játékosainak sérülését, 
a meccs közben a Ferencvárost éltette.

A játék megkezdése előtt zászlóval kedves
kedtek egymásnak a csapatok, amit az 5000 
főnyi közönség élénk tapssal honorált. Majd 
Gerő Ferenc biró sípjelére a jelzett komplett 
csapatok álltak fel. Az első félidő elején Újpest 
volt fölényben, azonban Pécs-Baranya sikeresen 
védekezett. A hetedik percben alkalma nyilt 
volna a pécsieknek a vezetés megszerzésére 
Ugyanis Kovácsot szabálytalanul akadályozták 
és a megítélt szabadrúgásból Palkó Kautzkyhoz 
juttatja a labdát, aki két lépésről fölé lő. A 12. 
percben egy váratlan Újpest-támadásnál

Spitz szökteti Stoflánt, akinek gyenge 
vését Szülik klettl és a résen álló P. Szí 

belövi (1:0).
A 15. percben szabadrúgás Újpest ellen: 
vácstól Tritzhez kerül a labda, aki kézzel a 
hálóba nyomja. A biró természetesen anullálja. 
Az újpesti védelem a pécsi csatárok támadásait 
gyakori faultokkal akadályozza meg. A 21. 
percben két korner a pécsiek ellen: az egyik 
mellé megy, a másikból Szuliknak alkalma nyí
lik egy pompás védés bemutatására. A 30. perc
ben formás Újpest-támadás után

Avar huszméteres bombagólt szerez (2:0).
A Pécs-Baranya visszaesik. A 35. percben a 
Spitz—Stofián-számy nem parírozható akciója 
után

Stnflán újabb gólt lő (3:0). 
A 38. percben Avar faultolja Krebsel 
áll, majd visszatérve, a halszélen 
Ekkor Poór megy bekknek. Teszler pedig half-

nak.
Szünet után a 13. percben egy pécsi támadás

nál Aeht és Wetzer összeütközik, utóbbi meg
sérül; ettől kezdve a jobbszélen kísérletezik. A 
20. perctől kezdve Pécs-Baranya erős fölénybe 
kerül. Krebs és Tritz lövéseit azonban Aeht 
biztosan fogja. A 28. percben Kautzky—Tritz 
és Krebs jól felépített támadása eredménye
képpen

utóbbi a pécsiek első gólját lövi (3:1).
Újpest heves ellentámadása már a következő 
percben eredményes: Köves—P. Szabó—Spitz a 
labda útja és végül

Avar lövése a negyedik gólt eredményed 
(4:1).

Z| PHILIPS
/ MINIWÁTT.

Húzás 1929 december 21-én.
gorsfeove* MpUttök minden bank éa 
■orajátékazlotben. dohánytóMdébaa.

Sz6kes!6vftrosl 
pCnzflgylgazgatAsáu 

Budapaal* V., bMlay ucca 10. 
M as ftasxaa aorajátéktöáraaftókI ideái paplan

mo18 P-től

Legcélszerűbb 
karácsonyi ajándék egy

minőségű szormairacunK P 85.- hal havi részletre
kezdve kapható.
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% következő percben Kovács összeütközik Kö
vessel, aki rövid időre kiáll. A 30. percben Ko- 
váca erősen szereli Viget, majd a bíróval fele
sel, amiért a biró kiállítja. A 38. percben Krebs 
lefut, Wetzerhez passzol, aki Kautzkyt szökteti 

éa a center lövése kapufáról a hálóba pat
tan (4:2).

A 40. percben egy újabb pécsi rohamnál 
Wetaer beállítja a végeredményt (4:3).

Újpest halfsora teljesen visszaesik és a roha
mozó Pécs-Baranya-csatárok csaknem kiegyen
lítenek.

A győztes csapatban Aeht, Követ. Avar, Ste
llán éa Spitz játszottak kiválóan, mig a Pécs- 
Baranyában Ivanics, Palkó, Kautzky, Wetzer és 
Kováét játéka emelkedett ki.

A bajnokság állása:
19 pont 
16 „ 
15 „ 
13 „ 
11 ..
10 „ 
10 „ 
9 „ 
8 H 
7 „ 
7 .

Befejezték a birkózó
bajnokságokat

Selyemosztály
1. Újpest
“ Ferencváros 

Hungária 
III. kér. FC. 
Kispest
Bonni Harihárom 
Bástya
Bocskay
Nemzeti 
Pécs-Baranya
Somogy

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
t.

10. 
11.

