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Nagy izgalmak közt fölényes győzelmei 
aratott a demokratikus blokk listája 

a uasármmi tisztuiseio-uáiasztásokon 
iiimmm——■ i

Zsídózás és tenyegetődzés a Wesselényí-utcában — Az Eskü-téri 
szavazóhelyiségben feltörték az ajtókat — Budapesten 75 százalékos 
győzelmet aratott a demokratikus blokk, amely a vidéken is min

denütt többséget kapott

Egész éjszaka számlálták a szavazatokat, 
a végleges eredményt héttőn este hirdetik ki

Á Migánalkahnazottak Biztosító Intézeté
bek, a MABI-nak önkormányzati szerveit, a 
28 tagú igazgatóságot és a 120 tagú köz
gyűlést vasárnap délelőtt választották meg 
a szavazásra jogosult munkaadók és munka
vállalók. A közgyűlésbe a munkaadók kate
góriánként összesen 60 rendet ét 60 pót
tagot, — a munkavállalók pedig ugyancsak 
kategóriánként szintén 60 rendes és 60 pót
tagot küldenek be.

A munkavállalók, vagyis a biztosítottak 
45 rendes és 45 póttagot választanak be a 
közgyűlésbe. A vidék együttvéve 15 rendes 
és 15 póttagot delegál.

A 60 rendes munkaadói tag közül 53 je
lölt személyében az egymással szembenálló 
két párt még a választások előtt megállapo
dott egymással, ugy hogy

ezt ax 53 közgyűlési tagot a benyújtott 
közös lista alapján egyhangúlag válasz

tották meg.
A munkaadói rendes tagok közül csupán 7 
tagságra, a szabadfoglalkozású munkaadók 
kategóriájának 7 közgyűlési tagjára foly
nak a mai napon a szavazások. Erre a 7 
tagságra nézve ugyanis a Nemzeti Blokk és 
a Demokrata Blokk külön-külön listával 
indult a választási küzdelembe.

A munkavállalók 60 tagsági helyéből ket
tőnek a sorsa ugyancsak eldőlt, még a sza
vazás megkezdése előtt. Két körzetben 
ugyanit csupán a Nemzeti Blokk ajánlott 
jelölteket és igy ezeket egyhangúlag válasz
tották meg.

A szavazás Budapesten 43 körzetben fo
lyik és mindenütt vasárnap reggel 8 órakor 
kezdődött. A szavazók különösen a délelőtti 
órákban nagy tömegekben keresték fel az 
egyes körzetek szavazási helyiségeit, ugv 
hogy

déli 12 óráig Budapesten 15.000-en 
szavaztak le.

Ez a szám este 6 óráig 22.000-re szökkent, 
ugy hogy eddig az időpontig az 55.000 sza
vazásra jogosult budapesti választó közül 
mintegy 40% leszavazott. A szavazásokul az 
egyes körzetekben este 8 órakor zárták le, 
azután a szavazatszedő küldöttségek tagjai 
nyomban hozzáláttak az urnák felbontásá
hoz és a titkosan leadott szavazatok ötsze- 
tzámlálásához.

E« a munka előreláthatóan a holnap 
délelőtti órákig tart

Az egyes körzetek összesített eredményeit 
a szavazócédulákkal együtt beszállítják a 
MARI központi választási helyiségébe, ahol 
a Zsembery István dr. elnöklete alatt mű
ködő választási bizottság összesíti az ered
ményeket és

héttön este lél 7 önkor hirdetik ki ■

választások végső eredményét.

A szavazás mind Budapesten, mind az or
szág vidéki városaiban általában a legna-

Az első eredmény
Éjjel tizenegy órakor kaptuk a választó-

sok kimeneteléről az első eredményeket a
vidéki városokbóL A szavazatok igy ősz-
ottak meg:

Demokratikus Nemteti
Blokk Blokk

Békéscsaba 192 28
Orosháza 41 6
Eger 194 134
Pécs 330 176
Mohács 29 24
Siklós 42 24
Mint ezekből a számokból is megállapít

ható, a vidék nem érdeklődött túlságosan a 
választások iránt. Ez azzal magyarázható,

gyobb rendben folyt, — jelentéktelen inci
densektől eltekintve, — sehol rendzavarás 
nem fordult elő.
ek éjjel 11 órakor
hogy a Magánalkalmazottak Biztositő Inté
zete inkább fővárosi, mint vidéki intézmény. 
Éjjel 11 órakor a Hétfői Napló csak hozzá
vetőleges értesüléseket szerezhetett a szava
zatokat összeszámláló bizottságoktól.

Általános ax a vélemény, hogy a demo
kratikus blokk fölényes győzelme vár

ható.
A fővárosban a választás 37 választó körzet
ben folyt, ezekben a körzetekben

majdnem mindenütt a demokratikus 
blokk kapta a szavazatok 65—75 szá

zalékát.

Zsídózás, fenyegetődzés a Wesselényí-utcában
A választás a főváros egész területén nagy 

izgalmak között zajlott le. Nem egy helyen 
súlyosabb természetű incidensek is előfor
dultak. így például vasárnap délben fél ket
tőkor a

Wesselényl-utca és az Akáefa-utea sar
kán levő iskola előtt tizenöt-Irnsa fiatal
emberekből álló csoport verődött össze, 
amely folytonosan inziiltálta a szavazás

ra jelentkezőket.
A Wesselényi-titea és az Akácfa-utca sarkán 
lévő iskolában működő szavazatszedő bizott
ság előtt az ebédutáni órákban élénkült meg 
a forgalom. Ezt az időpontot választotta ki ez 
a fiatalemberekből álló csoport arra, hogy 
zavarokat keltsen.

— Vigyázzatok, zsidók, hogy hova sza
vaztok! Baj lesz, ha győzni fogtok!

A csoportosulás mindössze félórahosszat 
tartott. Az első rendőr közeledésére széjjel
rebbentek.

Zavarok voltak az Eskü tér 8. szám alatti 
szavazatszedő küldöttség helyiségében is. Há
romnegyed nyolckor még semmi előkészület 
sem történt a szavazás megkezdésére.

A termet erőszakkal kellett felnyitni.
A bizottság elhelyezkedéséhez szükséges asz
talok, urnák és borítékozó spanyolfalak, 
amelyek a helyiségbe még szombaton meg
érkeztek, nem voltak elrendezve. Emiatt a 
szavazást csak félkilenckor kezdték meg. A 
szűk folyosót és lépcsőházat a türelmetlen 
szavazók mintegy százötven főnyi tömege 
lepte cl, akik nem tudván mire vélni a szava
zás késedelmes megkezdését, türelmetlensé
güknek hangos kifakadásokhan adtak kifeje
zést.

A Pannonia-utcai szavatszedő bizottság he 

lyisége előtt is rendzavarás volt. Mintegy 30 
—40 munkáskülsejü férfiből álló csoport 10 
óra tájban kifelé özönlött a szavazóhelyiség
ből és az oda igyekvőknek hangosan azt mon
dották. hogg nem lesz szavazás.

A Hétfői Napló munkatársának éjjel fél 
kettőkor a szavazatokat felülvizsgáló bizott
ság elnöke a következő felvilágosítást adta:

— Numerikus példák igazolják a Demo
kratikus Blokk győzelmét. A szavazatokat 
felülvizsgáló bizottság éjjeli cgy óráig csak

Január 2-án kezdődik 
a szellemi szükségmunka

Gallina tanácsnok tegnap megkapta a belügy
minisztériumtól a jóváhagyást. 400 munkanélkülit 
alkalmaznak öt hónapon át havi 80 pengő fizetéssel

Gallina Frigyes tanácsnok, n főváros el
nöki ügyosztályának a vezetője, szombaton 
felkereste Scitovszky Béla belügyminisztert 
és megsürgette a szellemi foglalkozású 
munkanélküliek fölsegélyezéae érdekében 
megindított akció engedélyezését. A szel
lemi foglalkozású munkanélküliek akcióját 
a fővárosi költségvetés összeállításakor is 
már veszély fenyegette amennyiben a fő
város tanácsa erre a célra egyetlen fillért 
sem irányzott elő. Akkoriban olyan elemen 
táris erővel tört ki emintt a fölháborodás. 
hogy ezt a sérelmet reparálták. Tavaly is 
nagv nehézségek voltak ennek nz akciónak 
a jóváhagyása körül, amennyiben a belügy-

mintegy 30 szavazatgyüjtö kirendeltség ur- 
náit vizsgálta felül. Az eddig beérkezett sza* 
vázátok az egyes csoportokban a következő 
táblázat szerint oszlanak meg:

Nemiéit Demokr. 
Blokk

Kereskedelmi alkalmazottak 1098 4974
Magántisztviselők 2452 5805
Pénzintézeti Tisztviselői 553 536
Művezető csoport 116 211
Vegyes csoport 252 257

Ugyancsak ma töltötték be a szabadfog
lalkozású munkaadók hét mandátumát. Itt 
a szavazatok megoszlottak, a Nemeti blokkra 
220 szavazat, a Demokratikus Blokkra 225 
szavazat esett. Mindezeknek összegezése
képpen megállapítható: a Magánalkalmazot
tak Biztosító Intézetének vasárnap tartott 
választásán

a Demokratikus Blokk mintegy 70 száza
lékát nyerte el a szavazatoknak, a Nem

zeti blokk 30 százalékával szemben.
A vidéken
a helyzet szintén a Demokratikus Blokk 
győzelmét mutatja, amennyiben ott a 
Demokratikus Blokk a szavazatok 65 

százalékát szerezte meg.
A számláló bizottság munkája folyik. Az 
utolsó jelentés szerint körülbelül huszonhét- 
ezer fővárosi válaszló élt szavazati jogával. 
A választások végleges eredményét hétfőn a 
késő délutáni órákban hozzák nyilvános
ságra.

miniszter elvi okokból nem helyeselte a fővá
rosnak ezt a tervét. Tavalv hónapokig >ar* 
tolt az akció jóváhagyásának kiharcolása. 
Az idén a munkanélküliség mindsn eddigi
nél nagyobb méreteket öltütt és különösen 
a szellemi foglalkozásúak köréheti vált sür
gősen szükségessé a segélyakció. A főváros 
törvényhatósági bizottsága szerdán rendkí
vüli közgyűlést tart, amelyen a munkanél
küliség problémájával foglalkoznak. A fő 
város tanácsa, tekintettel a kérdés megöl- 
dásának sürgősségére, nagyobb eréllyel 
kezdte szorgalmazni a jóváhagyást, mint 
tavaly, nehogy megismétlődhessék a tavalyi 
eset, amikor csak többhónapos késéssel 1c-
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kirakataink.

A kiállított anyagokból szívesen adunk minden 
érdeklődő hölgynek mintákat.

REINER KÁROLY R.T.
V. Vilmos császár-ut 15. (Eladás csak nagyban.)

saBaEasaaKMMansaaESKKasswassKaaassaaaaaKS
heteit az akciót megindítani. Gallina Fri
gyes tanácsnok ennek az elgondolásnak az 
alapján járt tegnap a belügyminisztérium
ban. ahol

sikerült a Jóváhagyást megszereante.
Gallina Frigyes tanácsnok a szellemi foglal
kozású munkanélküliek segélyakciójának a 
iebonyolitásáról a következőket mondotta 
a'Hétfői Napló munkatársának:

— A munkanélküliség rohamos tcrje 
dése szükségessé telte, hogy személyesen 
sürgessem meg a belügyminisztériumban a 
szellemi foglalkozású munkanélküliek se
gélyakciójának engedélyezését.

A belügyminisztériumban megkaptam a 
anóbell jóváhagyást és igy már a legrö
videbb időn belül megtesszük a szüksé
ges intézkedéseket az akció előkészíté

sére.
Még ezen a héten hirdetményt teszünk I 
közzé, amelyen megjelöljük a jelentkezét 
éa a felvétel módozatait. A főváros házi I

nyomdájában már nyomják is a jelentkező 
lapokat.

A szellemi foglalkozású munkanélkü
liek foglalkoztatására 400.000 pengő 

áll rendelkezésünkre.
Ebből az összegből

öt hónapon át 400 embert foglalkozta* 
tank, havi 80 pengő honoráriumért.

Az akciót már január 2-án meginditjuk. Az 
alkalmazott 400 egyén közül 240 a statisz
tikai hivatalnál kap munkái, 160-at pedig 
az elöljáróságokon helyezünk el, az ott fel 
gyülemlett könnyebb Írásbeli munkák el 
végzésére. Az akció megindításához még 
közgyűlési határozatra van szükség, de ez 
nem okoz már nehézséget, hiszen minden 
párt helyesli a szükségmunka akció meg 
kezdését. Ha lesz rá mód, akkor még újév 
előtt közgyűlés elé visszük ezt a kérdést, 
ha azonban erre alkalmunk nem nyílik, ak
kor utólag fogjuk a közgyűlés jóváhagyását 
kikérni.

a kamatmaximum megállapítását sürgeti. 
MegáNapitja, hogy

Csouka Magyarország öeazea földbirto
kainak jelzáiogllag bekebelezett tarto
zásaiból törlesztéséé kölcsön 240 millió 
pengő, kamatozó kölcsön 597 millió 
pengő, tehát as összes kölcsöntartozás 

841 millió pengő.
Rendkívül fontos volna ezeknek a kamatozó 
kölcsöntartozásoknak törlesztését kölcsönné 
való átalakítása. A konverziónak a mai ér
tékesítés! válság enyhítése szempontjából 
nagy jelentősége volna. Az autonóm vám
tarifát harci tarifának nevezi és ezért sür 
(jeti a revízióját. Az iparcikkek ára ugyan 
annyival emelkedett, amennyivel csökkent 
a mezőgazdasági terményeké. Itt csak eré
lyes kormányintézkedés segíthet, amely le
töri a kartelek túlkapásait, de ehhez bátor
ság kellene. A kartelek hatalmasabbak, mint 
a szervezetien gazdatársadalom s a fogyasz
tóközönség.

Kéri a kormányt, ne csak szép dlkclók- 
kal, hanem komoly tettekkel bizonyítsa 
be, hogy a fogyasztó közönség és a 

mezőgazdaság oldalára áll.

Szép dolog a takarékosság, de már évekkel 
ezelőtt meg kellett volna valósítani ezt az 
elvet.

Sok mindenre mentek el súlyos milliók, 
amikre szükség nem volt.

A féktelen demagógiának gátat kell vetni, 
mert ismét ellentéteteket szítanak a fala 
népe és a társadalom között. A földosztás 
kérdésével kapcsolatosan

olyan demagógia folyik as oraeágban, 
ami hazaárulás számba megy.

Kérdi a főldmivelési minisztert, igaz-e hogy 
a Falu-Szövetség titkára nyilvános előadását 
úgy fejezte be, hogy

„a latifundiumok halálos ölelése alól 
fel kell szabadítani a falvakat."

Ez izgatás. Hadik János gróf ezután hossza-

LEHNE:

Lldércfény
A népssertl Írónő legújabb regénye

SZÍNES 
REGÉNYTAR

61-62-ik kötete

A két kötet 60 fillérért minden trafikban 
éa vasútállomáson kapható

Uj pártot alakítottak 
az Iparosok és kereskedők

Vasárnap délelőtt a régi képviaelőházban 
tartotta alakuló ülését a főváros iparos és 
kereskedő társadalmának uj pártja: az 
Iparosok és Kereskedők Gazdaságpolitikai 
Pártja. A gyűlésen Bittner János elnökölt. 
Megnyitó beszédében rámutatott az iparod 
sok és kereskedők válságos helyzetére és 
az uj pártalakulá* szükségességét fej. 
telte ki.

Ezután Pfeiffer Sándor, a KÉKOSz igaz
gatója beszélt a gazdasági helyzet válságé- 
ról. Az öngyilkosok között ma már a leg
több iparos vagy kereskedő, százesztendős 
cégek omlanak össze, — mondotta. — Nem 
teszünk tovább ugródeszkái egy pártnak 
sem, ezért tömörültünk önálló alakulatba.

Gábor Gyula, a bádogos ipartestület al
elnöke, 12 pontban sorolta fel az iparos és 
kereskedőtársadalom sérelmeit, majd a 
gyűlés megválasztotta a választmányt és a 
pártvezetöséget és elhatározta, hogy a fő
városi törvényhatóság keretében is megala
kítják a Gazdaságpolitikai Pártot.

Négy ördög
to1 y tatja

a Royal
diadalmas Bt jit
Apollóban

Hadik János gróf és Mayer 
főldmivelési miniszter éles 

összecsapása az OMGE vasár
napi közgyűlésén

Hadik kikelt a íöldosztó demagógia ellen és konkrét javas
latokat tett az agrárválság megoldására

Az OMGE vasárnap délelőtt tartotta ez 
évi rendes közgyűlését, amelyen Somssich 
László gróf elnökölt. A Köztelek székházá
nak nagyterme zsúfolásig megtelt. Somssich 
László elnöki megnyitójában a gazdasági 
helyzetet ismertette. Megállapította, hogy a 
gabonának indokolatlanul alacsony a buda
pesti ára. Súlyosbítja a helyzetet a hitel
krízis. A vámtarifa revízióját sürgette, mert 
teák igy lehet remélni az iparcikkek árá
nak a csökkentését. Feltűnést keltett az 
elnöknek az a kijelentése, hogy

a gazdatársadalom türelmetlenül várja 
a kormány gazdasági programjának az 

Ismertetését.

Mayer János főldmivelési miniszter vála
szában helytállóknak minősítette az elnök 
megállapításait. Nagy éljenzéssel fogadták 
azt a bejelentését, hogy

Karácsonyra

Női hócipő ______ r 9.S0
Női hócsizma_____ r 24.—
Nblpáatosetpftk minden ntabsa .. F Í7. 
nsi cip«»_________ i* 19.50
Féril tél* én magasetpök F 19.50
Gyermekeiptfk F 4.50.töl
Fia- én leaayolnék t 12.50 mi

1
 Olcsó éa tartós cipők, I 
gyermekfelruháxáai célokra |

Turul cipőgyár rt.
• L Rákóczi oi 14. ii., tömik ucca t. 

a pénzügyminiszter a gyufa kölcsönnek 
harmadik részletét, amely 65 millió 
pengőt tesz ki, a mainál kedvezőbb 

rövid lejárain hitelek formájában 
nyújtja a gazdáknak.

A gabonaárak alakulása körül támadt bo
nyodalmakat a világpiaci helyzettel magya
rázta a földmivelée miniszter, aki bejelen
tette, hogy

a kormány revízió alá vesal a vám
tételeket

Elmondotta továbbá, hogy a főldmivelési 
kormány 253 millió pengőt fordított öt esz
tendő alatt különböző akciókra. Azt szok
ták mondani, hogy nagyobb eredményeket 
érhetett volna el a kormány, ha ezt az ősz
szeget szerves program alapján használta 
volna fel. Szerves és egységes programról 
azért nem lehetett szó, mert ezt az összeget 
a főldmivelési tárca kis részletekben kapta. 
Kérte a jelenlevőket, tegyenek bizalommal 
a magyar jövö iránt.

Mutschenbacher Emil igazgató ismertette 
az OMGE évi jelentését, amelyhez elsőnek

Hadik János gróf

szólalt fel. Élesen hangsúlyozta, hogy a 
mezőgazdasági helyzet súlyos válságban 
van. Határozati javaslatot nyújtott be, 
amely szerint a mezőgazdasági válság oka 
a hitel hiánya és drágasága. Adó- és ille
tékkedvezményeket követel a tőkegyüjtő 
közönség részére.

Intézkedéseket sürget azok érdekében, 
akiknek ingatlanai végrehajtás éa ár

verés alatt állanak.

Vevők hiányában az árverésre kerülő in-1 
gatlanok a valódi értéknél lényegesen ala
csonyabb áron kelnek el. Az állami költség
vetés keretében kell segíteni at önhibájukon 
kivül árverés alá vont kisbirtokosokon. 
Könnyítéseket követel az adóhátralékok 
megfizetésére, A nem zálogleveles hitel terén 

san, adatok sűrű felsorakoztatásával bizo
nyította, hogy Magyarországon nem lehet 
beszélni a latifundiumok káros tultengésé- 
ről. Hadik igy fejezte be beszédét:

— Aki ma kortcsfogásból a közép- és 
nagybirtok ellen Izgatja a falu népét, 
legyen az püspök, újságíró, vagy Falu
szövetségi titkár, bűnt követ el a ma

gyar nemzet ellen.
Mayer János válaszolt Hadik János gróf 

felszólalására.
— Csak úgy lehet megteremteni az egysé

ges gazdafrontot, ha a nagybirtokos leeresz
kedik a néphez.