(39—16) 
(34-1!) 
(30—16) 
(17—18) 
( »—11) 
(18—13) 
(22—26) 
(16—23) 
(10—23) 
(14—23) 
(12—28)

A vasárnapi barátságos 
mérkőzések

Hungária— Nemzeti 3:0 (1:0). Mindkét csa 
pat rendkívül óvatosan játszott. Az első félidő
ben a Hungária teljes első csapatát szerepel
tette, szünet után nyolc ui ember állt be. A Nem- 
seti komplett csapatával vett részt. Volentik a 
második félidő !8. percében kiállt és ettől 
kezdve a fekete-fehérek tiz emberrel játszottak.

A nyolcadik percben Híres elhagyta a pályát 
és helyére Titkos állt be. A félidő egyetlen gól
ját Barátk y szerezte a 45. percben. Szünet után I ■ 
a 15. percben Nagy Jecklhez juttatja a labdát, 
•kinek passzából Hauer njabb gólt lő (2:0). 
Hungária fölény alakul ki és négy perc alatt 
három komért érnek el a kék-fehérek. Az utolsó 
Ül percben erős Nemzeti finis, ennek ellenére 
• Hungária ér el gólt, befejezés előtt egy perc
cel, Nehadoma révén.

Nemzeti komb.—lll. kér. FC 1.0 (0:0). Gól- 
lövő: Szepes.

Xjk mroiiii nimm) 

A Birótestület vezérkara újév 
után végleg visszavonul 

a sporttevékenységtől
A Birótestület kényelmes elnöki szobájában 

pénteken este rendkívül fontos határozat szüle 
tett meg. Erről a határozatról eddig mitsem 
tud a sporttársadalom, pedig könnyen lehetsé
ges, hogy a válsággal küzdő futballbiráskodásl 
•önnyen teljesen felborítja a fulballbirói vezér
kar határozata, amely ugy szól, hogy | g

• január végén tartandó testületi közgyű
lésen ■ mai elnökség letess! tisztségét, ame

lyet nem hajlandó többé vállalni.
A* elnöki ülésen Sufzer Vilmos, Schubert M. 

Ferenc, Vámos Soma, Czapek Ödön, Kiss Hugó 
ás Ráez Jenő központi elnökségi tagok, Kann 
Ferenc és Szűcs Aladár vidéki kerületi elnök
ségi tagok vettek részt és hoztak meg egyhangú 
határozatukat. Csatlakozott az elnökség állás
pontjához még Ábrái Zsigmond dr. főtitkár is 
Nincs •MQha.n kizárva, hogy a* elnökséggel 
együtt távozik a rokonszenves elnök égés* kör- 
nyesett is.

As elnökség pénteki ülésén szó esett a birák 
helyzetének jelentős rosszabbodásáról. Panasz 
panasrt követett. Beszéltek a publikum immár 
tűrhetetlenné vált magatartásáról, a szövetségi 
vezetőknek a BT anvagi helyzete ellen irányuló 
•kelőiről, a belső bajokról; közöttük a bírók 
hiúságáról és ebben as elkeseredett hangulat- 
ben született meg • végső knnkzekvanriát je- 
lentő határozat, amely a Hétfői Napló közlése 
nyomán bizonyára élénk feltűnést fog kelteni.

A BT elnöksége köréből nyert információnk 
szerint az elnökség határozata megmásíthat*!-

■ legújabb minták, eredeti Filtex-gyártmány, pazar válaat-Vilid, ^k, m0S( csaji__________ __ __________ _ _ P

Japánselymek tok sxinhen, 90 cm. szélet _ — — 

Foulardselyem divstmintákkal, nagy választékban _ __ F 
CrGpe de Cinné tlsztaselyemminőségPlí-88,10.8®,7.88

Crepe Georgette tiszta selyemminőfég P 1O.8O, 8.80

Crepe Saten az összes divatszinárnyalatokban - —. P 11.80 

RrOkát kitűnő bélésminőség, 80 cm. széles _ — _ — — — _ P

Női ruhák elmék
Egyszinü és mintázott *1L‘kJ“pp,f!»ő'ki.7s 

Crepella tiszta gyapjuminőség, fekete, sötétkék és bordó színben F 

Jumper-kelme tiszta gyapjuminőség, divatmintákkal — — P 

Tweed • divatos rubakelme, 140 em. széle*..................... ... — _ P
|uilstein szabásminták |

Férfiöltönykelmék
Scot szövésű ruhakelme ,Xkw‘íi“L. "’í"? 