Azoktól az uraktól reklamálom az egy
séget, akik itt ülnek, akik Magyarország 

nagy birtokosai és középbirtokosai.

Semmit sem tettem tapsokért és népszerűsé
gért. Nem tudom, hogy ki tervez ma föld
osztást Magyarországon. A földreformot be
fejeztük. Vállalom a felelősséget azért, ami 
a Falu Szövetségben történik. A Falu Szö
vetségnek az a hivatása, hogy szolgálja a 
falu kulturális érdekeit.

Hadik János gróf újból felszólalt

és megállapította, hogy a közeledést a nagy
birtokosok és a falu népe között megaka
dályozzák az agitátorok, akikkel szemben 
föl kell venni a harcot. Tiltakozik a „leeresz
kedés" kifejezés ellen. Kellő felvilágosítá
sokkal elejét kell venni a földosztás melletti 
agitációnak. A földmivelésügyi miniszter azt 
kérte, ne legyünk defetisták, ehhez azonban 

olyan kormányintézkedésekre volna 
szükség, melyek reményt nyújtanának 

a jövőre nézve.
Mayer földmivelésügyi miniszter ujabb 

felszólalásában megígérte, hogy megvizsgál 
tatja az inkriminált beszédet.

Spira ó. Beregi
uridiv&t oég

Kossuth Lajos-utca 15

megszűnik
Karácsonyi ajándékcikkek 

nyakkendő, sál, 
házlkabát pizsama 

rendkívül olcsón klsrnslttatnak

Rendkívüli occaelónk JA.60 
8 drb tiszta selyem |2| 
nyakkendő dobozban P

— Ötvenéves fennállását ünnepelte a Ma
gyar Jogászegylet. Impozáns keretek között 
ünnepelte vasárnap délelőtt a Magyar Jogász
egylet fennállásának 50 éves évfordulóját. A 
Budapesti Ügyvédi Kamara székházában 
megtartott díszközgyűlésen megjelent Papp 
József udvari tanácsos, a felsőház, Ángyán 
Béla államtitkár az igazságügyminiszter, 
Juhász Andor a Kúria, Benedek Sándor a 
közigazgatási bíróság, Degré Miklós az ítélő* 
tábla, Sztrache Gusztáv a budapesti ügyész
ség, Zavaróczy Zsigmond ezredes-hadbíró • 
honvédfőtörvényszék képviseletében. Kívü
lük számos egyesület és testület képviselői 
jelentek meg a diszgyülésen, amelyet Szászy 
Béla államtitkár nyitott meg. Beszédében ki
fejtette, hogy a jogban nekünk az emberélet
nek olyan irányitó gondolatát kell látnunk, 
mely a humanizmusnak és az igazságnak 
megvalósítására van hivatva. Az erőszak —• 
úgymond — a jog uralma nélkül sohasem 
lehet Jogos, a jogtalanságot nem teheti joggá.

— A feministák jubilárls diszgyüléac. A 
vármegyeház dísztermében vasárnap délelőtt 
ünnepelte a Feministák Egyesülete fennállá
sának huszonötéves jubileumát Az ünnepsé
gen a Választójogi Világszövetség nemzet- 
közi_ központjának elnöke, Cicely Corbett* 
Fischer is felszólalt.

— Hadviselt vasutasok gyűlése. A hadviselt 
vasutasok vasárnap délelőtt a MOVE Podma- 
niczky-utcai székházában nagygyűlést tartot
tak. Vitéz Krasznahorkay János dr. elnök meg* 
nyitó beszédében ismertette a hadviselt vasú- 
tasság sérelmeit s bejelentette, hogy a sérelmes 
orvoslása érdekében a vezetőség Samarjay La
jos államtitkárhoz, a MÁV elnökigazgnlójáhos 
memorandumot kíván juttatni. Vitéz Diószeghy 
Gábor dr., Kertész Elemér, a MOVE küldötte, 
Schneider József főszertámok, Marikovszly 
Ferenc, a szolnoki munkáscsoport küldöttje, 
Bunferd József és mások felszólalása után a 
nagygyűlés elhatározta, hogy sérelmeik orvo** IAsh érdekében az előterjesztett memorandumot 
eljuttatta a MÁV elnöklgazgatójához.

— Kipklillltfe. Vasárnap délelőtt nyílt
a Barcsay uccai gimnázium rajztermén*" 
Bundtchuh Oltó, Derneczkyné-Wolf In’’*' 
Wlesner (Mesey) Frigyes képeiből rendezeti 
kiállítás A nagyszámú közönség előtt n8&7 
tetszésre talállak a kiállított képek.

— Képviselőtestületi választások Sátoralje* 
ujhelyen. Sátoraljaújhelyről jelentik: Vasárnap 
Sátoraljaújhelyen megejtették a képviselőit** 
tületl választásokat, összesen harminc yP1'*' 
selőtestiileti tagot választottak, akik közül 2 
a kereszténypárt, kormánypárt, liberálispárt 
pnktumos listáján szerepel, 4 pedig az elleni**1 Független Polgárok és Munkások Pártjának je
löltje. Itt említjük meg, hogy a megyei és vá
rosi lisztujitást is rövidesen megejtik Zempl** 
megyében.
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Herzog manó ggárigazgatú vasárnap vissza
nyerte eszméletét, feleségét azonban még vér

átömlesztéssel sem tudták megmenteni
Pénteken délelőtt a József ucca 4. számú 

házban Herzog Manó gumigyári igazgató 
szobalánya, Hajós Mária öngyilkossági szán
dékból gázzal megmérgezte magát. Az igaz 
gató felesége a hajnali órákban benyitott a 
gázzal etlárasztott konyhába, ahol eszmé
letlenül szédült le a küszöbre, úgyhogy a 
nyitott ajtókon keresztül most már a nagy 
tömegben előtóduló gáz behatolt a háló
szobába, ahol Herzog Manó igazgató is sú
lyos gázmérgezést szenvedett, órákon ke
resztül áramlott még a gáz, amikor dél 
felé a szörnyű szerencsétlenséget fölfedez
ték. A szobaleány már halott volt, Herzog 
Manót és feleségét életveszélyes állapotban 
vitték be a mentők a Pajor szanatóriumba. 
Az igazgatót, aki aránylag kisebb mértékű 
gázmérgezést szenvedett,

sikerült megmenteni az élefnek,

JJerzog Manó szombaton délután már visz-: 
azanyerte eszméletét és az orvosok bíznak 
teljes fölépülésében.

Karácsony után kerül miniszter
tanács elé a március elsejei 

amnesztiarendelet
Hetekkel ezelőtt megírta a Hétfői Napló. 

hogy 1930 március elsejére, Horthy Miklós 
kormányzó tízesztendős jubileumára nagy
szabású amnesztiát készítenek elő. Ez az 
amnesztia méreteiben és a közkegyelemben 
részesülők számát illetőleg lényegesen felül 
fogja'múlni a legutóbbi, 1928 március else
jei amnesztiát. Amikor a kormányzó részé 
ről kifejezésre jutott az az elhatározás, nogy

államfővé választásának tízesztendős 
Jubileumát a közkegyelem széleskörű 

gyakorlásával kivánja egybekötni,

a miniszterelnökség elkészítette az amnesz
tia nyers tervezetét. Ennek megfelelően ka
pott utasítást az igazságügyminisztérium 
arra, hogy számszerűen és pontosan készítse 
elő a közkegyelmi elhatározás részleteit.

Az igazsáqügyminisztériumban már el ts 
készültek ezzel az előkészítő munkával, de

Egy öttagú vadásztársaság 
bezuhant a Dunába

Csónakjuk Gödnél a Duna közepén felborul: 
és egy 15 éves leány mentette meg a fuldoklókat

Megdöbbentő dunai katasztrófa zajlott le 
szombaton a késő délutáni órákban Göd 
közelében. Egy vadásztársaság akart csóna
kon átkelni az újpesti partról a szentendrei 
szigetre, a Duna közepén azonban 

a csónak felborult.

A gyárigazgató feleségének állapotában 
azonban nem állott be javulás Hültl Hümér 
professzor és a szanatórium orvosai min
den lehetőt elkövettek a szerencsétlen asz- 
szonv megmentésére, de

kétszeri vérátömlesztés sem használt.
Herzog Manóné szervezete annyira át és át 
volt már itatva a világitógáz mérgeivel, hogy 
az egészséges vérkeringést nem lehetett 
többé megindítani. Két napi eszméletlen 
vívódás után, Herzog Manóné a szanató
riumi betegszobában

klszpnvedctt, 
anélkül, hogy egy pillanatra visszanyerte 
volna eszméletét.

Vasárnap délelőtt a főkapitányságon meg
jelentek a gyászbaborult család tagjai s 
arra kérték a rendőrséget, mellőzze a bon
colást, amihez a hatóságok hozzá is járul
tak, tekintettel arra hogy kétségtelenül 
megállapítást nyert, miszerint Herzog Ma- 
nónénak halálát tragikus véletlen okozta.

a Jelentés csak a karácsonyi ünnepek 
utáu kerül a minisztertanács elé.

Ebben a jelentésben fel van sorolva, hogy 
izgatás, lazítás, kormányzósértés, közható
ságok és hatósági személyek sérelmére el
követett rágalmazás és becsületsértés, tiltott 
közlés, hatóság elleni erőszak és más hasonló, 
de természetesen nem vagyonelleni bűn
cselekmény miatti ügyben körülbelül hányán 
részesülhetnek majd a legmagasabb kegyelmi 
elhatározásban.

Ar. amnesztiárendelet bizonyos mértékben 
likvidálja az 1918—1919. évi emigrá

ciót Is,
mint azt annak idején szintén megírtuk. 
Hogy az emigrációban élők közül kik kap 
nak amnesztiát, illetve kiknek az ügyében 
lesz pertörlés, azt szintén a karácsony utáni 
minisztertanács fogja megállapítani.

utasai a hideg vizbe estek s majdnem a Duna 
hullámai közöli lelték halálukat.

Szombaton délután 2 óra tájban öl fiatal 
emberből álló vadásztársaság érkezett » 
gödi dunai partrészen álló halászcsárdához 
és a csárdást megkérték arra, hogy köl

csönözze nekik csónakját, amelyen át 
akarnak kelni a szigetre, hogy olt apró vadra 
vadásszanak. A társaság tagjai között v dl 
Kovács Béla minisztériumi tisztviselő, 
Vargha Sándor és Tímár Pál részvénytársa
sági tisztviselő Zoltán Béla kereskedő és 
Weiner Jenő fővárosi számtiszt. A csárdás 
természetesen teljesítette a vadásztársaság 
kívánságát és rendelkezésükre bocsátotta 

| egyik ladikját, amelyet a téli időben senki 
nem használt. Az öt fiatalember, akik közül 
egyik sem volt harminc évnél idősebb, vi
dáman csónakra szállt és az evezöpadokhoz 
telepedett. Weiner és Zoltán csakhamar ef- 
lóditották a csónakot a parttól. A ladikon 
már elinduláskor erősen észrevehető volt, 
hogy az

meglehetősen meg van terhelve.
az öt férfi súlyán kívül a fegyverek és háti
zsákok jókora tömege is majdnem a viz 
színéig nyomta a csónakot. A kocsmáros 
figyelmeztette is a vadásztársaság tagjait, 
hogy

jobb lesz, ha két csoportban kelnek át 
a vizen,

azonban nem is hederiteltek a jóakarata 
intésre, hanem nekivágtak a víznek.

Az erősen megterhelt csónak azonban alig 
ért a Duna közepére, midőn hirtelen erős 
déli szél kerekedett, amely mindjobban a 
viz sodra felé nyomta a ladikot. Zoltán és 
Weiner erejüket a végsőkig megfeszítve 
igyekeztek, hogy a csónakot átvigyék a má 
sik partra, de minden kísérlet hiábavaló 
volt. Ekkor aztán elhatározták, hogy

a két kifáradt ember helyébe Vargha 
és Tímár fognak az evezőhöz ülni

és Zoltán fel is állott, hogy átadja helyét 
vadásztársának. Ebben a pillanatban • azon
ban az amúgy is túlterhelt csónak megbil
lent és egy szempillantás leforgása alatt — 

felborult.

Az utasok valamennyien a vízbe estek. 
Persze azonnal kiáltozni kezdtek segítsé
gért, hiszen a jéghideg vízben szinte lehetet 
len volt számukra az úszás, annál is inkább 
mert valamennyien a vadászathoz prémes 
bekecsekbe és vastag csizmába voltak öl
tözve. Az öt ember kétségbeesetten kapálód- 
zolt, hogy fentartsa magát a viz felszínén, 
azonban ez nem nagyon sikerült nekik 
Weiner és Vargha nagynehezen odausztak u 
felborult csónakhoz. Annyi erejük nem volt, 
hogy azt újra visszafordítsák, tehát csak 

abba kapaszkodva igyekeztek életüket 
megmenteni.

A másik három ember a csónak közelében 
maradva kiáltozott rémülten segítségért. A 
kétségbeesett segélykiáltásokat meghallotta 
a parti kocsma tulajdonosa is, aki aztán ki 
szaladva, rémülten látta a vadásztársaság 
tagjainak megdöbbentő szerencsétlenségét. 
Szerencsére még egy csónakja volt kikötve 
a viz partján és azt nagynehezen eioldozva

tizenötéves lányával együtt a ladikba 
ugrott és azonnal a fuldoklók segítségére 

sietett.
Először Tímár Pált, aki legközelebb volt a 
parihoz, húzták ki a vízből. Utána meg 
mentették Kovács Béla minisztériumi tiszt 
viselőt, akit

az utolsó pillanatban tudtak kihalászni 
a jéghideg Dunából,

imikor már az áléit ember végső erömeg- 
feszitéssel küzdött a hullámokkal. Ha egy 
perccel később érkezik a segítség, ment
hetetlenül alánierül. A harmadik megrnen 
lett Zoltán Béla volt. A csónak a három 
alig lélegző emberrel gyorsan a partra sie 
tett, mig

s« felfordult csónak bn kapaszkodva a kél 
..hajótörött** még mindig a Duna köze

pén várta a segítséget.

A kocsmáros és lánya partra telték a vadász 
társaság már megmentett tagjait, azután 
visszafordultak újra és felvették a másik két

Karácsonyra

Férj a feleségnek 

Feleség a férjnek 

Gyermek a szülőinek 

Szülő a gyermekeinek 

!
ajándékul 

mindenkinek

rádiókészüléket vegyen

Detektoros 
készüléktől a legmodernebb 

hálózati 
készülékig 

3-6-12-18 havi 
részletre kaphatja 

minden jobb rádiószaküzlelben 
I Minden darabért garantál 

TelelCr.gyír Ríszvfinyi3rsas8g

embert is. Nagymennyiségű forralt-bor és 
meleg tea elfogyasztása, valamint a ruhák 
megszáritása után autókon a lakásukra haj
lanak a majd végzetessé váll vadászat sze
rencsétlenül járt résztvevői, akiknek igy 
csak értékes vadászfelszerelésük veszett oda, 
életüket megmentették.

Nyúl helyett a haltéra 
lőtt vadászat közben

Nagykanizsa, december 15.
(A Hétfői Napló tudósitójától.) Sulyos 

kimenetelű szerencsétlenség történt vasár
nap az Iván község közelében megtartott 
körvadászaton. A vadászaton résztvett Ru- 
zics János földbirtokos is. A körvadászat 
befejezésekor Ruzics János egv hirtelen 
felugró nyulat vett célba. A lövés célt té
vesztett s

a puskasörétek n közelben tartózkodó
Fekete András Ivánt munkás, hajtó, ar

cába furódtak.
A szerencsétlenül járt hajtót sulyos. életve
szélyes állapotban a soproni közkórházba 
szállitották. A nyomozás a tragikusvégü va
dászat ügyében megindult.
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Párizsban bujkál Sebestyén 
Ríchárd, a Budapestről meg

szökött bankigazgató
Budapesti ismerősei látták egy táncosnő társaságában
Nngy port vert fel júniusban az a nagy

szabású váltóhamisitási ügy, amelynek köz* 
pontjában Sebestyén Richárd, a Wiener 
Commercia! fíank egykori budapesti telepé
nek volt igazgatója szerepelt. Sebestyén 
száznegyvenezer pengő összegben szabályta
lan váltókat hozott forgalomba és eltűnt 
Budapestről. Eltűnése után olyan hírek ér
keztek, hogy állítólag

egy táncosnő társaságában lépte át az 
osztrák határt.

Később az a hir jött, hogy Sebestyén Bécs
ben tartózkodik és ottani rokonaitól próbál 
pénzt szerezni, hogy rendezhesse ügyeit. 
Időközben a vizsgálóbíró elfogatóparancsot 
bocsájtott ki Sebestyén ellen, de a megszö

VISKI JÁNOS, A LOVASITOTT PIKTOR 
hazajött Délamerikából, hogy megnézze, ötösfogattal 

szántanak-e a Hortobágyon
Krdekes külföldi magyar müveszvendége volt 

Budapestnek: Viski János festőművész hat esz
tendei távoliét után érdekes körülmények kö
tött hazajött látogatóba.

Egy vidéki kisvárosban volt rajztanár Viski 
János. A tanár ur szabad Idejében órákon át 
bolyongott az utszéli mezőkön. Az állatok éle
tét figyelte, különösen a lovakét, amelyek oly 
hűséges, okos pajtásai a csikósnak, a pusztai 
tanyai magyarnak

„Állatportrékat**
kezdett fest eget ni és lassan feltűnt mint állat
festő. Hat évvel ezelőtt szépen bepakkolta kész 
festményeit, a lovakat, pusztai életet ábrázoló 
vásznait, hajóra ült és elvitorlázott Délameri- 
kába. Breziiikában kötött ki.

Bőröndjében néhány képvásson, hóna alatt 
aa ecsetje és palettája — es volt az egésa 

vagyona.
De a vászonra került csikók, lovak — amelyek 
ugyan tetszettek itthon is, de az erszények 
nem nagyon nyíltak meg értük — nem hagy
ták cserben gazdájukat. Egymásután keltek el a 
képei. Utána a délameiikai pampák vándora 
lett. A mérhetetlen pusztákon keresett témát, 
ahol sombrero kalapos geuchok — délameri
kai eowboyok — őrzik a számlálatlan -admé- 
neseket.

Lóháton járta a pampákat,
a nyeregkápára akasztva a vadAsepuska, hóna 
alatt aa ecset és a paletta. Hónapokig tanyá
zott a vad vidékeken,

végig kalandozta Brazília Argentína, Peru, 
Chile, Venezueles puzstaságalt, félvad, no

mád Indlántőrpek közé is eljutott.
A szabadon élő primitív indiánok nem enged
ték lefesteni magukat, akármit is Ígért nekik 
— féltek a Rossz Szellemtől, amely tiltja az 
emberek ábrázolását

Közei három esztendeig tartott Viski János 
kalandozása. Délnmerikábnn már

a lovasitott piktor nevet adományozták 
neki.

Mert közben megbeesilltté vált a neve Limótól 
Porto Allegróig és Mendovátol Rio de Janei 
róig. A délamerikai Irpok valóságos néprajzt 
vitákat rendeztek egy egy kiállítása után. A 
kritikusok Viski munkája nyomán

hasonlatot fedeztek fel a pumpák és a ma
gyar puszták étele között.

Lent, a messzi délen, ahol tnlán még hírűnket 
sem hallották, művészi és tudományos viták 
kerekedlek Magyarországról Visklnek magyar 
{úsztál vagy pampát ábrázoló egv-egy képe 

őrül.
Tavaly honvágy fogta el és látogatóba Indult 

hazafelé. Útközben rövid időre megállt Barce
lonában, ahol éppen képkiállitás volt. Viski Is 
elhelyezte egy képét, amelyet Primo de Rlvera 
tábornok megvásárolt 1400 dollárért. Azóta

egy hortobágyi calkósjclenet díszíti a spa
nyol diktátor dolgozóazobájának falát.

A barcelonai vilógkiálliIás idején is még Bar
celonában tartózkodott és néhánv képét kiállí
totta a magyar pavillónoan

Aa egyik hivatalos magyar ur kifogást 
emelt egy képe ellen,

amely a debrccesii szántást ábrázolta ötös
fogattal.

— Technikai hibája van ennek a képnek — 
mondotta a hivatalos ur. — A művész ur ugy
látszik nem tudja, hogy Magyarországon nem 
szántanak öt lóval. hanem csak néggyel.