Oltönykelme tiszta gyapjú, kitűnő kamgarnminőség _ _ P 

Télikabátkelme fekete, barna és szürke srinben P 18.-

Mosókelmék:
Mosódelain nagy választékban 

Sportflanell kitűnő minőség „ 

Mintázott müselyem legújabb mintákkal 

Bársonyflanell divatmintákkal, kitűnő mosó

V ászonosztál y
Mosott sifon tartó* minőség 

Lepedőkülönlegesség 140 em. siélea 

Paplanlepedő 180 em. széles garantált, jó minőség 

DamaSZÍftbrOSZ különböző mintákkal 

Étkészlet 140X140 abrosz 60/60 

Kávéskészlet rojtos, minden síiében 

Házi vászon tör ül köz ő piros bcssövött széllel 

Finom damaszttörülköző wm.*. mr 
Frottirtörülköző broecbe mintás —

A hátralevő négy súlycsoportban fejezték ha 
vasárnap este az orsz. birkózóbajnokságokst A 
küzdelmek élvezetes sportot nyújtottak a a vá
rakozásnak megfelelően folytak le. Meglepettet 
mindössze a kisközépsuly hozott, ahol

Matúra ön tust vétett a Igy eleeett a bafauM 
clmtöL

Részletes eredmények:
Pehelysúly

Bajnok: Tasnády (MAC). 2. Magyar (MTK). 
3 Gárdonyi (UTE).

Kisközépsuly
Bajnok: Finyék (UTE). 2. Matúra (MTE). * 

Zombory (MAC). A verseny egyetlen meglep*- 
lése. Matúra öntust vétett s igy esett el a baj
nokságtól.

3.

(BTK). 3- Sri-

(BTK). 2. Tokaji

(BTK). 1 Lati

Müílü flTKŐLlSZÖT

em.

Klsnehézsuly
Bajnok: Ferenczy (KAC). 1. Matuska fTórvt- 

vés|. 3. Orgovány (UTE).
Nehézsúly

Bajno’k: Bndó (FTC). 2. Horling (UTE). 3- 
Varga (BSzKRT).

Sznholevszky Sándor 
István (TTC), 3.

6.50

MflRflDTflK

1.50
1.40

2.90
2.50
3.50
6.50
7.80
9.50
2.50

1.50
3.70
4.80

2.25
3.20

p

3.80
9.50
5.20
-.88
1.38
1.95

Karácsonyi cikkeinkről 
képesárfegyxékeí és miníákaí 

difíalanul kUldUnk.

A BTK végleg megnyerte 
a gróf Salm-vándordijat

Az egész múlt hetet betöltő Budapest Mől- 
vivó bajnoki küzdelmeit vasárnap este fejezték 
be. A városligeti Spor’arénában megtartott mi- 
ling nagyszerű küzdelmeket hozott s az egyet 
súlycsoportok a várakozásnak megfelelően vég
ződtek. A részletes eredmények a kővetkezők:

Légsuly: Bajnok: Énekes István (Budapesti 
Vasutas) 2 Szerelemhegyi János (Bankárt)* 
3. Csáky János (BTK).

Bantamnuly: Bajnok: Széles János (FTC), 2- 
Szabados Sándor (MTK). 3- Kuli ínyt Frigyes 
(NSC).

Pehelysúly: Bajnok: Korpás Béla (BTC), 2. 
Szálló Gyula (BTK), 3. Bokody Lajoe (B- Vas
utas).

Kflnnydauly: Bejnek1 Gelbai Miklós (NSC), 
2. Fogas József (BTK' 3. Csukái Nándor 
(Sparta).

Welfersulyt Bajnok: 
(Egyesületen kivül), 2. Balázs 
Psndur István (UTE).

Középsuly: Bajnok. Csiszár 
geti (FTC), 3 Bokody íBTK).

Klsnehézsuly: Bajnok: Kéry 
(BTK), 3. Siniő (NSC)

Nehézsúly: Bajnok: Körösi 
(BTK), 3. Pozsonyi (NSC)

A gróf Salm vándHíjat nagy fölénnyel, 27 
ponttal a BTK nyert- s végleg birtokába került

X Svéd jéghoekey-gvőzelrm Berlinben. Ber
linből jelentik: A Sportpalastban ma adtak re- 
vansot a svédek a Berliner Sehlilischuh Club 
jéghoekey csapatának. A svédek ms la 4:1 
arányban győztek. Részidők: 6:0, 2:0, 2:1. Aa 
első részidőben a berlini Rőmer több Ízben 
hozta veszélybe a svéd Suksdorf kapuját, aki 
aaonban kitünően védett. A második részidő
ben Johanson kijátssza Steiiike berlini kapart 
és gólt üt, körvftlen utána Oehert. majd Prt- 
társon szereznek gólt. Utóbbi a harmadik réas- 
idő kezdetén. Berlin Brück révén agy góllal vá
lásról ugyan, de ismét Johanson megpecsételi 
a negyedik svéd góllal egyúttal a mérkőzés 
ao’.-sát is. Abrahamsont a biró durva játék miatt 
kiállította.