Viski nem ellenkezett. Hivatalos ember 
mondta az biztosan jobban tudja — hiszen a 
földmivelésügyi mlniszteiiumhoz tartozik, ősz- 
azepakkolta tehát a hibásnak deklarált képet, 
meg a t&bbit is és visszahajózott Délamerikába 

Végleg aro iban mégsem tudott belenyugodni 
a dologba és egy szép napon megint hajóra 
szállt, hogy megnézze kinek van Igaza, a festő
nek vagy a földmivelésügyi szakértőnek:

szánlnnak e nálunk ötösfogattal.
Titokban érkezett Magyarországra, egyenesen a 
Hortohágyra utazott U ösri szántás idején 
jött és

aa eUö ekét, amit látott ÖUta fogat húzta. 

kött bankigazgatónak nyomaveszett.
Most azután Igen érdekes hir érkezett Se

bestyénről. Budapesti ismerősei, akik a na
pokban a francia fővárosban jártak üzleti 
ügyekben,

Párizsban látták Sebestyén 'Uchárdol.
Egy mulatóhely környékén találkoztak vele, 
de megszólítani nem .udták, mert a forgal
mas utcán c-ilünt előlük.

Sebestyénnek a társaságában volt egy 
elegáns hölgy la

— valószínűleg az a táncosnő, akivel álító- 
lag együtt tűnt el Budapestről. A hatóságok 
a hir alapján, most érintkezésbe lépni k a 
párizsi rendőrséggel és kérik, hogy az ott 
tartózkodó Sebestyént fogják el.

A Hortobágyról egyenesen Párizsba vitt az 
útja. A nagy szalonban kiállítás volt. Három 
képet akasztott fel, kettőt megvásároltak be
lőle, .

közte volt az ötösfogat Is, amit a hivatolos 
ur kifogásolt,

a francia lapok pedig áradozva dicsérték.
Most már megnyugodott és hazajött Buda

pestre- Kiállítást akart rendezni, de az összes 
nagy szaténok már bosszú időre előre le van
nak foglalva és nőin jutott számára hely.

Viski János tehát
elment Londonba ott rendez kiállítást 
magyar éa délamerikai tárgyú pusztai ké

peiből,
azután újból visszamegy, lovasitott piktornak 
Délamerikába.

ÁRUHÁZUNK

NYITVA

kedvei ajándMUrgyakban. 
illudóan új dolgok

Pengő 
osztályunkon

nagy vilaazttk
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A garázsépitkezés elhúzódása 
miatt óriási összegeket fizet rá 

az autóbuszüzem
A kereskedelmi miniszter nem engedélyezte a garázsépit- 

kezésnél a vasárnapi munkasztinet felfüggesztését
A fővárosi autóbuszüzem a Szabó József- 

utcában építi uj garázsát, ahol az összes 
autóbuszok elhelyezést fognak találni. Az 
építkezés azonban rendkívül lassan folyik, 
már a tervezés körüli herce-hurcákknl sok 
időt pocsékoltak el, aminek azután az lett a 
következménye, hogy a több mint száz ko
csiból álló autobuszparkot részben a messzi 
Miskolci-utcai főműhelyben, részben

a szabad ég alatt kell táróink

Amikor az autóbuszüzem fejlesztéséről 
volt szó, úgy tervezték, hogy mire az uj 
autóbuszok elkészülnek, készen lesz a ga
rázs is, ezzel szemben

a garázs építése még a legelején tart.

Ha tekintetbe vesszük, hogy egy kilométer 
ut önköltsége az autóbuszüzemnek 1 pengő
jébe kerül, azonnal kiszámíthatjuk, hogy a 
110 forgalomban levő kocsi által naponta 
megtett sok holt kilométer milyen

rn"’<WekO8ítteh

fontosabb

KarácSoZ;
e<>üz/etb^Sar/á

egy Pénzta
fi2es

££!útőkö

óriási veszteséget jelent az üzemnek.

Százezer pengőnél jóval nagyobb a meMsf 
tárolás miatt feleslegesen kidobott költség.

A felelős tényezők tehát igyekeznek miu> 
dénáron elősegíteni a forgalom centrumé- 
bán épülő garázs mielőbb! elkészülését és 
elhatározták, hogy a kereskedelmi minisz
tertől az építkezés tartamára a vasár- és 
ünnepnapi munkaszünet felfüggesztését ké
rik. A kereskedelmi miniszter azonban érte- 
sitette a fővárost, hogy

a munkaazünet felfflggeaatéaAea mm 
járul hozzá.

Ez annyit jelent, hogy a garázsépitkezés Is
mét hetekkel elhúzódik és a nyár vége előtt 
az üzem vezetősége nem számíthat arra, 
hogy az épületet átveheti a használatba. A 
a holt kilométerek súlyos deficitje tehát leg
alább még jó félesztendeig fogja terhelni az 
amúgy sem rentábilis autobuszközlekedésL
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Öt debreceni gazdasági aka
démiai hallgató véresre veri 

egg kereskedőt a vonatban
Debrecen, december 15.

(A Hétfői Napió tudósítójának telefon
jelentése.) Deutsch Lajos nyirbogdányi ke
reskedő vasárnap a személyvonattal Deb- 

?cenbe utazott. Debrecen külvárosában
felszállott a vonatra öt gazdasági aka

démiai hallgató

'és abban a kupéban foglaltak helyet, ahol 
Deutsch ölt. Alighogy a vonat elindult, az 
egyik fiatalember Deutsch elé lépett s igy 
szólt hoszá:

— Ezt a zsidót szeretem.

A következő pillanatban öklével a keres

Titokzatos fegyveres banditák 
garázdálkodnak a győri országúton

Gyűr, december 15.
(A Hétfői Napló tudósilójának telefonje

lentése.) A város közönségét tegnap óta ti
tokzatos és vakmerő rablóbanda garázdál
kodása tartja izgalomban. A banditák teg
nap éjszaka a győri országúton megtámad
ták Tímár Béla hentesmestert, aki Gönyüről 
motorkerékpáron igyekezett Győr felé.

A három rabló revolvert szegzett Tímár 
mellének,

majd átkutatták zsebeit és 650 pengőjét el
rabolták tőle. Alig, hogy Timárt kifosztot
ták, rövidesen újabb rablást követtek el.

kedő
arcába sújtott

Deutsch botja után nyúlt mire a támadó 
többi társaival együtt

a kereskedőre vetette magát és véresre 
verték.

Mihelyt a vonat befutott Debrecenbe, Deutsch 
Lajos jelentést tett az esetről a rendőrség
nek, amely azonban eddig nem tudta meg
állapítani a verekedő ifjak személyazonos
ságát, mert

mihelyt a vonat Debrecenbe érkezett 
elszéledlek.

A nyomorás folyik.

Kovács Erzsébet győrmegyel paraszt
leányt támadták meg, 

akitől 280 pengőt vettek el az országúton. A 
késő esti órákban egy harmadik utonállás- 
ról is kapott jelentést a győri rendőrség.

Scliöpf József rendőrőrmestert is meg
támadták az Ismeretlen rablók és 

a nála lévő értéktárgyait elszedték tőle.
A győri rendőrség 
lázasan nyomoz a titokzatos fegyveres 

banditák után, 
eddig azonban nem sikerült őket kézrekeri
teni.

Csakhamar előkerült az őrszemes rendőr 
is s

a kerületi kapitányságra állította elő 
Kocsis Ferenc furcsa tolvaját

A fiatalember: Kiss József 22 esztendős ál
lásnélküli kereskedősegéd, rövid vallatás 
után igen érdekes vallomást tett arról, hogy 
miért akailc ellopni a futballista kalapját. 
Elmondta, hogy

a keleti pályaudvar környékén már he
tek óta egyre biztatóbb eredményekkel 
egy furfangos tolvajbanda működik, 

amelynek ő Is tagja volt

A tolvajok kiszemelnek valami „jó vidéki4* 
áldozatot, aki csomagokkal, bőröndökkel 
megrakodva érkezik a pályaudvarrra. A 
banda egyik tagja lekapja a pályaudvarra 
siető áldozat fejéről a kalapot s futásnak 
ered. A két cinkostárs ekkor már ott áll mel
lette s mig az egyik azonnal vállalkozik a 
bőröndök felügyeletére, a másik felajánlja 
szolgálatait a meglepett, kalapnélkűl maradt 
utasnak s együtt futnak a tolvaj után, akit 
sohasem sikerül elfogni s

mire visszaérkeznek, természetesen a 
bőröndöknek nyoma sincs.

Gyakran azonban a cinkostársak beavatko- 
. zására sem volt szükség. mert az áldozat 
ledobta csomagjait s a tolvaj után futott, 
úgyhogy a cinkosnak nem is akadt egyéb 
dolguk, mint a bőröndöket ügyesen el
emelni. Most azonban rajtavesztettek, mert a 
futballista bőröndökkel a kezében vette ül
dözőbe a tolvajt s igy

nemcsak a bőröndök, hanem a tolvaj is 
Kocsis kezében maradt

A rendőrség most a tolvajbanda többi tag
jai után nyomoz s előreláthatóan rövidesen 
sikerül valamennyit kézrekeriteni.

Felrobbant

Örömöt okoznak
minden karácsonyfa alatt az Elida 
kazetták. Minden nőt megörven
deztetnek az Elida ajándék-kazet
ták választékos tartalmukkal. Nem 
hiányozhatnak karácsonyi ajándé
kai közül az

KAZETTÁK

Fischer Lajos kiadatása 
ügyében a Méhes-tanács 

intézkedik
A római törvényszék dönt a kiadatás kérdésében

egy fegyvergyár
Heten meghaltak, számosán megsebesültek, 

hét ház elpusztult

A Dél-Amerikába szökött Fischer Lajos 
elfogatása óta a legkülönbözőbb s legellen
tétesebb hirek kerüllek forgalomba arról, 
hogy Fischer Lajos ellen megindult kiada
tási eljárás milyen stádiumban van. Egyesek 
már azt is tudni vélték, hogy a megszökött 
sikkasztóért detektívek utaztak Genovába s 
rövidesen Budapesten lesznek vele. A Hétfői 
Napló munkatársa utána járt, hogy hitelesen 
megállapítsa mi történik Fischerrel és mi 
van fiával, Fischer László Györggyel, aki 
apjával együtt ugyancsak megszökött. El
járásaink alapján megállapítottuk, hogy 
Fischer Lajos kiadatási ügye már nem fog
lalkoztatja a budapesti államrendőrséget, ha 
nem a bíróság előtt vannak a kiadatás ak
tái. Információink szerint

a büntetőtörvényszék Méhes-tanácsa 
Intézi Fischer ügyét.

Izgalmas üldözés után furfangos pálya
udvari tolvajt fogott el a Hungária hátvédje

Hajsza cgy ellopott kalap után
Izgalmas tolvajüldözés folyt le a napok

ban a keleti pályaudvar környékén. A Hun
gária egyik játékosa Kocsis Ferenc volt a 
tolvajüldözés szereplője s az utcai járókelők 
hatalmas tömege asszisztált a mozgalmas 
eseményhez.

A Hungária csapatának közvetlen nürn
bergi utazása előtt történt, hogy Kocsis Fe-

MEINL-kávé
eszményien finom, teljes 
aromája kiválóan ér
vényesül cégünk külön
legességében, a ml 
kávé csokoládénk bán

MEINL GYULA 
kávóbehozatala és csokoládé 

gyára

A bíróság ma érintkezésbe is lépett a kül 
ügyminisztérium utján az olasz igazságügyi 
hatóságokkal, hogy mihelyt Genovába szál
lítják Fischer Lajost, a kiadatási eljárási 
inditsák meg ellene.

A kiadatási tárgyalást a római törvény
szék tartja meg 

és miután megtörtént a döntés, Fischert 
Olaszországból útnak indítják Budapest felé. 
Mindez természetesen még hosszabb időt 
vesz igénybe, ugy hogy

egyelőre még Fischer azonnali haza
szállításáról nincsen azó.

A megszökött sikkasztó fiát eddig még nem 
sikerült kézrekeriteni, de a külföldi nyomozó 
hatóságok biznak abban, hogy rövidesen 
elfogják Fischer László Györgyöt is.

renc a kék-fehérek népszerű hátvédje bőrön
dökkel megrakodva érkezett meg a pálya
udvarra. A nagyobb böröndöket hordárral 
vitette s két kézitáskát a kezében tartva 
igyekezett a váróterembe. Közvetlen a 
pályaudvar előtt egy suhanc ugrott Kocsis 
elé,

lekapta ■ futballista kalapját a futás
nak eredt

Kocsis a flu után rohant s a Hernád-utca 
sarkán sikerült is elfogni a suhancot, az 
utcai járókelők segítségével, akik ugyancsak 
résztvettek az izgalmas tolvajüldözésben.

Ha végignézi kirakatsoromat,

elveti a karácsonyi bevásárlás gondját 
és meggyőződhet róla, hogy

kevés pénzért nagy értéket adok.
Méltassa figyelmére kirakatomban reklám ruhámat, 

amelynek 19 P 80 f az ára.

RADÓ ALADÁR Meri a Deák Fwmo a. urak

Berlin, december 15.

Ideérkezett jelentések szerint Északbul- 
gária Popoco nevű kézségében az ottani 
fegyvergyárban ismeretlen okokból robba
nás történt. A nagyerojü robbanás

hét házat elpusztított

A robbanás következtében tűz keletkezett,

Kétszázan vettek részt a KM.AC 
kétnapos bridgeversenyén

Nagy érdeklődés mellett, rengeteg résztve
vővel szombaton és vasárnap rendezte meg a 
Királyi Magyar Automobil Club szokásos évi 
bridgeversenyét. Az igen jól sikerült verseny 
a fővárosi társaságok szine-javát gyűjtötte 
össze és legjobb versenyzőivel képviseltette 
magát a Lipótvárosi Kaszinó, az Úri Klub, az 
Unió Klub és a Fészek. Cigarettatárcák, kan
csók, serlegek csábítgatták győzelemre a ver
senyzőket, akik lankadatlan buzgalommal

brldgcztek a kora délutáni óráktól a késő 
éjszakáig.

A versenyzők között olt láttuk gróf Khuent, 
báró Willerdinget, Konkoly-Thege országgyű
lési képviselőt nejével, Minich Aladárt és fe
leségét, Éber Amáliát, Zsigmondy Jenőt, Far
kas Mihályt, Hoffmann ezredest, Tóth 
Várady Asbóth István altábornagyot, Rézler 
Kornél táblabirót, Balázs Béla Hugót. SÍ mű
nek egyetemi tanárt és a fővárosi társaságok 
más előkelőségeit.

A tegnapi versenyen
200 játékos Indult, akik közül tizenha

tan kerültek ma be a döntőbe.

Ma este hirdették ki az eredményt, amely 
szerint elsöjt Kiinger és Rohan lettek, a má 
sodik hely Leitner .Ferenc és Palkovlts Pál
nak, a harmadik hely Bittó Augusztának és 
dr. Oberschall Lipótnak jutott. Negyedik: dr. 
Darányi Béla és Fellner György, ötödik Hu-

I amely rendkívül gyorsasággal elharapódx 
zott.

Rét ember a lángokban lelte halálát, 
tizenöten megsebesüllek, közülök töb

ben sulyosan.
Csak több órán át tartó megfeszített munká
val sikerült az öt község tűzoltóságának a 
tüzet eloltani.

tiray Gyula alezredes és Ferency Sándor, ha
todik dr. Simonyi Zsigmondné és Füredg 
Imre.

Hatalmas orkán 
dühöngött 

Norvégiában
Kopenhága, december 15.

Oslói jelentések szerint tegnap egész Nor
végiában hatalmas erejű vihar dühöngött. 
Sok helyütt villámcsapások kísérték az or
kánt, amely megrongált számos távbeszélő 
és táviróvezetéket. Haugesundban a vihar 
egg az úttesten haladó kocsit nekivágott egg 
nagy kirakatüvegnek. A kocsi betörte a ki
rakatot és darabokra zúzta a kirakatban el
helyezett nagyértékü kristályüveg- és kerá
miai kiállítást.
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Ulabu két falbontásos betörés 
történt vasárnap éllel 

Budapesten
A vakmerő belőnék egy llkOrgyár es egy lexlll- 

nagykereskenes raktárét losztottak ki
A téli betörések szokáson szezónját az 

idén is nagy erővel indították meg Budapest 
betörői. Alig múlik el éjszaka, hogy két-há- 
rom betört! ne történnék a fővárosban és 
a rendőrség a legnagyobb eréllyel igyck* 
szik gátat vetni a betörőbandák garázdát* 
kodásának. Az elmúlt hetekben több nagy
stílű betörőbandát is tett már ártalmatlanná 
■ rendőrség, mindamellett egymást érik a 
város különböző pontjain o vakmerőbbnél 
vakmerőbb betörések.

Vasárnap éjszaka megint
két falbontások betörés történt.

Az Orezy-ut 24. számú házban van Grün
feld Ernő rum- és likörgyárosnak a rak
tárhelyisége. A betörők, akik még kapuzá
rás előtt rejtőztek el a ház udvarán, beha
toltak ■ pineehelyiséglie és ott

órákig tartó nehéz munka árán sikerült 
nekik a llkörraktárhoz vezető falat ki

bontani.
A helyiségben mindent felforgattak, mert

Kérje árjegyzékünket 
90 filléres, 

P 1.90, 2.90, 4.90-es 
jAték is dlsemőáru 
reklAmelkkeinkről 

Reisz Áruházak 
Budapest, Vil., Kirfily-utoa 47.

es IV., caiu’n-tsr

készpénzt akartak zsákmányolni. Egy kis 
pénztári kasszában azonban alig 100 pengő 
készpénzre találtak, úgy. hogy nehéz mun
kájuknak sovány eredményét,

nagymennyiségű szeszes Italnak az el
szállításával

egészítették ki. A rendőri megállapítás sze
rint megvárták a hajnali kapunyitást s azu 
tán nagy zsákmányukkal feltűnés nélkül 
menekültek el a hajnali ködben.

A másik ugyancsak nagyszabású falbon 
tásos betörés a Mester ucca 51. számú ház
ban történt, ahol [lavidovics és Társa tex- 
liíkcreskedőnek fiz üzlethelyiségébe hatol
lak be

ugyancsak nehéz falbontásra munka 
segítségével.

Reggel 8 óra tájban fedezték fel a betörést 
értesítették a cég tulajdonosait, akik üzlet
helyiségüket és raktárukat a szó szoros ér 
leimében feldúlva találfák. Egyetlen egv 
vég áru sem volt a helyén, a betörők min
dent szétdobáltak, valószínűleg az árukész
let legjavát akarták összeválogatni. Nem is 
lehetett pontosan megállapítani a raktár 
feldultsága miatt a pontos kárösszeget, any- 
nyit azonban leltározás nélkül is konsta
tálni tudlak a cég tulajdonosai, hogy

a vakmerő betörők igen Jelentős meny- 
nyiségil árut zsákmányoltak.

Kétségtelennek Idtszik, hogy a falbontó be
török az ellopott nagymennyiségű textil
árut korsin szállították el a helyszínről.

A rendőrség az újabb két betörés ügyé 
ben is erélyes nyomozást indított meg.

bíróság kihirdette ítéletet, amely szerint vád- 
tollat bűnösnek mondotta ki rágalmazás vét
ségében és ezért huss pengő pénzbüntetésre 
ítélte.

As ítélet ellen a fűszeres dr. Mándy Ernő 
ügyvéd utján fellebbezéssel élt a budapesti tör
vényszékhez, amely most tárgyalta az ügyet. 
Mindenekelőtt kihallgatták a panaszost, aki 
kérte a bíróságot, hogy a vádlott büntetését 
hagyja helyben, mert különben soha életélien 
nem ül le vele játszani senki.

A Lissauer-kávéház egész törzsközönsége, 
de a környék Is, állandó érdeklődéssel kí
séri az ügyet és ha a bíróság a vádlott vé- 
dekeaéaét igazoltnak látja, egész életére 

lehetetlenné van téve.
4 bíróság a bizonyítást a legszélesebb körben 
felvette. A koronatanú, Kiéin ur, a hallgatóság 
padjait megtöltő ismerősök élénk mozgolódása 
közben előadta, hogy a kérdéses alkalommal 
ő is szabálytalanságot látott S. B. részéről. A 
kihallgatás után a fellebbezési tanács egyik 
bírája, aki a kérdéses látékot ismerte, az ügy
ben szereplő ügyvédekkel és tanukkal együtt,

Ismertette a hiróság többi tagjával ■ per
beli Játék szabályait.

Ezután megkezdődtek a perbeszédek, majd 
a bíróság hosszas tanácskozás után kihirdette 
valóban salamoni Ítéletét, amely szerint

a fűszerest a bíróság at ellene emelt vád

alól felmenti.
Az Ítélet indokolása megállapítja, hogy tény, 
lég történtek olyan dolgok, amelyek a játék 
szabályaiba ütköznek Ezért tollát vádlottat fel 
kellett menteni. Megállapította azonban a bíró
ság azt, hogy semmi alap sincsen arra a fel
tevésre, minthogyha S. B. hamisan játszott 
volna, vagy partner* tudatlanságával szándé
kosan visszaélt volna A hiróság arra a meg- 
győződésre jutott, hogy azok a szabálytalan* 
súgok, amelyek megtörténtét a tanuk igazolták, 
tévedésre és gor.dat'anságra vezethetők vissza, 
semmiesetre sem volt azonban csalásra irá
nyuló jellegük.

Városok és községek beruhá
zására szerezte a Magyar- 

Olasz Bank az olasz kölcsönt

Pénteken kezdődik a Ház 
négyhetes karácsonyi szünete

A karácsonyt szünet alatt a reszoriminiszterek elkészítik a fövő év 
költségvetés tervezetét — Elkészült a sajtórelorm előadói tervezete

A magyar közgazdasági világot, amelyet 
immár hosszabb idő óta megbénított a nagy 
tőkehiány, örvendetes hir érié vasárnap. Mára 
ugyanis kitűnt, hogy teljes siker koronázta azt 
a jelentékeny tőkeszerzési akciót, amelyet ■ a 
Magyar-Olasz Bank kezdeményezett és amelyet 
a Magyar-Olasz Bank vezérigazgatója, Éber 
Antal nemrég történt olaszországi utján Anali
zált. A Magyar-Olasz Bank ugyanis megállapo
dást Wf«»ttéff a Banca Commetclate ftolfana- 
val, amely szerint ez a nagy olasz pénzintézet 
átvétle a Magpar-Otasz Bank által kibocsátott 
kétmillió dolíár névértékű 7 és fél Stázalékos 
községi kötvényt, amelyet

az olasz közönség soraiban helyes el.
Ennek a 12 millió pengőre rugó tranzakció

nak számunkra igen ftrvendelés a jelen
tősége. Elsősorban is azért, mert elsőizbeh tör
ténik meg, hogy fixkamatozásu magyar értékek 
elhelyezhetők lesznek Olaszországban, de azért 
is, mert — minthogy az olatz kit. kormány jó
váhagyásától és beleegyezésétől függött az

fikció, — nyilvánvaló módon
bebizonyult Olaszország baráti állásfogla

lása mellettünk.
Mint értesülünk, a milánói tőzsdén már ezen 

a héten megkezdik a Magyar-Olasz Bank által 
kibocsátott községi kötvények elhelyezését^ 
amelyeket teljes Összegében, 2 millió dollár ér* 
tékben a Banca Gommerciale Hallana vett át, 
A kötvények elhelyezése fokozatos tempóban 
fog történni a milánói tőzsdén, de a Magyar* 
OlnSz Bank Által vállalt kötelezettség értelmé
ben a magyar tőzsdén is forgalombahozzák 
ezeket a kötvényeket, ha erre a mi tőzsdei vi
szonyaink módot nyújtanak. Az újonnan kibo
csátott községi kötvények ellenértéké a 12 
millió pengő, a megállapodás értelmében sem 
házakra, sem földbirtokra nem vehető igénybe, 

csupán várósok és községek jövcdelmezé- 
seivel kapcsolatos beruházásokra fordít

hatók.
akkor, hogyha a szóbnnforgó beruházást fi bel. 
ügyminisztérium szabályszerűen engedélyezi.

A képviselőház holnap folytatja a főváros 
közigazgatásáról szóló törvényjavaslat állalá- 
M6s vitáját. Holnap Baracs Marcell, szerdán 
Bródy Ernő, csütörtökön Rassay Károly lesz- 
Kék az ellenzék szónokai.

Pénteken tartja utolsó ülését a képviselő
ház ebben az esztendőben.

A karácsonyi szünet négy hétig fog tartani. 
Janiiár 14-én, kedden lesz at első ülés a kará 
csonyi vakáció után. A kormánypárt arra szá
mit, hogy a karácsonyi szünetig a képviselőhöz 
általánosságban megszavazhatja a törvényja
vaslatot és az újév utáni első ülésen már meg 
lehet kérdeni a részletes tárgyalást. Étre a/on- 
bsn kevés remény van, minthogy rz ellenzéki i 
képviselők elszánt küzdelmet folytatnak a ja
vaslat elbuktatásn érdekében.

A karácsonyi szünet után a fővárosi reform 
részletes vitája veszt igénybe — clőroláthatóan 
heteken keresztül — a képviselőkét munkaide
jét.

A képviselöhát karácsonyi szünete alatt a 
reszoriminiszterek előkészítik tárcájuk 
1030—öl, évi költségvetésének a tervezetét.

.4 péniügtjminlszter ait at általános utasítási 
adta a kormány egyes tagjainak, hogy igyekez
zenek legalább 5 százalékkal csökkenteni a ta
valyi keretet. Hogy ez mennyiben fog sikerülni, 
nz csak az egyeztető tárgyalások során fog ki
derülni.

A kormánynak — mint a Hétfői Napló mun
katársa értesül — kész, tervei vannak a Ház 
jövő évi foglalkoztatásának programjára vo
natkozóan. A fővárosi reform törvényerőre 
emelése után

a gyülekezési jog szabályozásáról szóló 
törvényjavaslat tárgyalása kerül sorra,

ezt követi a sajtórcform, amelynek előadói ter
vezeteiét Zsítvay Tibor igrizságilgymhdsttét mar 
elkészítette. Áprilisban feltétlenül megkezdik az 
uj költségvetés tárgyalását.

AVTÓNÁPLÓ
>__iwntorkerekpár. motorcs&naK ás autatuta +

KIÉ VOLT A ZÖLD KIRÁLY?
Egy kártya-csata viharai a biróság előtt

)( Az a hír tolt elterjedve, hogv a nagy 
amerikai tőzsdekrach miatt olcsóbbak lesz
nek ak automobilok. Ebből csak annyi Igaz, 
hogy a tőzsdei összeomlás utáni hetekben 
pompás autók jelentek meg a nagy new- 
vorki uccákon s a szcbbnél-szebb automo
bilok ilyen szövegű, óriási feliratokat visel
lek: ,.Ae én gazdám letört rt tőzsdén, min
denáron eladó vagyok" vagy: „A tulajdono
som mindent elvesztett a tőzsdén, nagyon 
olcsón eladó ez az autó készpénzért". Ter
mészetesen azok siettek ilyen módon eláru
sítani gépkocsijaikat .akiknek ez volt az 
utolsó szalmasz.áluk. Néhány embernek si
került is Amerikában olcsó autóhoz jutni. 
Azóta azonban a gyenge kezek elhullottak 
és a kereslet és kínálat törvényei uralkod
nak Ismét az autópiacon Is.

a Mávflg-Mercedcs-Benz teherautóknál első
rangúan bevált az uj benzinszesrkeverék* 
Úgyhogy sem a karburátornak az állítása 
nem Vált szükségessé, sem ütemanyagtőbb- 
let nem volt konstatálható és ugyanakkor 
a kocsik teljesítőképessége megtartottá a 
tiszta benzinhasználat melletti nivót.

Csodaszép
teli hálószoba

Címre Ügyelni!

800 penrő gyönyörű dió 
eb (dl ’ kompit

00II Ott •• TSS,
ROMK sziiard-vwa4i.
Fizetési kedvezmény.

8a. 2. MsrerkcreBkedö egy este n Teleki-tért 
Listauer-kávéházban ült, amikor S. B. nevű is
merőse barátságos kartyamérkőzésre invitálta. 
A füszerkereskedő kijelentette, hogy ő nem 
ismeri az ismerőse által említett játékot, mire 
S. B. készségesen vállalkozott arra, hogy be
veteti a játék rejtelmeibe A fűszeres azután 
késő éjjel, amikor véget ért a kártyacsata, Szo
morúan állapította meg, hogy 100 pengője 
úszott el a játékon

Másnap reggel, alighogy a fűszeres üzletét 
kinyitotta, megjelent nála egy ur és egy hölgy 
akik négyaremközti beszélgetésre invitálták, 
majd közölték vele, hogy S B. becsapta őt, 
mert hamisan látszott ök látták, hogy

ugy fi bemondásainál, mint n< írásnál In- 
korrcklű’ járt el

A füszcrkeresliedónek több sem kellett, azon 
nal elrohant S B -heí, visszakérte a pénzét és 
inkorrékt kártyázással vádolta meg öt. S B 
nyomban kijelentette, hogv ha a füsteres étért 
a kifelesésért nem kér bocsánatot, fel fogfa je 
lentenl a bíróságnál, de ez nem volt hallandó

álláspontjától tágítani.
Igy került az ügy a budapéet1 büntető járás

bíróságon dr Wámoscher Endre járásbiró elé- 
A fűszeres elismerte, hogy az inkorrekt szót 
használta. Kérte a bíróságot, hogy állítása va 
lódlságának bizonyítását Jogos mfigáhérdék és 
n közérdek megóvása címén engedje meg. A 
biróság el is rendelte a tnnubizonyitást, mire 
belépett Schivarcz ur, az első tanú.

— Jelen voltam a Llssauér kávóházban *- 
mondotta Schwarci, «- amikor panassos

a zöld király nélkül bemondta a négy 
királyi

Nem vagyok teljesen tisztában a tartll st.ftbá 
IvrIvrI, de azt láttam, hogy a bemondás nem 
volt helyes. Nem is tudtam tovább némi a dől 
got, hanem elültem az asztaltól.

A második Innu a kávéház felirónőja toll, 
fiki szintén végig kibicelte a partit és aki azt 
vallotta, hogy

S. B. egy nlkalommal többet Irt fel* 
mint amennyi őt megilhtte volna.

A tanuk niegéskűdtek vallomásukra, majd »

AZ. 1.1 SZÍNHÁZ. JII.IvVH:
Hétfőn, december 16-An 

A diadalmas 

„Égő város" 
Berky Lili, Góun Gyula. HarsányI Rezsi

I

I
Kedden este

a MlnhAc uj nagy sikere

»Béla aki 26 éies«
Orso.ya tusi. Gellert La|as,
Baló Elemér, Justfi Gyula

Buda Központidban, autobuszmagaiionai.déli fekvésű ticcftl

2, 3 szobás OS garzon lakáson, 
üzletek kiadók. Bővebbet Alkotás ucca 13 
szám alatt a helyszínen. 1'. Aut 825-30.

)( A Generál Motors vezetősége rájött arra, 
hogy at autó soffőrjének szeme alapos kimé- 
lésro szorul. Hosszabb tanulmányozás után rá
jöttek arra, hogy a gépkocsik szerelékfalát 
zöld világítással kell ellátni, mert orvosi véle
mény szerint ez a gépkocsivezetők szemét ki
méit.

)( Nemcsak nyári, hanem téli autókiráh- 
tlulók is vannak szép számmal, mert hiszen 
nz automobilista-kirándulás télen is nyújt 
természeti szépségeket, azon felül talán még 
egészségesebb is a téli pormentes, szabad 
gépkocsizás, mint n nyári Talán ezért is 
várnak nagyobb élénkebb autókereske
delmi forgalmai a magyar gépkocsikeres
kedők

)( Motalko a használatban. A Mercedes- 
Rchz automobil rt megelégedéssel közli ve
lünk, hogy eddigi kísérleti és gyakorlati ta
pasztalatai eredménveként megállapítható, 
hogv a Molalko ar automobiloknál semmi
féle üzemi zavaft tiein Mézeli elő. A Morcé- 
des-Benz személv és teherkocsik, valamint

Hangosan beszél
a sikere

és Olcsóbb mini a H10ZÍ 

«Bethlen-téri Színpad 
Délutáni előadás: Esti előadás:
íéi 6 ómkor lél 9 órakor.

Telefon: Jówef 443-76.

)( A Vacuum Oil Company budapesti rész
vénytársasága tanulságos nyomtatványt adott 
ki a következő dmmel: „Mire vigyázzunk a 
gépiármüveknél és traktoroknál hideg időben". 
A jól szerkesztett közlemény ’n szakszerűen 
nd minden érdeklődőnek felvilágosítást az elő
kelő vállalat.

4684 ember látta 13 nap — 13 telt ház
Szédületes siker a

Terézköruti Színpadon
Kezdete n órakor. Telefon 265—M*
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Letartóztattak egy bestiális emberi, 
aki megrontotta a kislányokat 
A felháborodott Közönség meg akarta lincselni

Nagykanizsa, december 15.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Megdöb

bentő bűntény nyomára jutott a zalamegyei 
Felsőzsid község csendörsége. Felsözsiden 
több községbeli gazdának ugyanis feltűnt, 
hogy fiatalkorú leánygyermekük gyanúsan 
viselkedik. A gyanú alapján a szülök figyel
messé lettek gyermekükre és a megfigyelés 
szörnyű titkot tárt fel. A szülök feljelenté
sére ugyanis a csendörség több napon át 
tartó nyomozás után megállapította, hogy 
Nyári József felsőzsidi hentesmester

■ községben gyermekleányokat cukor
ral magához csalogatta és sárt ajtók 
mögött erkölcstelen merényletet köve

tett el ellenük.

A rendőrség engedélyezte 
a mai „munkanélküli gyűléseket"

A szociáldemokrata-párt 16 helyen tart ülést
A szociáldemokrata párt szakszervezeti ta

nácsa az elmúlt hétfőn a főváros különböző 
pontjain lévő szakszervezeti székházakban 
nyilvános munkanélküli gyűléseket akart 
rendezni a munkanélküliség és a gaz
dasági helyzet kérdéseiben. A főkapitány
ság azonban ezeknek a gyűléseknek a meg
tartására nem adott engedélyt. Bezegh- 
Huszágh Miklós főkapitány a főváros köz
igazgatási bizottságának ülésén a betiltó ha
tározatot azzal indokolta meg, hogy olyan 
jelenségek merültek fel, amelyek amellett 
szóltak, hogy a munkanélküli gyűlések

a közrendet és a köznyugalmat veszé
lyeztethették volna,

hőt azt is kijelentette a főkapitány, hogy at
tól is tartani kellett, hogy a munkanélküliek 
demonstrációjaképpen

a pékek üzleteit meg akarják rohanni.

A szakszervezeti tanács az elmúlt hét folya
mán ujabb beadványt intézett a főkapitány
sághoz azzal a kéréssel, hogy a múlt hétfőn 
elmaradt munkanélküli gyűléseket a mai

EGY RENDŐR SALAMONI ÍTÉLETE
vagy:

egy elszakadt selyemharisnya odisszeája a sötét 
kapualjban

X salamoni ítéletet a rendőr hozta. Egy | rendre őrködik éjszaka és nappal, de felta- 
pesti rendőr, aki nemcsak a szolgálati sza- I lálja magát olyan esetekben is, amelyekről 
bályzatot tanulta meg kitünően, nemcsak sínem alkotott paragrafust a szolgálati sza-

NŐI divat hóetkma drapp 
éa fekete

barna la fekete fiú boa Iskola- Divat hfcfpö drapp 
cipő 36-27

2M01SÍ.-,31-3314.90
34-36ST -.37-39 1».5O 
uyanii barna színbea

2 pengővel

Erzsébet körút 28 Rákóczi út 6 
Hótok! Úlpa^. Árpid « Cegléd, Oobrj- oen. Eaeiergom, Győr, Kapeevér. Kecskemét, 

•aombatbely
NŐI teveaiőr hajtők** 

bázicipő 
férfi--------------•.«

Lakk khrigott és pu> kx cipők

19”

NŐI tevwiőr caattoa 
Maicipő

Férfi------------------

Férfizokni dtestssfoekbea _..
Női selrem'iarlsnya •sínben .. P 3’**

1450

MmlnÖJM fekete felfflzű és platós dp4

A hévizszentandrási csendörség is nyomo
zást folytatott ebben az ügyben és vasár
napra oly döntő adatok birtokába jutott, 
amelyek alapján

elrendelték a hentesmester letartózta
tását.

Csendörök jelentek meg Nyári József laká
sán és megvasalva elszállították őt Nagy
kanizsára, ahol a királyi ügyészség fogházá
ban letartóztatásba vették.

Felsözsiden a brutális hentesmester cse
lekedete olyan felháborodást keltett, hogy 

a lakosság meg akarta lincselni Nyári 
Józsefet 

és csak a csendőrök erélyes közbelépése 
mentette meg a bestiális embert a lakosság 
dühétől.

napra engedélyezzék. A bejelentés szerint 
délelőtt féltiz órakor a főváros területén 11 
helyen, a környéken pedig 5 helyen: Csepe
len. Újpesten, Kispesten, Pesterzsébeten és 
Rákospalotán tervezik a nyilvános munka
nélküli gyűlések megtartását.

Miután a rendőrhatóságok garanciákat 
kaptak arra nézve, hogy a gyűlések nem irá
nyulnak a közrend megzavarására és a gyű
lések után minden esetleges tüntetésnek vagy 
más rendzavarásnak maga a pártvezetőség 
veszi elejét, az államrendőrség all fővárosi 
és az 5 környékbeli munkanélküli gyűlés 
megtartására

megadta az engedélyt.
Természetesen a főkapitányság már a va

sárnap folyamán megtette a szükséges intéz
kedéseket a rend biztosítására. Hétfőn haj
naltól kezdve kettőzött őrszemek biztosítják 
a főváros egész területén a rendet, a rendőr
laktanyában és a kerületi kapitányságokon 
pedig teljes permanencia lesz a gyülésezések 
idejére.

Jóainőtfgfl fér

bályzat.
Egy okos, friss oszd pesti rendőrről 

szól ez a kedves történet, amely úgy kezdő
dött, hogy egy elegánsan öltözött uriasszony 
a Károly-köruti bérpalota kapualjában

elszakította a harisnyáját

A drága wlyemharúnya nem a hdlny hlbájá- 
ból szakadt el, hanem amint csakhamar ki- 
derült, a hármesterné gondatlan.áRa okolta 
a ,.katasztrófát*1.

A selyemharisnyás pesti hölgy barátnője 
társaságában haladt át a Károly-köruti bér
palotán, amelynek másik kapuja a Dohány
utcába vezet. Alig tettek néhány lépést a ko
romsötét kapualjban, a hölgy felsikoltott s a 
selgemharisnyán elképpesztő lyuk tátongott. 
Egy vasgerendába botlott bele a selyemharis
nyás női láb és a vasgerenda összeszakitotta 
a harisnyát. A hölgyek az első kétségbeesés 
után csakhamar feltalálták magukat és a leg
közelebbi rendőrőrszemhez siettek. Elmon
dották „a tényállást** s a rendőr csakhamar 
megállapította, hogy

a házmesterré hibájából szakadt el a 
selyemharisnya.

Az átjáróház kapualjának világosságáért 
ugyanis elsősorban a házmester felelős, kü
lönösképpen akkor, ha a sötét kapualjban 
vasgerendákat raktároznak el.

A házmesterné elmondotta a rendőrnek s 
a hölgyeknek, hogy ő bizony nem tehet sem
miről, mert a háziúr parancsba adta, hogy 
fél öt előtt nincs világítás sem a kapualj
ban, sem a lépcsöházban. A rendőr azonban 
nem akceptálta a háziuri parancsot, a ház
mestert tette felelőssé a történtekért — és

most következett a salamoni ítéleti 
köelezte a házmesternét, hogy az elszakadt 
selyemharisnya helyébe újat vásároljon a 
hölgy számára, még pedig azonnal.

A házmesterné szabadkozott, sopánkodott, 
de minden hiába,

■ rendőr udvariasan átklsérte a hölgye
ket a legközelebbi boltba, ahol 0 pengő 
80 fillérért sikerült Is párját találni az 

elszakadt selyemharisnyának.
A számlával azután visszamentek a házmes- 
ternéhez, aki ujabb sopánkodás után ki is 
fizette a 9 pengő 80 fillért, — de az elszakadt 
selyemharisnyát ott tartotta magának, mi
után a hölgy mindjárt fel is Buzta az uj ha
risnyát ...

így végződött a pesti hölgy selyemharis
nyás kalandja a pesti házmesternével — 
anno 1929.