X A jövő vasárnap befejesőglk a fuWb 
aaesón. Utoljára lángol föl vasárnap, december 
15-én a harci kedv as első ligában, amikor Is 
as első fordulónál elmaradt Ferencváros—Ka
pást mérkőzéssel februárig lezárulnak a baj
noki küzdelmek Ez lesz ea év ntolaó első liga 
bajnoki mérkőaése, amit a Tokáét II -vei meg
erősödő Ferencváros — a kispesti védelem tato
dén jósága ellenére — biztosan fog nyerni.
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Hajnali és délesti amatőrszemlén 
az „eseménytelen" fővárosban 

A negyvenéves Pótz jubiláris gólfa, amely két pontot hozott 
az utolsóelőtti BTC-nek; a gólképes Harminchármasok; 
az egyetemiek veresége és egyéb érdekességek az amatőr

frontról
— Tehát pánt 3 órakor a kaffábon, a tükör 

alatt — »?ólt a jólismert meccshabltüé a Wes- 
seb nyi-uh.a sarkón éa elegáns mozdulattal le
ugrott a villamosról. — Nincs semmi esemény 
— mondotta B. tribünbeli ismerősünk és 
unott arccal elindult a színházi nappali pénztár 
irányában.

Nézzük meg tehát, hogy hogyan fest egy 
eseménytelen vasárnap.

*
Reggel 6 óra. Az utak még sötétek és a sűrű 

hajnali ködben csak körvonalai látszanak az 
utcai lámpáknak, amelyeket most oltogat el az 
elektromosmüvek karszalagos embere. A soffőr 
álmos arcéul nyitja ki rozoga bárkájának aj
taját.

Ar üllöi-uti pálya tribünkolosr.zusai esak las
san bontakoznak ki a decemberi éjszaka ködös 
homályából. A pályán semmit sem lehet látni, 
de a meccs sajátságos zaja tisztán hallatszik. 
Tehát már játszanak. A Ferencváros nem keve
sebb, mint öt csapatot szerepeltet vasárnap. 
Tehát az első meccset félhét órakor kellett kez
deni.

Az ifjúságiak meccsét nincs időnk véglgsrem- 
félni. Ugorjunk át most a Hungária-ulra. Az 
MTK-nályára, ahol az egykori BTC—MTK- 
mérkőzések izgalmai elevenednek meg előttünk. 
A BTC piros-fehér dressze még most is olyan 
fakó, mint akkor, régen. És . . ni,

■ vörös Pötz van most Is a centerben.
A fáradhatatlan, fürge balettáncos ... negyven 
körül jár... Gól... 1:0 a BTC javára ... és 
a gólt nz öreg Pótz rúgta. Az MTK támad, tó- 
mnd, de nincs egyenlítés. Második félidő ... a 
BTC alig jön át a fólvonalon. Orbán a BTC-böl 
megsérti) és kiáll. Utána egy BTC-istót a bíró 
állít ki. Kilencen vannak. Az intakt MTK most 
már letáborozik a piros-fehérek kapuja előtt, 
de minden hiúba:

1:0 ■ BTC javára!...
A BTC-öltözőben a derék Pótz ránk néz be

csületes kék szemével és ezt mondja:
— Méltóan fejezem be húszéves játékos 

karriéremet.
Melegen keret szorítunk vele. Azután átsétá

lunk az MTK-hot. Szomorú arcok merednek 
ránk. A játékosok hamut hintenek a fejükre. A 
derék Weisz Ági szidja a játékosait, mint a 
bokrot. Nincs igaza. A fiuk mindent kiadtak 
mngukból és elkeseredetten dolgoztak. Nem 
igaz, hogy nem játszottak. Pechük volt szegé
nyeknek

No de nincs idő a meditálásra. Vissza ar 
FJp-pályáral Már a vége felé halad az FTC— 
Testvériség-mérkőzés. Eredmény:

8:2 ar. FTC javára!
Nehéz csata volt. De a két pont mégis otthon 
maradt.

Innen már csak egy ugrásnyira fekszik a 
gyáli-uti pálya, ahol a Ferencvárosi Vasutasok 
már éppen hogy elintézték a Pestújhelyi SC-t. 

thl-re verték a pestújhelyieket.
A Ferencvárosi Vasutasok elégedett arccal tá
voznak otthonukból.

Az óramutató veszedelmes gyorsasággal ha
lad a római négyes felé. Majdnem oly gyorsan, 
mint a taxinkon a fizetendő pengőket jelző ké
szülék. A Felten-pályán már egy kis meglepe 
tés fogad:

váratlanul gólképeseknek bizonyultak a 
Harniinchárinasok és 7:l-re verték meg 

UTE-L

KÜLFÖLDI SPORTHAPLÓ
Az offenbachí vívónapok fináléja 

Az olasz Marzi nyerte a kardversenyt
(A Hétfői Napló távirata.) A nagy nemzetközi 

tardverseny döntőjében Ragno, Gaudini, Marzi, 
Pignotti az olaszok részéről, Thomson, Heym 
és Moss a németek, Dricbergen holland, Huf- 
mán amerikai ós Pathé lengyel részről vívtak. 
Az olaszok fölényes győzelmet arattak, csupán

A belgrádi alszSvetség kérelmére a jugo
szláv belügyminiszter uj közgyűlés meg

tartását lógja elrendelni
Subotlea, december 8.

(A Hétfői Naplő tudásitójának telefónfelen- 
tése.) A jugoszláv futballszövetség székhelyének 
Zágrábból Belgrádba való áthelyezése, mint is
meretes, a botrányba fulladt közgyűlés miatt 
nem sikerült. Azóta Belgrád mellé állt Subo- 
tica, Ljubljana, újabban pedig Sarajevo és Oss- 
küb. Ez az öt ahzövetség egyöntetűen ki
mondta, hogy n zágrábi régi vezetőségnek nincs 
joga az ügyek vezetésére s követeli semleges pá
rabban (Újvidék) a közgyűlés mielőbbi össze
hívását és folytatását. Belgrád természetesen 
teljes nyugodtsággal néz az újabb közgyűlés elé 
a minthogy óriási többségben van, győzelme 
nem vitás Minthogy a rendőrhatóság megen
gedte a JNS régi vezetőségének, hogy az uj köz
gyűlés összehívásáig az ügyeket veresse, mintha 
mi sem történt volna, a sróhanforgó közgyűlés 
összehívására egyetlenegy lépést sem tett, sőt 
sürgős átiratban utasitotta a belgrádi és a suba 
ticai alsrövetaégekel. hogv vonják visssa a 
Zágráb ellen hozott javaslataikat. Bclgrádbnn és 
Subotlcán nem tulajdonítanak nagy komolysá
got Zngrcb ..utasításainak", sőt biztosra veszik, 
hogv

A BSzKRT spartparadicsamábaa adódik a 
második meglepetés:

a villamost asutusok csapata keresztülgázolt 
a BEAC-on és az Egyetemiek 3:8-ás vere
séggel térlek haza a Balaton-kávéházba.

A télesti alkonyat már ráborult a Stefánia 
útra, amikor a rendőr gyorshajtásért felírja a 
sofförünket. Ez is öt perc. A Millenárison 
már levonultak a csapatok a pályáról, amikor 
odaérünk. Eredmény:

8:0 a BSE javára.
Ja és egy karcsontlörés. A szenvedő hős Bokor 
a Postásoktól. A mentők elvitték.

A Törekvés—III. kerület-meccsre már nem 
futja az időből. De azért erről sem maradunk 
le :

Győzött 2:l-re a Törekvés.
És ezzel végeztünk volna ar eredményekkel. 

Nézzük most már, hogy néz ki
a bajnoki tabella felső része:

1. BSE......................20 pont (34—12)
2 Törekvés. ... 18 „ (23—12)
3. Fercncv. Vasutas 18 „ (36—19)
4. BEAC ..... 15 „ (25—20)
5. UTE . .... 14 „ (37—29)

Világbajnokot 
vertek 

Budapest asztali tenisz 
bajnokságain

Az egész mezőny legyőzte a 
világbajnok Mechlovicsot
Nagy érdeklődés mellett fejezték be vasárnap 

este a Budapest asztalitenisz-bajnokságainak 
küzdelmeit A verseny egyetlen, igaz, hogy an 
nál nagyobb meglepetése Mechlovits szereplése 
volt, aki

a döntő egész mezőnyétől vereséget szen
vedett a egyetlen győzelem nélkül foglalta 

el az utolsó helyet
A bajnokságot Barna biztosan nyerte.

Az égést verseny legizgalmasabb mérkőzése 
a Bellák—Szabados-meccs volt, amelyet

Ideglcgatő küzdelem után Bellák nyert

A női egyest K. Mednyánszky Mária blzto 
sam, szép stílusban nyerte.