A Népszövetség Magyarországot is felhívta 
a vámkonvencióíioz való csatlakozásra

Mint ismeretes, Anglia megbízottai a Népszö
vetség teljes ülésén 2—3 éves vám konvenció lé
tesítésére tettek előterjesztést, hogy a konven
ció révén megszűnjék az egyes országok között 
az elzárkózás, amit • vámok folytonos eme
lése idéz elő. A Népszövetség teljes ülése a ja
vaslat kidolgozásával a gazdaságpolitikai bi
zottságot és a népszövetségi főtitkári hivatalt 
bízta meg. A konvenciótervezet el is készült és 
azt most megküldték az egyes érdekelt országok 
kormányainak. Megérkezett a tervezet a Népszö
vetség átiratával együtt Budapestre Is. A ke
reskedelmi minisztérium, mielőtt azzal érdemi
leg foglalkoznék, megküldte a tervezetet a 
gazdasági érdekképviseleteknek is, igy a

Letartóztatják a rendőrfőtanácsos fiát, 
— mert adós maradt a részletesnek

Székszárd, december 15.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Szekszár- 

don a vasárnapi napon kínos feltűnést kel
tett egy letartóztatás. A szekszárdi állam
rendőrség ugyanis

letartóztatta Id. Rácz József nyugalma
zott rendőrtanácsos fiát, ifj. Rácz Jó

zsefet.
Szekszárdon id. Rácz József ny. rendőrfő
tanácsost mindenki ismeri és igy a rendőr
főtanácsos fiának letartóztatása a szenzáció 
erejével hatott. A letartóztatás

egy budapesti ruhakereskedőcég felje
lentésére történt

és ifj. Rácz Józsefet csalás címén helyezte 
előzetes letartóztatásba a szekszárdi állam
rendőrség.

A Hétfői Napló munkatársa a letartózta
tással kapcsolatban kérdést intézeti Rácz 
József ny. rendörfőtanácsoshoz, aki fia le
tartóztatásáról következőket mondotta:

— Fiam rendőrdijnok volt Budapesten. 
Az egyik fővárosi ruházati áruházban 

részletfizetésre több ruhát vásárolt.
Közben állását felmondották, majd megbete
gedett. Egy hónapig a kórházban feküdt. 
Ilyen körülmények közötti részletfizetési 
kötelezettségének eleget tenni nem tudott, s 
most hazajött hozzánk, a szülői házhoz. Bu
dapesten a ruházati áruház tulajdonosa 
nyilvánvalóan abban a hiszemben, hogy fize
tési kötelezettségeinek teljesítése elöl távo
zott Budapestről, feljelentést tett ellene a 
rendőrségen, amely elrendelte fiam körözé
sét. Bár Budapesten fiam bejelentette, hogy 
Szekuárdra utazik,

Mctuaelíne A-anctsvefíe, 
Gcldeclune, Gcldcna, 

Crepe Germaine, 
Crepe Pasierele ée 

■alaki zura jzj»ÁÍYáz&áun>u?A 

7978 rajz érkezett. A jury 
egyhangú döntése a következő: 

S «li> e^yenkén! 250 P 
Nyertesek; Manowill Ferenc. Wien, 
Pollik Imre, Pana, Végh Gusztáv, 
Budapest, Novak Irén, Budapest, 

Rediger Béla, Budapest
5 dli egyenként 200 P 
Nyertesek: Pollik Imre, Paris, 
Lakatos Arthur, Budapest, Juhász 
Márton, Budapest, Kriszt László, 
Kaposvár, Manowill Ferenc, Wien 
5 díj egyenlccsrf 100 P 

Nyertesek: Zvarinyi Lajos, Békés
csaba, Szebenyi Mária, Budapest, ozv. 
Horváth P. Pálné, Budapest, Vajda 
László, Paris, Pollák Imre, Paris

Részletek a napi hirek között. 
Ezúton is köszönjük a pályázóknak 

szives fáradságát

GOLDBERGER S ÁM. F 
ÉS FIAI RT.

GYOSz-nak, az OMGE-nek, a kereskedelmi és 
iparkamaráknak, azzal, hogy ez ügyben sürgő
sen tegyék meg észrevételeiket.

A gazdasági érdekeltségek értesülésünk sze
rint

Idegenkedésed fogadták a konvencióterve- 
ictet, 

mert azt illuzórlusnak és elfogadhatatlannak 
tartják akkor, mikor Ausztria és Csehszlovákia 
most készült el és hajija végre uj váinemelé.'i 
programját. Az érdekképviseletek álláspontja 
az hogy Magyarország ebben a kérdésben

nem tanúsíthat a Népszövetséggel szemben 
előzékenységet 

a körözést mégis elrendelték
és ennek alapján történt most házamban 
fiam letartóztatása. Hiszem, hogy órák múl
tán kitűnik, hogy a csalás esete nem forog 
fenn s a letartóztatást, amely ilyen körülmé
nyek között csak tévedésen alapulhatott, a 
szekszárdi államrcndőrség megszünteti.
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H l BEK
— Felavatták a aopronl Rnlhcrmere-eiti- 

lékniüvet. Fényei külsőségek között vasár 
Hap avatták fel Sopronban Rothermere lord 
tiszteletére emelt emlékművet, amelyet Nagy 
Elek volt vatikáni követ és meghatalmazott 
miniszter emeltetett. A PetŐíi-téren állították 
fel a többméter magas gyönyörű enilékinü- 
vet, amelynek feliratát Herczeg Ferenc fo
galmazta. Az ünnepélyen Lukács György 
belső titkos tanácsos, a Magyar Revíziós 
Liga képviseletében köszönte meg Nagy 
Eleknek hnzaflaa áldozatkészségét, amellyel 
az emlékművel megajándékozta az országot 
ás beszédében annak a kívánságának adott 
kifejezést, hogy az emlékmű mindenkor hir- 
des«e Rothermere lord nagyságát és n ma
gyar igazságot. Ezután Thurner Mihály pol- 
Ífirmesler mondott ünnepi beszédet, majd 

érenczy Sándor felolvasta Nagy Elek és 
Rothermere lord távirotváltását. Ntigy Elek 
táviratában üdvözölte a lordot, aki válaszá
ban közli, hogy mély hálával gondol Soproh 
városára, s nz egész országra nz iránta tanu- 
allott nagylelkűségért A kormány képvisele 
lében vitéz Simon Elemér főispán mondott 
beszédet, majd a különböző testületek meg
koszorúzták az emlékművet s az ünnepély 
a Himnusz hangjai melleit ért véget.

— Megnyílt a Mikéi* vlrághlrttiltása. A MHcéfe 
kertészkénző telepén nagyszabású virágkiálll- 
fást rendezett A kiállítás ünnepélyes megnyi
tója vasárnap délelőtt folyt le a Mikéfe keresz
túri telepén. Az ünnepélyes megnyílón megje
lent Auguszta főherc.eCh.sszony is. A nagyszámú 
előkelő közönségnek bemutatták a kertésztelén 
növendékei, árva gyermekek ’ Aital rendezett i 
atép virágkiállítást, a baromfiudvart s a Mlkéfe' 
égész telepét. Vasárnap délután dr. Mannlnger 
Vilmos egyetemi tanár a virágukról tartott elő
adást. A kiállítási héttőn József főherceg és 
Dréhr államtitkár Is megtekintik.

Kézfertőtlenftésre legalkalmasabb a

— A TÉBE karácsonyfallnnepélye. A Ta
karékpénztárak és Ran kok Egyesületi 
(TÉRÉ) vasárnap délben a tőzsde kupola
csarnokában tartotta meg pzidcl knrácsnny- 
fnflnhepélyél, amelyen közel 8000 fővárost 
gyermeket látott el fehérneművel és cipő
vel. Az ünnepélyen megjelent Horthy Mik
lós kormányzó felesége, akit Eresz Károly 
dr. kincstári főtanácsos, a TÉBE igazgatója 
fogadott. Az. Ünnepélyen a felruházott gyer
mekek köszönetét Liber Endre fővárosi ta
nácsnok hatásos beszédben tolmácsolta.

— Jubileum a vakoknál. A Vakokat Gyá- 
molitó Országos Egyesület vasárnap délelőtt 
ózv. Benlctky Lajosné elnöknő harmincéves 
jubileumát ünnepelte. Tóth Zoltán üdvö
zölte az elnöknőt, majd változatos és gazdag 
műsoru hangverseny következett az ünne
pelt tiszteletére.

— Megölte a kisleányát, aztán önmagával 
akart végezni, fíerlinbfíl jelentik? Berlin 
egyik külső negyedében hároméves kisleány 
holttestére bukkantak. Az orvosi vizsgálat 
megáliapitotta, hogy halálát cgy szivébe fú
ródott revolvergolyó okozta. A rendőrségen 
az a vélemény alakul! ki, hogy a kisleány 
Róbert Palmer nevű berlini munkál gyér 
meke, akit életveszélyes sérüléssel szállítot
tak az egyik közkórházba. Palmert valószi
nüleg előbb elpusztította kisleányát, majd 
önmaga ellen fordította a fegyvert és önma
gával akart végezni. Kihallgatni még nem le
hetett.

— Karácsonyi vásár! Dec. 16-től 22-ig. Saját 
készltményü divatos férfiöltönyök 45.— pen
gőért. Finom fekete férfi télikabálok 55.— pen
gőért kaphatók László Lajos férfiruhaiizlelében 
Vilmos császár-ut 40. Felhívjuk t. olvasóink fi
gyelmét fenti cégre.

Főnyereményt

30 ezer pengői
Csak egy húzás már

December2i-eni
Kapható

M. Kir. Pénzű gy Igazgatóságnál
Budapest, Szalay-u. 10.

Próbáljon szerencsét! 
Siessen vásárolni!
Egész 8 pengő,

tél sorsjegy 1 és fél pengő.

A győri bencések ebédlőiében 
két világhírű festményt fedeztek fel

Győr, december 16.
(A Hétfőt Napló tudósító fának tele fon je

lentőié.) A győri bencések székházé
nak at cbédlfltertnében szenzációs fel
fedezésre akadt az egyik bencéstanár. Az 
ebédlÖterem egyik sötét, eldugott zugában 
évtizedek óta két olajfestmény porosodik. A 
képekkel eddig senki sem törődött, senki 
íctn tudta, hogy kerülték oda a régi, antik 
képék, mig

most kiderült as ütfttt-kopoít régi fesl- 
ményekről, hogy világhírt! mliklnések.

Az egyik bencésprofesszor megáliapitotta, 
hogy a két régi kép Domenico Fétl XV. szá
zadbeli olasz festő olafképel. DomeniCo Pé
tinek munkáit a párisi Louvrcban és a ró
mai Tichy-palotábán őrzik és

Finom iérfi-télíkabátok és férfiöltönyök 
példátlanul leszállítva!!

December íó-iói 22-ig
Saját kéSZltményti divatos férfiöl
tönyük remek szabásban, kifogás
talan kivitelben 45 pengő. Továb
bá elegáns hosszú férfl-téllkabátok, 
finom fekete vagy sötétszürke posz
tóból, bársonygallérral 55 pengő. 
Vároalbundaszerti téli kabát plüss 
béléssel* szőrmegallérral* paszo
mánygombokkal, páratlan szép vá
lasztékban, készen kaphatók min-

— Az Ezcelaior cikke • Jóvátételről. Pá
rizsból Jelentik: At Excelslor hosszú cikkben 
foglalkozik a keleti jóvátételek kérdésével. 
Szerinte a magyar és bolgár ellenállás szer
vezésében komoly nehézségektől kell tartani. 
A bolgárokkal azonban még remény van a 
megegyezésre. A lap szerint Molov és Burov 
Rómában kijnjbntették, hogy az öiasz kor
mány hajlanoó támogatni Hágában a bolgár 
álláspontot. Az olasz kormány a lap értesü
lése szerint kötelezte magát Magyarországgal 
szemben is a magyar álláspont támogatására. 
A lap szerint a bulgárai diplomáciai lépés 
után. Budapesten is hasonló lépést kellett 
volna tenni, ez lényegesen megkönnyítette 
volna a hágai értekezlet munkálatait.

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

— Belvárosi Színház kirakatában láthatók 
Rozgonyl legújabb festménvhatásu gyermekké
pei.

—- Leégett Jltékraktir. Vasárnap reggel hét 
ómkor a Lázár ucca 9. számú ház egyik pince
helyiségéből hatalmas fűstfellegek tódultak elő. 
A Stilberger Ármín-féle Játékkereskedés raktár
helyisége van e pincében, amely ismeretlen 
okok miatt vasárnap reggelre kigyulladt. A 
tűzoltók nagy készültséggel vonultak ki a ve
szedelmes tűzesethez, mert a jelzés szerint is 
a pincehelyiség zsúfolva volt csupa könnyen 
égő, kíllöntele játékáruval, úgy. hogy nagy ve
szedelemtől kellett tartani. Félórai munka utón 
sikerült a tűzoltóknak * tűz továbbterjedését 
meggátolni, majd a pusztító tűzet is eloltani. 
A játékrnktár jelentékeny részét azonban a 
tftz elpusztította. A rendőrség erélyes nyomo
zást Indított annak megállapítására, hogyan 
támadhatott a tűz a vasárnapi reggeli órákban 
n játékáru raktárban, amelynek ajtaját szom
baton délután hat órakor bezárták s amelyben 
azóta senki sem Járt.

— A Zsidó Gimnázium Barátainak Egyesülete 
december hó 21-lkl első vigadói bálját olyan 
rendkívüli érdeklődés előzi meg, hogy a rende
zőség felkéri a résztvevőket, szíveskedjenek 
jegyeiket az esti pénztár tehermentesítése vé
gett lehetőleg as estély előtt megváltani. Bál
iroda: VII, Abonyi ucca 7—9. — Tel.: József 
354—38.

— A Goldberger Sám. F. és Fiai Rt. szeptrm 
her elsején* pályázatot hirdetett a közismert 
Goldberger Bemberg«elyem anyagokra alkal
mas, magyar művészek tervezte mintarajzokra. 
A pályázat jury-je, mely dr. Buday-Goldberger 
Leó ur elnöklete mellett báró Ratvany Llíly 
úrasszonyból, Faragó Ödön, Id. Györgyi Kál
mán és Lewin Miksa urakból állt, a dijakat a 
hirdetett módon kiadni nem tudta. Ezért elha
tározta. hogy a dijak összegét 2700 pengőről 
2750 pengőre emeli fel és ezt az Összeget la
punk mai számában hirdetett módon osztja 
meg. A Goldberger Sém. F. és Fial Rt a dija 
kát. valamint az Összes nemdijazott rajzokat 
pósta utján elkűldötte a pályázóknak.

PLUMA PAPLANT
l darab két oldalon ki ott panlan . 
’ darab Pluma virágos pap an

„PlUMA PAPLANGYAR"

mlndÖMze 11 képe van a világ vala
mennyi múzeumában és képtárában.

A felfedezés érthető érdeklődést és tagúimat 
keltett a bencések szenzációhoz nem szo
kott, csendes rendházában, ahová a napok
ban meg is érkezett a Budapestről Idehivott 
szakértő és megvizsgálta a két olajképet. A 
szakértő megállapításai mindenben fedték a 
bencéstanár felfedezését, az eddigi megálla
pítások szerint nem csak felbecsülhetetlen 
művészettörténeti értékűek, hanem pengő
ben is igen becsesek a festmények, melyek 
állítólag

több mint százezer pengőt érnek.

Kedden Győrbe utazik Kertész K. Róbert 
kultuszállamtitkár is, hogy megtekintse a 
képeket. A műemlékeket ellenőrző bizottság 
is érdeklődik a szenzációs felfedezés iránt.

den nagyságba n75 pengőért László 
Lajos férfirubaUzieíében, Vilmos 
császár-út 40 szám. Ezen kivéte
les, rendkívül leszállított olcsó ár 
oka, hogy a cég az előrehaladt 
Idény miatt nagy árukészletét csök
kenteni kívánja. Minden darab a 
legtökéletesebb kiállításban ké
szült, December 20-lg beérkező 
postai rendeléseket pontosan esz
közöl a cég.

— Veszedelmes cigánybetörőbandát fog
tak el Gyulán. Gyuláról jelentik: A gyulai 
rendőrségre több feljelentés érkezett, hogy a 
környéken ismeretlen tettesek egymás után 
követik el a kisebb-nngyobb betöréseket. 
Legutóbb a Tiszakörös-zugi Armentesitö 
Társaság székházába törtek be, ahonnan 
1900 pengőt raboltak el. A csendőrök meg
állapították, hogy egy tíztagú cigánybctörő- 
banda követte el a betörést. A lúdvári erdő
ben rajtütöttek a cigány betörőkön és vala
mennyit sikerült elfogni és letartóztatni.

— Egy szobrászművész hirtelen halála. 
Voddk Izidor 00 éves szobrászmflvésa, a régi 
szobrászgeneráció tagja, aki Kisfaludy-utcá 24. 
számú házban lakik, vasárnap reggel rosszul 
érezte magát, autótaxiba ült és - a mentőkhöz 
hajtatott. A mentőorvosok megvizsgálták a sú
lyos érelmeszesedésben szenvedő szobrászt és 
sürgős injekciót adtak neki. Az orvosi beavat
kozás azonban már későn érkezett, Vodák Izi
dor hirtelen elvesztette eszméletét és a mentők 
székhazában meghalt. A rendőrorvosi megálla
pítás szerint a 00 éw» szobrászt, aki előre 
megérezte halálát, hirtelen szivszélhüdés Ölte 
meg. Holttestét a törvéhyszéki orvostani Inté
zetbe vitték.

— Járványos betegségek miatt bezárták a 
szegedi óvodákat. Szegedről jelentik: Szegeden 
az utóbbi hetekben mind erősebben dühöng a 
kanyaró- és diftérlajárvány, amely főleg a 
kisgyermekek között pusztít. A járvány roha
mos terjedése miatt a tlsztiföorvosi hivatal be
záratta az óvodákat és az elemi iskolák néhány 
osztályát.

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

— Nagy sikerrel folyik a Pannónia Divatház
ban (VII.. Rákóczi-ut 12. Sip-utca sarok) a női 
konfekció és kötöttáru clárusitása, mert olva
sóink meggyőződtek arról, hogy olt tényleg na
gyon olcsón lehet vásárolni. Az olcsó ámsitús 
nemcsak 'a karácsonyi vásárban találja magya
rázatát. hanem abban is, hogy az áruház e hó 
31-én végleg feloszlik és a legnagyobb áldoza
tok órán is el kell 31-ig adni a hatalmas kész
leteket.

■....................... ■ i mi i ■»

dobozcmmenthall
— Karácsony a Meinlnél. A Melnl-cég az idén 

szépségben és ízlésben még a mull évit is fe
lülmúló karácsonyi kirakatokat rendezett. Itt 
látjuk azokat a karácsonyi ajándékokat, 
amellyekkel mindenkinek örömet szerezhetünk 
Különösen kisgyermekeink azok, akik ott a 
kirakatok előtt felsorolják, hogy mely ajándék
csomagok és kosárkák tetszenek nekik legjob
ban. Valóban kedvesebb ajándék el sem kép
zelhető. mint egy csinosan összeállított Meinl- 
csomag vagy Meinl-kojárka.

adton ajándékba, mórt 
praktikus, jó és olcsó.

.... P IB.50
. .. P 1S.S0

“"SSSfSt'ííir-- 2

— A Nemzeti Si.alon uj tárlata. Vasárnap 
délelőtt nyílt meg a Nemzeti Szalun uj tárlata, 
amelyen Boromlssza Tibor, Pólya Iván, Rónay 
Ernő, E. Fodor Böske, Szívesig Aczél Bar
bara, Miskolczy Ferenc és a hódmezővásár
helyi művészek kerámia-iparművész csoportja 
állították ki uj alkotásaikat. A kiállítás ki
emelkedő egyénisége Böromissza Tibor, az uj 
magyar festőnemzedéknek egyik legjelentő
sebb, legérdekesebb alakja. A nagyközönség és 
a kritika, mindazok, akik számbaveszik a mo
dem festészet súlyosabb értékeit, jól ismerik 
alkotásait. Művészetének bázisa a természet
festés. Kiváló vászna a „Napszállta a Horto- 
bágyon*'. Feltűnést kelt a mintegy 30 főből 
álló hortobágyi paraszt lanulmányfejsorozntft. 
Pólya Iván világos, derűs és finom francia 
modemekre emlékeztető képei értékes részét 

képezik a kiállításnak. Pólya Iván a nehéz és 
szokatlan tempera-festést kultiválja és tiszta 
vonalvezetése alakjainak realitást hiven tük
röző mozdulatai, komoly művészetet és komoly 
munkát jelentenek. Rónay Ernő, a tehetséges 
Rudnay-tanttvány, többnyire Matisse és mo
dern francia hatásokon alapuló képeket állí
tott ki, amelyek azonban érdekesen eredetiek. 
Portréi tiszták, egyszerűek, tájképei, csendéle
tei kissé komplikáltak és színesek. E. Fodor 
Böske a természettel szoros kapcsolatban a 
festői problémák dekoratív megoldására tö
rekszik, de sokszor túlságosan elvonatkoztatva 
a realitástól. ŐZ. Aczél Barbara pasztelljel 
szépek, portrét gracilisak, vékonyak. Lélek- 
portrék. Miskolczy Ferenc vallásos tárgyú 
kompozíciói szépek, „Ave Máriá“-ja Igazán 
szép, erőteljes elgondolás. Kidolgozásában a 
spanyol színek élénkségé váltakozik ar. íkönák' 
borújával. A Nemzeti Szalón újonnan bevont 
kiállítási helyiségében az uj kiállításnak erős 
sikere tárható.