Részletes eredmények a következők:
Férfi egyes: Bajnok: Barna (MTK) 7 gy., 2 

Bellák és Müller (NSC) 5 gy.
Női egyes: Bajnok: K. Mednyánszky Mária 

(MTK) 3 gy., 2. Sípos Annus (NSC) 2 gy., 3. 
Gál Magda (KEAC) 1 gy., 4. Tenner (KEAC) 
0 gy

Férfi páros: Bajnok: Barna—Szabados 
(MTK) 3 gy., 2. Kelen—Dávid 2 gy., 3. Bellák— 
Müller 1 gy

Női páros; Bajnok: a K. Mednyánszky Mária 
—Sipos-pár 2 gy., 2. a Gál—Tenner-pár 1 gy-. 
8. a Komáromi—Schfiffer-pár 0 gy.

Vegyes páros: Bajnok: Szabados—K. Med
nyánszky Mária (MTK) 3 gy., 2. Barna—Ro- 
senberg dr. né (MTK) 2 gy„ 3. Bellák—Gál 
(KEBC) 1 gy.

az amerikai Hufman harmadik helye kelt meg
lepetést. Eredmények:

1. Marzi (0 győzelem, 22 tuss). 2. Gaudini (6 
győzelem, 29 tuss). 3 Hufman (5 győzelem, 29 
tuss). 4. Ragno. 5. Thomson. 6. Moss. 7. Pig
notti. 8. Dricbergen. 9. Heym. 10. Pathé.

a belgrádi alszövcfség kérelmére a belügy
miniszter mielőbb el fogja rendelni as uj 

közgyűlés összehívását,
amikor is véglegesen el fogják dönteni a ten
geri kígyóvá növekedett és botrányos jelenete
ket kiváltó ügyet.

SzaHoniflsigM
Hollandia-Belgium 

1:0 (1:0)
Külföldi fatballeredményríi

Amsterdam: A két régi rivális küzdelméből 
egvgólos győzelemmel Hollandia került ki 
győztesként Gólját Táp lőtte.

AUSZTRIA:
Bées: A tegnap eldöntésre került barátságos 

mérkőzések közül a legnagyobb érdeklődéssel 
ar Admira—Rapid találkozást várták, amely ar 
Admira 4:3 (3:1) arányú győrelméve) végző- 
dőlt. Ar első három gól az Admira csatárok 
lövéseiből esett, mégpedig a 12 percben Kli- 
witseh, a 27 percben Siegl és a 35. percben 
Sehall révén A 37. percben Wessely a Rapid 

első gólját lőtte, a második félidő 14 percében 
ugyancsak Wessely újabb gólt lőtt, a 32. perc
ben Luef kiegyenlített és a 35 percben Schall 
lövése folytán az Admira győzött — Hcrtha— 
X'icholson 4.4 (2:2), WSC—Linzer AC 7:2 (2:1).

OLASZORSZÁG:
Juventus Torino—FC Milán 3:1, Génua 93 

Pádua 8:0, Lazio Roma—FC Roma 0:1, Napoli— 
Cremona 3:0, Brescia—FC Torino 0:2, Pro Ver- 
celli—Alessandria 2:2, Ambrosiana Milano— 
Triest 1—2, Modena—Pro Patria 2:1, Livorno- 
Belegna 0:2.

Svájc:
Grasshopper—Blue Stars Zűriek 4:0, FC 

Winterthur—FC Lugano elmaradt. FC Chiasso— 
Brühl St Gallon 3:2 FC Basel—Young Boy, 
Bern 2:3, FC Aarau—Concordia Basel 7:2, FC 
Grenchen—Nordstern Basei i:ö, FC Bern— FC 
Soloturn 2:0, Carouge Genf—FC Biel 2:4, FC 
Fribourg—Servelte Genf' 2:55.

Csehszlovákia:
Prága: Bohemians— DFC 2:2 (2:2). — 

Kladno—Nuselsky 4:1 (3:0). — Viktória Zis
kov—Sparta 4:1 (1:0)

JUGOSZLÁVIA.
Subotlea. SMTC—Fcrrum 3:1 (1:1), Konogar 

—Radnicki 2:2 (1:0). Mindkét meccs barátsá
gos

Beograd. BSK—Soko 4:2 (3:0). Bajnoki.
Újvidék. Jugoslavia (Belgrad)—Makkabi 7:1 

(2:0). Barátságos. Postás—Gradianski (Pétervá- 
rad) 3:3 (3:2).