— Motorkerékpárjával a> árokba auhanL 
Veszprémből jelentik: Súlyos motorkerékpár
baleset történt vasárnap Veszprém közelében. 
Kell Sándor 25 éves veszprémi kereskedő, mo
torkerékpárján Urkutra indult. Zsófia-puszta 
mellett egy éles kanyarodénál gépével belero
hant a mély árokba. Több sebből vérezve, esz
méletlen állapotban talállak reá. Sulyos álla
potban a veszprémi kórházba szállitották.

— A Ferenca József-hldról beugrott a Du
nába. Vasárnap reggel felnyolc óra tájban nagy 
izgalom támadt a Ferencz József-hid környé
kén. A hid járókelői, valamint a pesti és budai 
parton időző emberek nagy megdöbbenéssel 
látták, hogy a hid közepéről a Duna vizébo 
veti magát egv férfi. Abban a pillanatban, hogy, 
at életunt nagy loccsanással elmerült a vízben, 
hangos segélykiáltozás verte fel a környék) 
reggeli csendjét és a következő másodpercben 
a Rakovszky Iván motoros mentöcsónak gyors 
irammal elindult az életunt megmentésére. Az 
életunt férfi feje csak Időnként, egy-egy pilla
natra bukkant ki a vizből. úgy, hogy a moto
ros mentőcsónak rendőrei csak a műegyetem
mel egy vonalban tudták annyira elérni a sze
rencsétlen embert, hogy végül is beemelhették 
a csónakba. Az izgalmas mentési munka után 
partra szállitották a teljesen eszméletlen, félig 
megfulladt embert, akiről munkakönyvé alap
ján sikerült megállapítani, hogy Durst Bálint
nak hívják és hogy 30 esztendős cipészsegéd. 
A mentők a Rókus kórházba vitték az életunt 
cipészsegédet, ahol még nem sikerűit őt eszmé
letre téríteni

16 pengőért naponta 
teljes diétát összes laboratóriumi vizs
gálatokkal. külön felszámítás nélkül 
nyújt ■ FASOR-SZANATÓRIUM (VII., 
Vilma klrálynö-ut 9.) belgyógyászati be
tegeknek a háziorvos Irányítása melleit 
kétágyas klinikai rendszerű külön szo

báiban.

— Ha ■ karácsonyi vásárokból versenyt ren
deznének. akkor László is Fekete cég mán* 
megszerezte a pálmát, mert aki ott a vásár al
kalmával megfordul, nem megy el vásárlás 
nélkül. Ez természetesen csak oly hatalmas 
választéknál lehetséges, amelyet a cég francia 
és angol női és férfiszövetekben, valamint mo
sóanyagokban nyújt az összes lehetőségeknél 
is olcsóbb árakon
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Nyilatkozat
Multheti hirdetésünkben egy sajnálatos 

Hshiba folytán a FILTEX SEVILLÁT 
■ közismert P 3.90 ár helyett P 2.90 es 
árért hirdettük. Igen tisztelt vevöközön- 
ségünkkel közöljük, hogy az ár helyesen 
P 3.90.

Fonyues Dezső Rt.
Calvln-tér 7* 

Károly-körut 10.

— Időjárás. A Meteorológiai Intózet vasár
nap as időjárásról a következő prognózist 
tette közzé: Élénkebb légáramlás, időnként 
feloldódó felhőzet, egyelőre aránylag enyhe 
hőmérséklet, helyenként eső várható.

— Klebelsberg kultuszminiszter Szikszón 
és Sárospatakon. Miskolcról jelentik: Klebels
berg Kunó gróf kultuszminiszter vasárnap 
résztvett Farkas Géza képviselő szikszói be
számolóján. A kultuszminiszter előbb há
rom újonnan épült felekezeti iskolát avatott 
föl. majd átvette Szikszó község díszpolgári 
oklevelét. Délben a községháza udvarán 
Farkas Géza beszámolóbeszédet mondott, 
amelyben a hitelprobléma megoldását és a 
vámtarifa mérséklését követelte. Klebelsberg 
kultuszminiszter öt beszédet tartott ezeken 
az ünnepségeken és mindenütt a felekezeti 
béke szükségességét hirdette. A kultuszmi
niszter délután Sárospatakra utazott, ahol 
megtekintette a református kollégium építke
zéseit.

— Amerika leszállítja az adót. Amtg a 
pesti polgár véres verejtékkel izzadja ki zse
béből a mindjobban fenyegető adóterheket, 
amig nálunk egyre szaporodnak a csődök és 
kényszeregyességek s a gazdasági válság miatt 
mind több ember keres az öngyilkosságban 
menedéket, addig, íme, a gazdag Amerika 
mindenképpen polgárai segítségére siet. Was
hingtonból ma érkező távirat szerint a szená
tus 63 szavazattal 14 ellenében elfogadta az 
adócsökkentési javaslatot. Vájjon a magyar 
parlamentben mikor várhatunk hasonló in
dítványt a pénzügyminiszter részéről?

—- Halálozás. Általános részvét mellett ma 
kísérték utolsó útjára a farkasréti temető
ben a tegnapelőtt elhunyt 'id. Scheber Fe
renc nyugalmazott föerdészt, aki hosszú 
szenvedés után 74 éves korában lehelte ki 
lelkét. Az engesztelő szent Klisét lelkiüdvéért 
ma, hétfőn délelőtt 9 órakor mutatják be a 
budai ferencrendi atyák Margit-köruti plé
bániatemplomában.

Fel akart ugrani a villamosra, 
a pótkocsi alá került

A szerencsétlen férfit a tűzoltók emelték ki a villamos alól
Vasárnap délelőtt 10 órakor a Muzeum- 

körut 7. számú ház előtt Szűcs Ferenc 18 
éves asztaloSsegéd föl akart ugrani egy teljes 
sebességgel haladó 19-es villamos első kocsi
jára. Az ugrás rosszul sikerült, az asztalos
segéd lezuhant a lépcsőről, még pedig oly sze
rencsétlen módon, hogy

a pótkocsi kerekei alá került.

Pár pillanat múlva a robogó villamos leféke
zett, megállott és csakhamar hatalmas tömeg 
verődött össze a szerencsétlenség színhelyén.

— A liberálisok győztek a pestvidéki ügy
védi kamarai választáson. Újpesten vasár
nap tartották meg a pestvidéki ügyvédi ka
marai választásokat, amelyen a liberális 
lista teljes győzelmet aratott az ellenlistá
val szemben. Elnökké dr. Kálmán Miksa 
kispesti ügyvédet választották meg dr. 
Kégl János monori ügyvéddel szemben. 
Elnökhelyettes dr. Aradi] Béla, titkár dr. 
l.ádny György, ügyész dr. fíomanecz Arisz
tid, pénztáros pedig dr. Joó Jenő lett.

— Gyilkosság arzénnel. Szombaton névte
len levélben arról értesitették a miskolci kir. 
ügyészséget, hogy Mályi községben a napok
ban elhunyt Bojkó József nem természetes 
halállal halt meg. A névtelen levélíró szerint 
a gazdát, aki hirtelen halt meg, arzénnel 
mérgezték meg. Az ügyészség a névtelen fel
jelentés alapján nyomban megindította a 
vizsgálatot és vasárnap délelőtt felboncolták 
Bojkó József exhumált holttestét, amelynek 
a belsörészeit az országos vegyvizsgálóállo
másnak küldték meg véleményadás céljából.

— Obregon, a mexikói köztársaság elnöke 
cinkosainak bünperét rádió közvetíti a tár
gyalóteremből. Nemcsak ezt hallgathatja a Te
lefongyár Rt. rádiókészülékein, hanem minden 
jelentős, érdekes eseményt. A most 3—6—12—18 
havi részletre beszerezhető készülékek, a detek
toros Championtól a hálózati Glóriáig az or
szág összes szaküzleteiben kaphatók.

— Leégett ■ zirci gőzmalom. Zircről jelen
tik: Zircen vasárnap nagy tűzvész pusztított, 
amelynek következtében porrá égett a Zirci 
Járási Takarékpénztár nagy gőzmalma. A va
sárnapra virradó éjszaka gyulladt ki a malom
épület, amelynek oltására több környékbeli 
község tűzoltósága kivonult. A tűzoltók em
berfeletti munkát végeztek, de a hirtelen ke
rekedett szélvihar következtében a tüzet el
fojtani nem tudták és igy a malom porrá 
égett. A kár jelentékeny. Valószínű, hogy a 
tüzet gondatlanság vagy gyújtogatás okozta.

A villamos alkalmazottal és a járókelők 
próbálkoztak meg a borzalmasan összeszab
dalt, összeroncsolt embernek a kiszabadítá
sával, de nem tudtak boldogulni. A tűzoltó
kat kellett segítségül hívni, akik azután

felemelték ■ villamost
és igy szabadították ki a vérbeborult, teljesen 
eszméletlen embert a villamos alól. A men
tők a szerencsétlenül járt asztalossegédet 
életveszélyes, teljesen eszméletlen állapotban 
szállitották be a Rókus-kórházba.

— Lemondatták ■ pécal IparteMUlet ve
zetőségét. Pécsről jelentik: A pécsi ipar
testületben már hosszabb idő óla tart a vi
szálykodás a tagok sorában. Az ipartestület 
két pártra szakadt: a kormánypárti érzelmű 
iparosok Takarékossági Pártjára és a Füg
getlenségi Pártra. A takarékossági párt ke
rült legutóbb az elöljáróság élére és az 
ipartestülct tisztviselői közül többeket el
bocsátott. Most azután békéltető bizottságot 
választottak, amelynek határozata értelmé
ben lemondatták az Sportéit illet elnökét. 
Marovics Andort és az egész elöljáróságot, 
a regi tisztviselőket pedig visszavették és 
állásaikban véglegesítették.

— Véres verekedés egy szegedi vendég
lőben. Szegedről jelentik: A szombatról va
sárnapra virradó éjszaka véres verekedés 
zajlott le a szegedi Damjanich-utca egyik 
vendéglőjében. Az itt iddogáló vendégek 
egyik tagja: Csóti Lajos távirász, össze
szólalkozott az egyik társasággal és azok a 
vita hevében kidobták öt a vendéglőből. Az 
ittas ember erre egy szomszédos vendég
lőbe rohant, ott Összetoborozta néhány ka
tonapajtását, akikkel visszatért. A katonák 
bajonetljeiket leoldva, rátámadlak a ven
déglőben tartózkodókra és csakhamar vé
res verekedés kezdődött. A verekedésnek 
három súlyos sebesültje is van: Fekete La
jos, Szénási István és Nyári Imre. Közben 
értesitették a katonai helyőrség parancsno
két, aki erős készültséget küldött a garázda 
közlegények megfékezésére. Hat katonát a 
honvédiigyészség fogházába szállítottak.

— Halálozás. Nagel Ferenc dr. ügyvéd 
szombaton délután 63 éves korában rövid 
szenvedés után elhunyt. Temetése hétfőn dél 
után három órakor történik a rákoskeresztúri 
temető halottasházából. Az elhunyt lelki
üdvéért szerdán, 18-án a lipótvárosi Szent Ist 
ván Bazilikában gyászmisét mondanak.

Karácsonyra
GSCHWINDT im unt hím

GSCHWINDT Ccrdial Éltáofllírl,
GSCHWINOT 
GSCHWINDT MMitii.
GSCHWINDT gyiimölcspálinkáhí,
GSCHWINDT Ofümölcskonzeneket

GSCHWINDT IczeiÉkkonzETveket,
GSCHWINOT cutall gyümölcsCket

vásároljunk, mert minőségileg 
egyenrangúak a legjobb külföldi 

gyártmányukkal, árban pedig 
lényegesen olcsóbbak! 

Kaphatók az ország összes szakmabeli 
üzleteiben.

— Hol Sándor ünneplése. Bensőséges, 
meleg ünnepség zajlott le szombaton a Kos
suth Lajos-utcai f/o/ccr-áruházban: a cég 
ipari és kereskedelmi alkalmazottai ünnepel
ték főnöküket, Holcer Sándort a cég 60 éves 
fennállásának jubileuma alkalmából. Alpár 
irodafőnök beszéd kíséretében átadta Berán 
Lajos szobrász alkotását, a Holcer Simont és 
Sándort ábrázoló művészi táblát, amelyet az 
alkalmazottak készíttettek főnöküknek. Este 
a Belvárosi Körben 150 terítékes bankettet 
adott Holcer Sándor az alkalmazottainak, 
akiknek nevében Fodorné Szerén és még szá
mosán köszöntötték fel. Az ünnepelt két fia, 
Simon és Andor további kitartásra buzdítot
ták a személyzetet, majd Holcer Sándor szó
lalt fel és üdvözölte úgy a jelenlegi, mint régi 
alkalmazottakat.

— A Magyar kir. osztály sor-játék részt
vevői felkéretnek, hogy megújítási betétei
ket: egész 24 P, fél 12 P, negyed 6 P, nyolcad 
3 P és az előirt 30 fillér költséget a folyó hó 
19-én kezdődő III. osztály húzása előtt fizes
sék be, mert ellenkező esetben a nyeremény
igény és minden más a sorsjeggyel kapcsola
tos jog elvész.

Hagy karácsonyi sár és szövelahclö
összes fővárosi ruházati áruházainkban!

pengő 
3 m. sötétkék vagy fekete elsőrendű kamgarn-

szövet. az egész ............................................ 60.—
3 m divat öllöuyszövet ... .... 36.—

As öltöny készítési dija nettó 40.—, 60.—, 72.— és 88.— 
Eredeti angol la gyapjuznknl, féláron, 3.—, 3.20, 3.30
Férfi la jaquard flórharisnya 7.20 helyett . . . 3.Ö0
Szolid mintás férflharlsnyák 2.60
Férfi la flórzokni sima színekben . g » • • Al-70
Férfi mellézokni. la minőség .•»»«»• 91.10 
Női mellényharisnya ....,* t » ♦ t • t.50
Nehéz női flórharisnya .,»••»••• 7.30
Női reformnadrág ....................................................... 1-70
Női műselyem reformnadrág minden dlvatszinben 1.90 
Kötött mellények és pulloverek, tiszta gyapjú . .

7.-. 9__ , 11.30
Női kőtőffkabát legújabb dlvatmintákban 23.—. 16.50 
Műselyem dlvat-shawl................................2.—. 2.50.—, 3.—
Fehér slffoning gallér nélkül, vissrahajtott kéz

elővel ...... ................................. 3.80
Színes zefírlng 2 db külön gallérral . t * r • 5.20
Fehér vagy drapp pupllning ...»»*•. 8.—
Oxford-ing, kiváló minőség .*»««-
Frakk-Ing, elsőrendű minőség • • « • 14.20. 16.80
Hálóing, ía fehér sifónbói . • a * i * ' 8-70
Flanel! túrlstalng

pen«4
Flanell pyjama....................................... • • » • , 12.80
Gyermek pyjama, la minőség, alapi ra . , , , 8.—
Női ing, garantált minőségben 2.40
Nőinadrág, garantált minőségben 2.56
Női hálóing, angol vagy csipkés, la • • i • 5.—
Nadrágkombiné . . ... 3.80
In sifón és vászon ágy- és fehérneműm . . 1.50. 1.40
Angol ba’Lztxlfón, la...................... 2.40
(crnakanuvász...................................... 1.20
Tennlszflanell............................................ . . . 1.10. —98
Bársonyflanell, válogatott szép mintákban

3.—, 2.80. 2.60
Fehér fűggfiny-grenadln, reklámár 1.20
Jumper k< Írnék a legízlésesebb mintákban 4.20-tól

12-ig
Dublé átmeneti kabátszővef minden divatszfnhen

18.80 24.—
Téllkabáfszövet, fekete és sötétszürke 18.80, 25__ , 32.-
Sötétkék és fekete kamgarn minden minőségben

- 14-től 46-ig
la frakk- ég «zmóklng-krepp, dús választékban

22 töl 46-ig
Mérleg gyapjú gyermekruhaszövet 9 töl 14.50 tg
Túrisfacípők . ....................................... 18.—> 20 —

pengő 
Fekete férfi strapaelpö .»■«*•>»»■ 22.—
Lakk férfi félcipő . . .»»«»•«•»» 26.—
Férfi házlelpö ................................................ » • 7.60
N0I házicipő . ...................................................... 6-90
Férfi átmeneti kabát, kiváló szabás és kiállítás,

„Heco" selyembéléssel 100.—, 120.—, 150.—
Férfi télikabát bársony gallérrel . . 130.—
Fekete zakó és mellény, la minőség és szabás 05.— 
Csikós nadrág .... 30-tól
Férfi házikabát, a legalkalmasabb karácsonyi

ajándék ........................................... 38.—. 46.—. 32.—
Kartonkötény ... 2.40, 2.30, 2.10
Flanellruha és pongyola ... 11.40-től 16-ig
Goldherger-gvártmányú selymes flanellből a leg-

izlésesebben elkészített ruhák és pongyolák 
12.50, 10.—, 18.—

Elegáns jumper-ruha a legújabb divatán .ágból
35.—, 43.—. 48.—. 60.—, 66- 

Nől télikéből valódi szörmegallénal .... 52.— 
Fiú gyermck-kosztllm. la minőségben . • * . 17.50-tői 

Rouge-paplan. la komplett ........................... 16.—
Hosszú nyakkendők ...................................................—.60 tói
la minőségű duplngallérok, egyes számokban —.00 
Angol la zsebkendő . . -.30.0.60.1.10. 1.40
Tiszta len kávésgarnitdra. komplett, reklámár . 4.50

Készpénzvásárlásoknál december 31-ig 10°|0 pénztáriengedmény! 
Kedvező részletfizetési feltételek!

A Magyar Köztisztviselők Fogyasztási, Termelő 
és Értékesítő Szövetkezete ruházati áruházai: 
Budapest, V., Gróf Tisza István ucca 18. ❖ IX., Mester ucca 15-17. ■> I., Attila ucca 14.
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mozi
A Városi Szinház csak 

operetteket akar játszani
Január elsején le akar mondani a városi szub
vencióról és el akarja bocsátani az operai sze

mélyzetét — Ráfizettek az operaelőadásokra
A Városi Szinház. amely Budapest 

ttodik operaszínháza volt, mini 
látszik megszül Az elterjedt 
rint

a Városi .Színházban sulyos i 
végződtek nemesük n rendes 
előadások, hanem még a nagy nevekkel 

behirdetett operai vendégjátékok Is.

Éppen ezért Sebestyén Géza a Városi Szín
ház Igazgatója likvidálni akarja az opera
előadásokkal való knpesolntót és szinházá 
bán csakis operettet akar játszani.

Tervének keresztülvitelét erősen támo 
gat ja az a körülmény, hogy január elsején a 
fővárossal kötött njabb szerződése alapján 
teljes ura lesz a Városi Színháznak. Január 
elsején megszűnik felette a városi gyámko
dás és nemcsak művészi, hanem anyagi ter
mészetű ügyekben is teljesen szabadkezet 
nyer a Városi Szinház vezetését illetően. A 
szezón első felének számításai sulyos és 
meglepő adatokat eredményeztek. Kisült, 
hogv Sebestyén bármennyit keresett n „Szö
kik az asszony" előadásain, ezt a pénzt

ráfizette az operai előadásokra,

Ugyannyira, hogy a szinház első szezónjának

ilyen, 
hirek

má- 
’>«y sze-

deficittel 
i opera’

mérlege az operai előadások miatt deficitet 
mutatott. Sebestyén ezért orra az elhatáro
zásra jutott, hogy csak •kevesebb kiállítást és 
költséget igénylő operettet fog a szezón má
sodik felében előadni.

Ez azonban nem megy simán. A főváros
tól 150 000 pengő szubvenciót kap a Városi 
Szinház azért, hogy évenként 120 opera
előadást teljesítsen. Ezenkívül a Városi 
Szinház operai bérlőközönséggel is rendel
kezik. akiket szintén ki kell elégítenie. De 
még ha . városi szubvenciót és az operai 
bérletet íd is mondaná, akkor is hátra 
volna a szezón elején leszerződtctett vendég
művészek terhe is. Sebestyén Géza már el
határozta, hogy a szubvencióról lemond és 
az operai bérlőközönséget is kártalanítja, de 
egyelőre még nem jutott megegyezésre a 
külföldi vendégművészek impresszárióival, 
akik

búsán pönálét követelnek
arra az esetre, lia a Városi Szinház ezekkel 
szemben vállalt szerződésének nem tenne 
eleget.