Zagreb. Gradjanski—HASK 0:0. A derby- 
mérközés hatalmas meglepetéssel szolgált. Is
meretes, hogy nemrégiben a Gradjanski csapata 
nyolc válogatott játékosának kiválása miatt tel
jesen legyengült. A kivált játékosok „1911“ né
ven uj egyesületet alapítottak. A Gradjanski 
'-supa fiatal játékossal vett részt az utóbbi idők 
bajnoki meccsein és mindenki arra számított, 
hogy a szezón végére a gyenge fizikumú játé
kosok letörnek és a bajnok HASK ellen katasz- 
Irofális vereségét jósolták a csapatnak. A 
Gradjanski rácáfolt a vészhirekre és óriási elán
nal, emberfeletti lelkesedéssel elrabolta nagy 
riválisától az egyik pontot. Ennek következmé- 
nyekép a régi vezetőség tárgyalásokat kezdett 
sz uj vezetőséggel, hogy csinálják vissza a szét
válást és állítsák talpra a régi nagy Gradjans- 
kit. — Kroatica—Victoria 1:1 (1:1). Konkordia 
—Vasutas 5:2 (1:1). Sokol—Sparta 1:1 (0:0).

ROMÁNIA
Kolozsvár: Románia—KMSC 3:2 (1:1). Barát- 

’ágos. Sanislo, a békéscsabai Bohn-gyár válo
gatott játékosa Kolozsvárott tölti szabadságát, 
a KMSC-ben vendégszerepelve, ö lőtte a mun
kások mindkét gólját.

NAGYVÁRAD: Maecabea—Nagyszalontai SC 
2:2 (11:0).

Temesvár: Kinizsi—TMTE 3:2 (1:8). A Kinizsi 
góljait Hoksáry, Lotter és Steiner. a munká
sokét Búza és Parla szerezték. A Kinizsi ezzel 
a győzelmével bebiztosította a temesvári kerület 
bajnoki tabelláján az első helyet. Rapid—Zsom
bolyai SE 4:1 (2:1). Polyteehnica—TAC 1:0
(0:Ó). Gyapjuipar—Bánátul 4:0 (0:0). Barát
ságos.

Arad: Hakoah—AMTE 2:2 (2:0). A szegedi 
Bástya ismert játékosa: Sehivartz, a Hakoah- 
ban vendégszerepelt s egy gólt lőtt. Viktória— 
Olimpia 3:2 (1:0).

Nagyszeben: HTV—NSE 5:3 (2:0). SOIMI— 
SzMPE 6:0 (3:0).

Bukarest: Olimpia—Belvedere 2:2 fl:l).
Christian—U ni reá Tricolor 2:2 (1:1).

Vasárnapi sporthírek
X Angol—Belga gyephoekey-mérkőzés. Brűsz- 

szelböl jelentik: Anglia—Belgium gyephockey- 
mérközés 7:0. Az angolok már az első félidőben 
hat góllal vezettek.

X Jó formában a BKE. Egy kombinált csa
patai játszott ma délelőtt a BKE tréningmérkö- 
zést s azt fölényes játék utón 10:3 (7:1—2:1— 
1:1) megnyerte. Biró: Bauer dr.

X Tőr- és kardverseny Békéscsabán. A Csa
bai AK rendezésében vasárnap tartották meg a 
déli kerület tőr- és kirdversenyét, melyen Sze
ged, Hódmezővásárhely, Kecskemét, Cegléd, 
Csongrád és Makó versenvzői is résztvettek. — 
Részletes eredmények: körverseny: 1. Kepp 
Károly CsAK, 2. Bánó CsAK, 3. Richfer KEAC, 
4. Pallaghy CsAK, 5. Thoman Szeg. Viv. Egyl. 
Kardverseng: Pallaghy CsAK 2—6 holtverseny
ben: Móri CsAK, Szántó KEAC, Thoman Szeg. 
Vívó Egyl., Abocyi Szeg. Vívó Egyl, és Radó 
Kecskemét.

Országos lovasmérkSzések 
a Nemzeti Lovardában

Fényes és minden helyet zsúfolásig megtöltő 
közönség előtt zárta be idei szezónját vasárnap 
a Nemzeti Lovarda-Egylet. A díszes és előkelő 
közönség soraiból alig hiányzott valaki, aki a 
társadalmi életben számottevő.

A Nemzeti Lovardában megtartott kétnapos 
miting különös érdekessége volt egyrészt a genfi 
nemzetközi lovasmérkőzésen szenzációs sikert 
arató Odescalchi Miklós hereeg szereplése, más
részt, mert vasárnap dőlt el ugy a férfi, mint a 
hölgysampionatus sorsa. A hölgyek közül az 
idei bajnokság dicsőségét Éber Amália szerezte 
meg. Az urlovasok közül pedig Binder Ottó lett 
a sampian. A Hölgyek nehéz díjugratását Fáy 
Halász Ida nyerte meg Pauly Hartmanné előtt. 
A mérkőzések változatosak és igen érdekesek 
voltak s a közönség meleg Ovációval ünnepelte 
Binder Ottó és Fiatig József nagyszerű szerep
lését. A mérkőzéseket még elevenebbé és színe
sebbé tette a totalizatőr.

A mérkőzések részletes eredménye a követ
kező:

Hölgyek nehéz díjugratása: 1. Fáy Halász Ida 
Fickó lova, lovagolta a tulajdonos. 2. Hungária 
Istálló Kimono lova, lovagolta Pauly Hartman
né. 3. Szent Hubertus istálló-Csinompalkó lova, 
lovagolta Beer Miksa báróné. 4. Pásztói istálló 
Bajtárs lova, lovagolta gróf Almássy Pálné. 5. 

ne vesztegessen idői- 
mert önnek légiókban telei meg a 

TÁTRA AUTÓ
Oyártlaéa ve érkánvzeh- 

„UNITAS“ 

automoblllpar és kereskedelmi rt 
Gyár: Uudape st, ZApolya-utca 13. 

Ssalóa : Budapest. V1-, Nagymező-utca ».

A Nemzeti Lovarda Fonóka lova, lovagolta Fáy 
Halász Ida.

Urak nehéz díjugratása: 1. Pásztói istálló Ter- 
linde lova, lovagolta Binder Ottó. 2. Szcnt- 
györgyi istálló Gizi néni lova, lovagolta Platthy 
József. 3. Szent Hubertus istálló Ibolya II. lova, 
lovagolta Malanotti Lajos. 4. Pásztói istálló 
Olga lova, lovagolta Binder Oltó. 5. Pásztói is
tálló Feoske II. lova, lovagolta Binder Ottó. 6. 
gróf Vay Miklós Marcammy lova, lovagolta ■ 
tulajdonos.

Buda központjában, autóbusz megállónál, 
déli fckvésU, utcai

2, 3 szobás és garzon 
lakások, 

üzletek kiadók.
Bővebbet Alkotás-utca 13. szám alatt, a hely

színen. Telefon: Automata 825—30.

LÓSPORT
Budapesti ügetőversenyek

Rekordközönség nézte végig a vasárnapi 
ügetőversenyeket. A sport a program minden 
számában érdekes és nívós volt. A harmadik fu
tamot, az indulók nagy száma miatt, két rész
ben futották le, az ötödik futam azonban, 
kellő számú induló hiánya miatt, elmaradt. 
A részletes eredmény a.kővetkező:

I. futam. 1. Stein J. Wanda 11. (1 Mr), hajtotta 
tulajdonosa. 2. Ljubunae (1) Maszár F. 3. 
Conrad (6) Kovács J. Indult még: Juhar, Csalfa, 
Iwa, Árnyas, Bessie Watts. Tót. 10:26, 14, 13, 
23. Olasz: 38. — IL futam. 1. Bader A. Kudarc 
(4) Dózsa. 2. Colorado Worthy (l1/* reá) No 
vák. 3. Mia (2) Maszár. Indult még: Enyém 
(mint harmadik diszkvalifikálva), Dombóvári 
Dear, Senator M„ Lady of Pamuk, Hadúr. Tót 
10:59, 19, 13, 19. Olasz: 41. — IH. futam. Első 
rész. 1. Bader A. Fergeteg (5) Dózsa. 2. Sám
son (3) Novák. 3. Emani (33) Vorst. Indult 
még: Fency, Orgovány, Bessie, Mimosa, Sevrig. 
Tol, 10:67, 10, 25, 43 Olasz: 61. — ÜL futanx. 
II. rész. 1. Baranyai J. Cigánybáró (l’/i reá) 
Tulajdonos. 2. Piccolo (8) Marschall, 3. Ellen
kező (3) Maszár F. Indult még: Boriska, Csitri* 
Pilger, Krampusz, Keringő, Néha. Tót. 10: 14, 
15. 21, 18. Olasz: 84. — IV. futam. 1. Croatia-ist 
Angelica (l’/s) Kallinka. 2 Dolly (8) Fityo. 3 
Codero (3) Steinitz. Indult még: G. Endre 
bácsi, Braína, Avanti I., Heller, Aliee, Epns, 
Baba, Horpacs. Tót. 10: 26, 23, 67, 82. Olasz: 253.

Erdély és Bánát
legjobb és legelterjed
tebb magyar kisebb
ségi napilap í a az

ErdélyiHíriap
ARAD
Telefon 97.

Sertés-, marha-, eomposzt- 
és tőzeggel kevert fiikai-

trágyát
legjutányosabban szállít:

TeÍ6^i Mitíelmann Géza
M4—2B VII.. Anittelekl-utca J A

A Sferkesrtéiért és kiadásért felek 
Dr. El.EK HUGÓ 

kiadja;
U RétfM Lapok*' ÜMtvéHalat.
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