A Városi Színház operai személyzete és 
zenekara nagy izgalommal várja a fejlemé
nyeket, amelyek — könnyen lehet. — az 
cxisztenciájuktól fosztják meg őket

Te nem ismered Verái!
Balassa Emil és Mihály István vígjátéka

Bemutató szombaton, december 21-én 
a Fővárosi Művész Színházban

Dreyíus-per
a pesti színházakban

Három színház akarja lekötni a Dreyfus-per cimü német 
slágerdarabot — Lukács Pál első pesti szerepe? — Karlheinz 

Martin újra Pestre jön rendezni
Berlin egyik legnagyobb sikere a Drevfus- 

perről irt drámai revü Két hónapja zsúfolt 
házak előtt játsszák Berlinben ezt a darabot, 
amelv ott Karlheinz Mariin rendezésében ke
rült szinre. A mult héten, talán egy és ugyan
azon napon, három pesti szinház kereste meg 
az egyik színházi ügynököt abból a célból, 
hogy megbízást adjon a Dreyfus-per uj drá- 
mni revü magyar színpadokra való megszerzé
sére. A színházi ügynök azonban a darab fö
lött nem rendelkezett, hanem 
szinház igazgatóját egy másik 
nőkhöz utasította aki már

három pesti 
színházi iigy-

jóé lő re megszerezte magúnak 
per budapesti előadási

A három pesti szinház a Magyar Színház, a 
Fővárosi Müvészszinház és a Vígszínház ter
mészetesen egymástól függetlenül tettek aján
latot a szindarnb előadására vonatkozóan. 
Egyelőre azonban inég nem dőlt el, hogy me- 
lyík színházban kerül szinre az utóbbi idők

a Dreyfus- 
jogút.

legérdekesebb drámája. A Magyar Színház, 
amely nz Oroszorszáp-gal annak idején olyan 
nagy sikert arntott és forgószinpaddal rendel
kezik, a legalkalmasabbnak látszik az Orosz
országhoz hasonló zsánerű drómai revü elő
adására.

A Vígszínház viszont ragyogó Lakács Pál- 
szerepet lút az ártatlanul elitéit Dreyfus 

alakjában

és a január közepén Amerikából hazaérkező 
Lukács Pált ezzel a szereppel akarja fogadni

Karlheinz Mariin, a Budapesten is jól ismert 
nagyhírű német rendező, levelet irt a Drey
fus-per budapesti kiadójához és közölte vele, 
hogy amennyiben a Dreyfus-per Pesten január 
vagy február hónapokban színre kerülhetne, 
szívesen

Pestre jön és Itt Is megrendezi a darabot
Egyelőre tehát még dal a Dreyfus-per a 

pesti színházak között.

ÍAAEE’I ELŐADÁSOK
karácsony mindkét napján

ROYAL ORFEUMBAN
COBTIN1 a doIlArklrúly 

FltlLLI a nyolc ördög 
WIHIi LiAltSEN a „vádlóval" 

stb., stb.

Délutáni előadás kezdete 4 órakor — esti előadás kezdete fél 9 órakor

A Magyar Szinház bematatóia , 
Pénteken, 1929. december 20-án este 8 órakor

TALPIG ÚRIEMBER
Walter Hasencklever vigiátéka. Fordította: Karinthy Frigyes

A pompás vígjáték kacngtnlónn gúnyolja ki 
az amerikai üzleti szellemet. Főhősnője egy 
milliárdos leány, aki egy európai nagyüzemi! 
házssságszédelgö hálójába esik Női fősze
replői:

Ákos Erzsi, Gombnsrőgl Ella. Turay Ida,
Znia Karola

és velük együtt felvonul a szinház egész férfi
gárdája;

Hegedűs Gyula, Jávor Pál. Dénes GyBrgy. 
Sr.lgethy László. Főldényl László, Dávid 

Mihály.
A díszleteket Vineze Márton tervezte. Ben 

dező: Vaszary János, A szenzációs produkció 
filmszerű trükkjcil n Magyar Szinház moder 
nizált forgószinpadán mutatja be. Nyilvános 
főpróba: csütörtökön, december 10-én este 8 
érakor less.

UTOLSÓ HÉT

NÉGY ÓROÖCI
a Iegazenzécósabb opera, színház és cirkuszéi őad ás 

A FOX GRANDIÓZUS HANGOSFILM Je

Kizárólag a

ROYAL APOLLÓBAN
Kedden dől el: az amerikai Paramount 

plagizálta-e Bródy Sándor Dadá-ját
A Bródy-örökösők beperelték az amerikai Paramountot az „Árva 
Julika élete" cimü íilm miatt — A titokzatos J. Kau mann szerepe•

Bródg Sándor, az elhunyt nagy magyar Író 
örökösei érdekes plógimn-pert tettek folya
matba az amerikai Paramount-filmgyár buda
pesti expoziturája ellen. A periraiban a kö
vetkezőkben adják elő a panaszukat:

192&-ben Bródy Illés, Bródy Sándor egyik 
fia, Amerikába utazott és ott egy J. Kaufmann 
nevű amerikai újságírónak átadta Bródy 
Sándor „Dada" cimü színmüvét elhelyezés cél
jából. J. Kaufmann az amerikai Paramount- 
gyárrai tartott fenn szoros nexust,

a darabból filmszcenárlumot készített 
azt a Paramounthoz benyújtotta.

A témát azonban a Paramount vezére 
utasította vissza, hogy az túlságosan európai 
és nem hiszi, hogy európai államokon kivül 
a film sikert arathatna.

A Bródy-örökösek ez idő óta nem hallottak 
a Dada filmesitéséről. Bródy Illés 1926-ban 
külföldi útjában azonban egy filmet látott, 
amely erősen emlékeztette a Dadá-ra. A fil
met az amerikai Paramount hozta forgalomba

és

azzal

és magyarra fordított címe: Árva Julika élete. 
A film akkor 8774 láb hosszú, azaz 3000 méter 
volt feliratok nélkül. Bródy Illés azonnal irt 
fivérének, Bródy István dr.-nak, aki a buda
pesti Star-fllmgyár dramaturgja és

levelében elmondta azt a gyanúját, hogy a 
Paramount Árva Julikn élete cimü filmje 
édesapjuk Dada cimü színmüvéből került 

a filmvászonra.
Mig a film Pestre nem érkezett, addig a 

Bródy-örökösők nem tudtak lépéseket tenni 
a Paramount-filmgyár ellen. A film azonban 
mult héten Pestre került, sőt az egyik film
színházunk be is mutatta, azonban csak 
kétezer méter hosszúságban, bizonyos ré
szek kihagyásával. Az örökösök ennek elle
nére mégis pert tettek folyamatba a Para- 
mount 
ellen

w pert tettek 
ellen és egyidejűleg az érdekes film

Ebben 
biróság.

zárlatot kértek.
az érdekes ügyben kedden dönt ■

Elsimult az affér a Fox és a
Royal-Apolló között

Az érdekes tilmper epilógusa
A múlt héten beszámoltunk arról, hogy a 

Fői-filmgyár budapesti expoziturája kere
setet indított a Royal Apollo ellen, mert ez a 
Négy ördög cimü filmet nem reklamirozta

A sajtó 
egyhangúan 
a Bécsi hangosfilmje 

mellé állt:
Indián szerelem. Kilenc felvonAsos 

dráma, amelynek főszerepét Richard Dix 
játssza. Mint színes film valóban tökéle
tes. belekáprázik a szem ebbe a szin- 
orgiába, amely tökéletesen élethü és egy 
pillanatig sem kelti az emberben azt az 
érzést, hogy erőszakolt. Valami egészen 
uj utat tár elénk, amelyen át viharos 
gyorsasággal érkezhetünk a film fejlő
désének legjelentősebb állomásaihoz. A 
Décsi-mozgó hangos híradója hatásában 
olyan frappáns, hogy alig akadt rá ha
marosan példa. (Pesti Napló.)

Egy lépéssel megint előre mentünk I
Ma a Décsi-mozi bemutatóján talál

koztunk a film utjának legújabb állomá
sával: a színes hangosfilmmel ... A 
három hangos híradó tökéletes produk
ció. (Esti Kurír.)

A Décsi-mozgó uj műsora szokatlan 
bőkezűséggel adja az uj filmgyártás 
minden megkapó érdekességét és a 
látnivalóknak ez a gazdagsága már előre 
is biztositéka a sikernek. (Magyar Hír- 
ap.)

A szezőn egyik legfigyelemreméltóbb, 
legérdekesebb műsora a Décsi-mozgóban 
fut. (Mai Nap.)

Az első színes hangosfilmre keresve 
sem lehetett jobb témát találni, mint 
az indián szerelem ... A film hangos
sága az a ......................  “
az i 
zónái tájak ugy tárulnak fel, mint 
álomképek . . . (Újság)

a az a gondos és kitűnő munka, ami 
amerikai Nmeket jellemzi. Az ari- 
. .... .. . . ... M

A Décsi-mozi ezen a héten megterem
tette a hangos fllmkabarét Annyit ad, 
olvan változatos műsort, hogy joggal azt 
lehet mondani, ez az uj kabaré a han
gosfilm ötletes kabaréja. (Magyarság) 

Amit a
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ír, azt elolvassa ebben a teámban.

értékéhez képest ^olyan mértékben, ahogy 
azt a Fox-filmgyár szerelte volna. Ezzel 
szemben a Royal Apollo azzal védekezett, 
hogy a film nem szorul reklámra és a film 
saját magáért beszél, mert a „Né^y ördög" 
általánosan ismert világtéma, Janet Gagnor 
a főszereplőnő és Murnau, a rendező világ
márka.

Ebben az ügyben a filmszakmaközi bizott
ság már ítéletet is mondott ki, amelyet azon
ban a Fox-fllmgyár megfellebbezett. Most 
ugy értesülünk, hogy

a Royal Apollo és a Fox-fllmgyár között 
egyesség jött létre, 

amennyiben a Royal Apollo még egy hétig 
műsoron tartja a Négy ördög-öt és ha ennek 
bevétele egy bizonyos magas százalékot 
meghalad, akkor további egy hétre prolon
gálja. Mivel a Négg ördög iránti érdeklődés 
eddig állandóan magas, valószínűleg az újra 
való prolongáció esedékessé válik.

Uj szinház nyílik Szilveszterkor
Vlgszinpad a neve és varieté-revüket 

fog látszani
A Fővárosi Operettszinház volt rendezője, 

Fodor Artúr, megállapodott Rákosi Jakabbal, 
az Astor Filmszínház épületének tulajdonosával, 
hogy ebben az épületben

Szilveszter estétől kezdve varieté kabarét 
rendez. Az uj színházi vállalkozás az Astor- 
mozgó helyiségét teljesen átalakítja és kQJföldi 
mintára revü-varielészinháznak rendezi be. Az 
uj szinház neve Vigszinpad lesz, egy-három pen
gős helyárakkal. Folies Chprice-szerü hosszabb 
darabokat és kisebb revüket fog játszani.

V1GSZBHAZ
Szombaton, december 21-én először

Csathó Kálmán uj vlglátéka:
■ a 1 • 9 99

sast Franciska
a. kertész Ella, oavna Margit. 

Törzs Jenő, Hálnál GáDor, 
Gúth Sándor.
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Premier után

BÉLA, AKI 26 ÉVES. Jóelőre, mintegy 
két héttel ezelőtt bátorkodtunk „Béla, aki 
26 évea" című azindarab mellé állni és 
hangoztatni azt, hogy, ime, itt az uj ma
gyar, modern dráma első hírnöke. Akkor 
még csak Mihály István darabját kézirat
ban ismertük, most már lezajlott a premier 
és beszámolhatunk arról, hogy az előadás 
mennyire méltó Mihály István átütő sikerű 
komédiájához. A szinlap „Béla, aki 26 éves" 
dmü darabot a „színpad és élet" megjelö
léssel jelzi. Valóban ez ■ találó és uj mü- 
fajjelzés határozta meg a színészek produk
cióját. A színpadon ágáltak, de mégis a vo- 
nagló a vértől és könnytől meleg életet hoz
ták közénk. Gellé.-t Lajos művészi teljesít
ményében a jelen eltiport fiatalságának 
Hamletje volt. Ilyen produkciókra csak ki
vételesen nagy színészek képesek. Orsolya 
Erzsi életteljes, Őszinte, meleg hangját hiába 
keressük más színpadokon, nem találjuk 
meg. Gazdy Aranka anyaportréja fájóan 
meleg érzést fakaszt minden néző lelkében. 
Végh Sári kissé ingadozik, de a második 
felvonásban már megtalálja a problémátlan 
legifjabb generáció hangját. Justh Gyula az 
elő- és az utójáték hőse, újra bebizonyitotta, 
hogy legkitűnőbb színészek egyike. Baló 
Elemér pályája zenitjéhez jutott el. Gál 
Dezső apró szerepében is megcsillogtatta 
nagyobb feladatokra képeB tehetségét. Por
zsolt Anny, Harsányt Ilona, Gárday Lajos. 
Déry Hugó, Bazsay Lajos és egy csupasziv 
orvos szerepében igaz emberi hangot meg
ütő Baróthy József az előadás erősségei. A 
finom és stílusos díszletek Upor Tibor mű
vészi munkái. A rendezés, amely a legújabb 
idők tragédiáját hangsúlyozza ki, Bársony 
István alapos műve. Az Uj Szinház ismét 
szimpatikusán folytatja azt a munkáját, 
amelyet a Vakablakkaí megkezdett.

UTOLSÓ KALAND. Nem túlságosan mu
latságos, nem túlságosan frappáns, de még
is rendkívül kedves Lonsdale-vigjáték, 
amelynek vasárnap este volt a második elő
adása. Nem is nagyigényü, de mégis van 
egy-két részlete, amelyet érdemes megnézni. 
Ez például Honthy Hanna egy dala, ame
lyet valóban szépen és tehetségesen ad elő 
és ilyen például a harmadik felvonás kez
dete, amely végre valóban meglepő karika
túrát ad az általunk nem nagyon ismert 
angol társadalmi életről. Hogy ezenkívül 
Az utolsó kaland a valószinütlenségek me
zejére kalandozik, az nem fontos. Somlay 
Artúr elismerésre méltóan passzív volt a 
vígjátékban, amelyet, ugylátszik, Honthy 
Hanna köré rendeztek Ez azonban nem je
lenti azt. hogy több-kisebb szerep ne találja 
meg jól a helyét, igy. például Z. Molnár 
ragyogó. Rendkívül keaves és tehetséges 
Dobos Anny. Makog Gabi hangját pedig jó

Félpercenként 100 frank 
egy magyar slágerért

Mistinguette uj íilmjének „Ugy íái“ cimü Szilágyi-Eísemann- 
dal lesz a slágere

Mistinguette a nagy francia ravüsztár a 
Rocky-ikerpárral most készíti az első nagy 
hímjét. Az első nagy Mistinguette-fllm ter
mészetesen beszélőfilm lesz. A francia film
gyártás uj alkotása csak annyiban érdekel 
minket, magyarokat, hogy ennek

főmotlvuma magyar slágerdalból ke
rül Id.

A két Rocky-fiu pesti tartózkodása alatt fi
gyelmes lelt Szilágyi László és Eitemann 
Mihály Miss Amerika cimü operettjéből is

hallani. Finoman és rezgőén beszél. A poént 
kereső rendezés Bródy Pál jó munkája.

(S. Z.)

— Jubileum ■■ Uj Színházban. Vasárnap 
este ritka jubileumhoz érkezett el az Uj 
Színházban az Égő város. Vasárnap este ját
szották századszor Földes Imre ragyogó, 
csuuasziv színmüvét és zsúfolt ház közön
sége tapsolt a sikeres szerzőnek, valamint a 
szereplőknek. Az előadás előtt Héderváry 
Lghel tartott beszédet

* Egy tizenhat éves költő szertől matinéja a 
Royal Orfeumban. Vasárnap délelőtt Neubauer 
Pál II. évfolyamú kereskedelmi Iskolai tanuló, 
költő, szerzői matinét rendezett a Royal Orfe
umban. Műsoron szerepelt Neubauer Pál né
hány verse, egy tangóját énekelte Sárossy An
dor. Az Orfeum tagjai azután Neubauer Pál 
egy kétfelvonásos operettjét játszották, nagy si
kerrel.

mert Ugy fáj... cimü tangóra. A napokban 
levelet kapott Párizsból Eisemann és a levél
ben a „Mistinguette-film** az Ugy fáj... 
cimü tangót kérte Eisemanntól. A levél sze
rint ez a tangó lenne a francia beszélőfilm 
főmotlvuma. A honorárium is igen érdekes, 
amennyiben

a tangóért félpercenként 100 frank ho
noráriumot kínáltak tel

a pesti szerzőknek, akik remélik, hogy több 
órát lesz a film.

Fényes Marcel
uridlvat Üzletének

szenzációsan olcsó
karácsonyi árusítása
Házikabátok ............................. P
Remek nyakkendőujdonsá-

gok pompás kivitelű doboz
zal 3 drb........ ..............P

Angol zsebkendők (tucatja) P
Borsallno kalapok ................P

25.—

14-28
20-22

18.—
Győződjön meg személyesen o kitűnő 

vásárlási alka ómról 
és tekintse meg kirakataimat

VI., TFKÍ Z-IÁŐltlT 3<.

Redskin
az „Indián-szerelem", a film /ejlődéiének aj 
étappja. Az első stines-hangosfilm, amely min
den irányban tökéletes. Színezése egy csodás 
álomvilágot tár elénk, Arizona festői vidékét, 
Cooper regényes világát, a története drámai 
erejű, lüktető cselekményt! filmsujet, tele az em- 
béri bravúrral és a szinkronizálása pedig a leg
szebb hangosfilmek sorába emeli a Parnmounth- 
nak ezt a világattrakcióját. A Décsi-filmszínház 
mulatta be a héten ezt a filmet, de melléje még 
egy sereg szenzációt is szervírozott. Van például 
egy híradója, amelyben megdöbbentő eleven
séggel látjuk a repülőgépről ejtőernyővel leugró 
katonákat, a leesés és az ernyőkinyilás pilla
nataiét. Egy másik hangos híradón at olasz 
trónörökös ellen elkövetett merényletet látjuk 
és halljuk. A műsort még kiegésziti egy másik 
kis hangosfilm, amely a nemzetek táncát és éne
két mutatja be elsőrangú reprodukálókon ke
resztül A Décsi-műsor remek.

Kérjen rádió-kereskedójétól 
készülékeket mikép szerezheti
6-18 havi részletfizetés mellett.

leírást, hogy fenti
meg karácsonyra

PHILIPS RÁDIÓ
színházi napló
A hét premierje közölt különös érdeklő

désre tarthat számot Balassa Emil és 
Mihály István Te nem ismered Verát című 
vigjáléka. A szerzők azt hiszik, hogy a kö
zönség nem ismeri azt a Verát, aki függet
leníteni akarja magát a családtól, a férfitől, 
aki szabad és bátor életébe a munkát viszi. 
Bt a flapper-tipus, igenis létezik már ná
lunk fa és minden világvárosban. Most egg 
ilyen pesti flapper váratlan alternatíva elé 
kerül: jól és gazdagon férjhezmenni, vagy 
folytatni fltts életét. E körül a probléma kö
rül bonyolódik a rendkívül érdekes vígjáték, 
amelynek két szerzője Balassa Emil és Mi 
hály István egymásután igy nyilatkoznak 
egymásról.
M/ídr néhány társszerzővel volt stérencsém 

darabot együtt Imi — mondja Balassa 
Etnil — és Ismerem az tlyen boldog házasságok 
többféle nüanszát. Például az olyan társszerzőt 
is. aki nem ir, csak kritizál és a szinlapon van. 
sőt az olyant (S, aki az egészet egyedül akarja 
megírni. Mihály Istvánnal ezzel szemben egy 
olyan harmonikus együttműködés volt jelen, 
amilyet még a legviharedzetlebb társascégek is 
megirigyelhetnének. Hogy vájjon melyikünk 

1csak i 
németül

beszelő mm von 
Megvarorszanon

irta a magánhangzókat és melyikünk a mással
hangzókat, már igazán nem tudóm, mert he kell 
vallanom, mire a darab készen lett, minden je
lenet annyira kettőnk közös munkája. I.özns 
gondolata lett, hogy már egyikünk sem India, 
mit talált ki ar egyik és megírt a másik, vagy 
kitolása Aásik és megírt az egyik. Egyforma 

gondolkodás, egyforma világnézet, a színpad
nak egyforma tisztelete és a közönség egyforma 
megbecsülése, azt hiszem, ezek azok az alap
feltételek, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a 
társszerzők darabja olyan legyen, mintha egy 
agy velő, egy kéz irta volna. Mihály Istvánnak 
sikerült megtalálni azt a közös szivdobbanást, 
amely, ha ki fog csendülni a darabunkból, ak
kor nagyon hálásak lestünk annak a közönség
nek, amely ezt a szerény kicsendülést magával 
viszi.
Ti olassa Etnil a legideálisabb szerzőtárs 

számomra — mondja a múlt hét nagy
sikerű szerzője, Mihály István. — Példátlan 
lelkiismeretessége és áhilatos művészi gond
ja, amellyel a legapróbb ötletet kidolgozza, 
nagysierüm ellensúlyozzák az én gyakran 
tulgroteszk mondanivalómat. A darabban 
ami pnrfőrn és elegancia, szórdinős erotika 
van, az elsősorban az ő érdeme. Ami a szín- 
darabiróra nézve a legnehezebb, a finom és 
hatásos felvonásvégeknek valóságos mes
tere. Ha pedig a közönség kérdezné, hogy 
mindezek után mi jut nekem a darabból, 
csak azt felelhetném, nz az öröm, hogy vele 
együtt dolgozhattam.

rilkos-affér uj fejleményei. Ismeretes, 
hogy Titkos Hona, mivel — szerinte — 

nem találta biztosítva a Magyar Színház 
programjában való szerepét, felbontotta a 
színházzal való szerződését és a Haseticlever 
darabban reáoszt olt szerepét is visstaadlo 
Az affér választott bíróság été kerül, amely

<’/ fogja dönteni, vájjon a színháznak vagy 
a primadonnának van-e igaza. A Szinhár 
valósított búéi Báliad Lajos fa Barkas

Róbert dr. lesznek, mig Titkos Ilona Odry 
Árpádot és Törzs Jenőt kérte fel bíróul. A 
választott bíróság szerdán vagy csütörtökön 
tartja meg tárgyalását.

Tjfogy a Magyar Színház nem jutott kfllőnö- 
H sebb bajba Titkos hirtelen távozásával, ez 
Pünkösti Andor iyatgató előrelátásának tudható 
be. Pünkösti még kritikus korából jól tudta, 
hogy a primadonnákkal mindig baj van és mi 
vei már fóelŐbb Titkost kölcsönadta a Király 
Színháznak, ugy tervezte, hogy február 4-étöl 
kezdve Hasenclever „Talpig úriember" cimü 
darabjában Titkos helyett dublőzt állít be. Ez a 
dublöz, egy kis fiatal, de rendkívül tehetséges 
szlntnövendék, Ákos Erzsébet, akt az első pró
bától kezdve résztvett a Hasenclever-darab elő
készületeiben. A kis, fiatal színésznő, akt az is
kola padjából egyenesen a magyarstinhátl fő
szerephez jutott, talán imába foglalja Titkos 
Ilona nevét, mert ez a kis primadonna-affér 
tette lehetővé számára, hogy színésznői karri
erje elindulhatott.

T~k e ki is ez az Ákos Erzsébet? A vöröses
szökés Grela Garbószerű karcsú leány, 

alig húsz éves, harmadik éves szinészlskolai 
növendék, családi neve: Algner Erzsébet, 
nyelveket beszélő urileány.

Beszélgettünk vele:
— Égést váratlanul ért a dolog, — 

mondja. — Egy szűkszavú levelet kaptam a 
Magyar Színháztól, hogy jelentkezzem pró
bára. Izgatottan rohantam a színházba és 
PünkŐslf Andor igazgató közölte velem, 
hogy az uj darabban valódi főszerepet ka
pok. Nem tudom ml történt, ki ajánlott, ki 
fedezett fel, csak azt tudom, hagy próbálok 
és két hét óta transzban, lázban vagyok. At

lest furcsa, hogy volt iskolatársnőim statisz
tálni fognak nekem a debutnél. En sohasem 
statisztáltam és sohasem játszottam másutt, 
mint a Szinészegyesülel iskolájának vizsga
előadásán. Magamról? Egyszerűen élek 
apámmal és nővéremmel. Anyám meghalt 
már régen, a gimnázium után beiratkoztam 
a szinésziskolába és most itt vagyok.

Eddig csak a zongoraszobában próbálta a 
Király Szinház Békeffy István és Laj- 

tliay Lajos Sistcrs cimü operettjét, amely 
hétfőn délelőtt már színpadra kerül. Hétfőn 
kezdődnek meg a Sisters érdemleges próbái 
Titkos Ilonával, Bársony Rózsival, Túrát 
Idával. A férfiszerepeket Kertész, Dénes, 
Latabár, D'Arrigo Kornél játsszák.

A Városi Szinház előadásra lekötötte Rein
hardt hires Deneuér-jét. Állítólag Korngold 

uj modern betétet irt a Denevér-be és Pesten ő 
fogja vezényelni az előadást. Tárgyalnak arról 
is. hogy Grocknak, a hires zenebohócnak szer
ződését, amely őt a Fővárosi OperettszinházhoS 
kötötte, a Varas! Színház átveszi.

Fodor László Töltőtoll cimü darabja, ame
lyet annak idején a Vígszínház szerzett 

meg előadásra, a Belvárost Színházban fog 
szinrekerfílni. A Belvárosi Színház már a na
pokban megkezdi az uj Fodor-darab próbáit. 
Miskolc városa Szerdahelyi Kálmán, a Nem

zeti Szinház egykori büszkeségének cen- 
tennáríuma alkalmával n Nemzett Színház elő* 
csarnokában márixinytáblát állít. At emléktáb* 
lát ma, hétfőn leplezik le. nagy ünnepségek ke
retében. Nagy estélyt rendeznek, amelyre meg
hívták a magyar írók, újságírók és színészeit 
legjobbjait, az összes színtársulatokat és a kul
tuszminisztert is.

a z elmúlt héten majdnem minden este 
Márkus Alfréd és Martos Ferenc finom 

és Szép operettje kerüli szírire a Városi Szín
házban. A Katica sikere egyre jobban ki* 
bontakozik, éppen ezért a Városi Szinhát 
ezen a héten is műsortervében döntő sze
rephez juttat la a Katisá-t. A közönség rend
kívül melegen tapsol Rátkainak, Bittér Irén
nek és Zilnhy Irénnek.

szedre MArhUVlCHn* renétrieibuy»<«

1 kelő ölseré! nyomozöirodöja 
4V., V*esl-eweX>AaU>«.*u; 180—a
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Az utazástól fáradt Hungária nagy 
balszerencsétől kisérve, elvesztette 
az első turameccsét Niirnbergben

IFC Nürnberg—Hungária 2:1 (2:1)
Nürnberg, december 15.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 
'jelenlése.) A délnémet bajnok gyönyörű 
stadionja zsúfolásig megtelt közönséggel. 
Nemcsak Nürnberg, de egész Bajorország 
hnllntlan érdeklődéssel tekintett a mérkőzés 
kimenetele elé. A régi MTK oly kellemes 
emlékeket hagyott hátra annak idején, hogy 
neve a legjobb „márka" ma is. Különben 
az MTK-iskola gyújtotta lángra Nürnberg 
futballszeretetét, a kék-fehéreket valósággal 
tanítómestereiknek tekintik, mint mi az 
angolokat. így

tehát er. a merra ■ tanítómester éa a 
tanítvány mérkőzésének volt tekinthető.
A nürnbergiek hetekig készültek erre 

találkozásra, mert korrigálni akarták 
ősz folyamán lefolyt s reájuk 
lesújtó Magyar profi válogatott—Délnémet 
válogatott 7:1 arányú sulyos vereséget A 
Hungária viszont *— bár komplett össze
állításban állt porondra — a kellemetlen 
körülmények közt, zsúfolt vonalon megtett 
utazás után

fáradtan, teljesen kimerültön volt kény
telen felvenni az ütközetet a teljesen 

fitt ellenféllel szemben.
Ezenkívül a Hungáriát hallatlanul nagy 
balszerencse velte pártfogásába ezen a mér
kőzésen, mert nemcsak, hogy a vereséget 
elkerülhette volna, de kél-három gólos győ
zelmet is megérdemelt volna.

A húszon kétezer főnyi közönség óriási ővá- 
dója közijén léptek a csapatok a porondra. A 
Nürnberg is teljesen kompletten, tehát a kon
tinentális hírű Stuhlfaut német válogatott ka- 
pussnl és az óriási munkabírása centerhalffal, 
Kofb-nl megerősítve. A két csapatkapitány 
zászlóval és virágcsokorral kedveskedett egy
másnak. Majd n bécsi Braun bíráskodása mel
lett megkezdődött meglehetősen későn — há
romnegyed három ómkor — a mérkőzés. A 
Hungárin hatalmas oíTenzivát zúdított azonnal 
h délnémet kapura, <le a hatalmas termetű 
közvetlen védelem mindent sikerrel parírozott. 
Három kornert erőszakolt 17 egymásután a 
kék-fehér csatársor, de a belső trió tulsoknt 
tologatta a kapu elölt n labdát s igy Stuhlfaut 
minden esetben sikerrel kaparintotta ezt meg. 
Vérre a 16. percben

Titkos pompás cselezés ntán védhetctlm 
fóliái megszerezte a vezetést a magyar 

bnjnokcgyilttesnck (1:0).
X hazai publikum buzdítására az IFC Nflrn- 
berg is mint gyakoribb és erősebb ellentáma 
ódsokkal felelt. Különösen a balszélsö Kund 
aorozntos kiszökései jelentenek veszélyt. A 
28. percben azután sikerrel is járt a délnéme
tek kiegyenlítési törekvése, amennyiben 
a 44. perc mondható kritikusnak, amikor is

a 
az 

hallatlanul

Kund egyéviül áttöri a kissé Ingadozó 
mugyar bekkpúrt éa közelről éles, véd be

tétien gólt szerez. (1:1.)
A Hungáriát meglepi a délnémetek kitűnő já
téka 8 ezt a pár percnyi fejvesztettséget sike
rül az ellenfélnek kihasználni, amennyiben a 
30. percben Reinmann—Kund pompás öuz- 
játéka után

Schmldt center kapta a labdát, aki köa- 
vctlen közeiről újabb gólt lőve, nemcsak a 
vezetést, de a győzelmet Ls megszerezte 

csapatának. (2:1.)
A kék-fehérek óriási elánnal támadtak s kü
lönösen a Titkos—Ilires-balszárny nyújtott 
kiváló teljesítményt. Azonban Stuhlfaut ka
pust mintha az ördög szállta volna meg, a 
leglehctetlenehb helyzetekből is fogta a biztos 
gólnak látszó bombalövéseket. így különösen 
Hires éles labdája kapulécet érve, a gólvonal 
előtt gurult végig a másik kapufához, de a 
magyar csatárok nem érték el a labdát.

Szünet után már az első percben hasonló 
biztos gólhelyzet adódik, de Stuhlfaut kapuja 
ezúttal is érintetlen maradt. Emberfeletti mó
don küzd a Hungária mintegy húsz percen ke
resztül, amikor is a nürnbergi publikumtól 
feltüzelt ellenfél újabb rohamai következében 
szemmelláthatóan percről percre visszaérik 
Nyílt küzdelem fejlődik ki ezután, de lassan
ként a késői kezdés következtében sötétedni 
kezd. A játékosok ekkor gyakran egymást rúg
ják a labda helyett s igy a meccs hátralévő 
része számos szabadrúgástól tarkított, de en
nek ellenére szép és élvezetes. Az utolsó 10 
perc nem változtat a helyzeten, a Hungária

Maros vize folyik csendesen...
t

de a kis garnlzonban szerelmes huszártisztek 
cigányzene mellett vigadnak hangosan, —

a legjobb magyar tárgyú filmben,
melynek főszereplői

Lil Dagover + Hans Stiive
CORVIN KAMARA

hangzatos ígéretek által, mert 
később csalódás éri.

soha
nem csalódik, ha hálózati rádió
jában

Tungsram- 
báriumcsOuet

használ, mert kristálytiszta, hang
erős vételt kap velük. Telepes 
rádióból jó hálózati készüléket 
csinálni már gyerekjáték, ha a 
minden rádiószaküzletben ingyen 
kapható „Egyenáramú rádióból 
váltóáramú lelepnélkUli készülék" 

cimü füzetünket elolvassa, amit 
kérésére postán mi is azonnal 
elküldünk.

EGYESÜLT IZZÓLÁMPA 
ÉS VILLAMOSSÁGI It.-T.

Újpest 4.

a délnémet bajnok a közönség őrjöngő 
ünneplés közepette, győztesen vonal le •' 

pályáról.
A Hungária — inkább szemre — szép fut

ballt játszott, bár a régi MTK-lskolát nem 
tudták teljesen érvényre juttatni s a németek 
véleménye szerint a labdavezetésben igy is 
nagyszerű művészeknek bizonyultak. Az egész 
mezőny legjobbja Hires volt, rajta kívül a gól
lövő Titkos, a halfsorból Kompóthy, a bekkpár 
csak a második félidőben nyújtott elfogadha
tót, míg a meccs első részében sokszor ki
hagyott.

Braun bíróval a nürnbergi közönség nem 
volt megelégedve, ami azt látszik bizonyítani, 
*•— " ................................. ...................... elújabb kiegyenlítési törekvése ekkor sem vezet. hogy Braun objektívért, becsületesen látta 

eredményre s igy I feladatát.

Második görögországi meccsén 
is biztosan győzött Újpest 

Újpest—Panafineicos-Enossis kombinált 5:3 (5:1)
Athén, december 15.

Hétfői Napló tudósítójának távirata.)(A . . , , ..... _________
A szombati Olimpiacos elleni l:0-ás győ
zelme után a lila-fehér együttes a Panatinei- 
cos—Enossis kombinált ellen állt ki előző 
napi komplett csapatával. Újpest ezen 
meccsén is kiválóan játszott, különösen 
csatársor volt elemében, mely már

az első félidőben Auer, Spitz éa 
Szabó révén érte el góljait.

Szünet után az utazás és az előző

P.

a

napi 
meccs fáradalmai kiütköztek a csapaton s

igy az visszaesett. Ehhez még hozzájárult 
az orkánszerü szél is, mely teljesen meg
zavarta az Újpest szép kombinációs, tech
nikai és taktikai iskolázottságon felépült 
játékát, az ellenfélnek ily módon sikerült 
szépíteni az eredményen.

Újpest együttese minden részében ki
tűnőt produkált.

Az orkánszerü szél ugyan a védelmet labi
lissá tette, de a halfsor annál jobb volt. A 
csatársor pedig brillirozott.

Egymásután hullanak el 
az első liga csapatai Szombathelyen 

a Magyar Kupa küzdelmei során 
Sabaria—Nemzeti 1:0 (0:0)

Szombathely, dee. 15.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

tése.) A Kispest után e héten a Nemzeti csapa
tát kapta ellenfelül a Sabaria. Kemény, változa
tos küzdelem után az első liga másik csapata 
is elvérzett Szombathelyen. A játék rendkívül 
hevesiramu volt, amely szünet után néha már 
a durvaságokra is átcsapott.

Az első félidőben egyenlő ellenfelek változa
tos küzdelmét mutatta a játék képe. Szünet 
után a Sabaria került fölénybe s a 33-ik perc
íven Iglódynak sikerült a győzelmet jelentő gólt 
berúgnia.

MTK—Testvériség 2:0 (0:0)
Az MTK szünet után került döntő fölénybe.

♦
Nem volna teljes a dijmérkőzésekről szóló 

beszámolónk, ha meg nem emlékeznénk a 
Dunakeszi Magyarság—Fér. Vasutas mérkőzés
ről, amely a Vasutas bajnokságért folyt le. A 
mérkőzést nagy meglepetésre a jóképességü 
pcstvidéki csapat 4:0 (1:0) arányban nyerte 
meg az amatőr I. osztály harmadik helyezett
jeivel szemben.

Befejeződött az első liga
bajnokságának őszi fordulója

Sima, sőt talán az őszi forduló legsimább 
lefolyású mérkőzése volt az őszi forduló 
utolsó bajnoki mérkőzése, amelyen a Ferenc
város minden különösebb küzdelem nélkül fö
lényesen gyűrte maga alá a nem ilyen sze
repre készülő kisppsti csapatot.

Sok érdekességet, változatosságot nem nyúj
tott a mérkőzés. A Ferencváros egész idő nlntt 
fölényben volt, amelyet, ha meg is szakított 
néha-néha a kispesti csatárok támadó kedve, 
huzamosabb ideig nem tudták elterelni a játé
kot a kispesti kapu elől.

Igy az egész mérkőzés agyszólván a 
Ferencváros csatársorának a párviadala 

volt a kispesti védelemmel.

A röldfehér csatárok azonban — ha a me
zőnyben szemre igen mulatós is volt a játé
kuk — mintha a kapu előtt érezték volna

Ferencváros - Kispest 4:0 (2:0)
leginkább a megerőltető szezón fáradtságait. 

Kohnt volt a csatársor legjobb embere.
Turayra fér rá leginkább egyi kis pihenő; 

Takács sem volt oly biztos a kapu előtt; 
Szedlacsek és Táncos szokott formáját ját
szotta ki. A halfsor nem állt nehezebb feladat 
előtt, a két hátvédet azonban még az ügye- 
fogyott kispesti csatárok is meg-megtáncoltat- 
tók. Amseinek nem volt különösebb dolga.

Kispest Ismét bebizonyította, hogy égés* 
őszi sikerét, előkelő helyezését mennyire 

a védelmének köszönheti.
Mert a csatársor tehetetlen volt. Ha sikerült 
is egy, a védelemtől előrejuttatott labdát meg
kaparintaniuk, nem tudtak mit csinálni vele 
s képtelenek voltak csak pillanatra is komoly 
veszélybe hozni a Ferencváros kapuját. A 
halfsor derekasan küzdött. Nagyon jó volt a 
Raix helyén debütáló Kiéber 11.

A védelem oszlopa Dudás és Dénes volt.
Rozgonyi csak az első félidőben elégített ki.
Az első támadásokat Kispest vezeti, de Ma

gyar szép lefutás után alig valamivel fölé lő. 
Ferencvárosi ellentámadásból előbb Takács II. 
lövését védi Dénes, majd Kohut szabadrúgása 
jut kapu fölé. Két eredménytelen kornert is 
ér el a Ferencváros s Kohut 16-osról küldött 
bombáját Dénes szenzációs elvetéssel szintén 
csak kornerre tudja menteni.

Nagy a ferencvárosi fölény!
Kispest csak lefutásokkal kísérletezik. Sen

key II. lövésszerü beadása a felső kapufán 
csúszik végig s igy jut ki

A 35 percben sokáig ide-oda pattog a labda 
a kispesti kapu

Végre Táncos 
esek magasan 
jobb sarokba

Turay már a _ ____  ___ „
hatná a másodikat, de a 6-osról tisztán állva, 
pont Dénesbe lő. Kispesti támadásból tur- 
czfeld 30 méterről lő s Amsei csak kornerre 
tudja tolni. Ez volt az egyetlen veszélyes kis
pesti lövés. És ez is egy half munkáját

A komért a védelem elhárítja s a kirúgott 
labdával a csatársor indul el. Turay viszi a 
labdát, a balösszekötő helyére fut s mintha 
Kohutot akarná szöktetni.

De végül meggondolja magát a center s 
szép ballábas lövése a kapa jobb sarkába 

jut (2:0.)
Szünet után ismét a Ferencváros támad. A’ 

3. percben történik az első esemény, amennyi
ben a biró a Kispest 11-es pontjára helyezi 
a labdát. De végül kisül, hogy nem 11-es, ha
nem szabadrúgás a zöld-fehérek ellen.

A 12. percben Takács driblizik, forgolódik- 
a 6-os vonalon. Végül, amikor már lőne, el
bukik a sok láb között.

A bíró 11-est ítél, amit Táncos belő. (8:0.)
A 17. percben Schneringer elrúgja a labdát, 

ekörül vitája támad a bíróval, 
kiállítja.

Kél pere múlva Takács H, a 
dók között kiugrik és a léc

(4:0.)
A Ferencváros nem tágit a 

elöl. Táncos ballábas bombája 
kapu fölé, majd Dénes majdnem beejli Kohut 
bombáját De a további góllövést a kispesti 
védelem megakadályozza.

A hivatalos futballévad véget irt
Az őszi forduló tehát befejeződött. Pe

dig a kellemes, inkább tavaszi, mint de
cemberi időjárás láttára nehezen hiszi el 
az ember, hogy vége az őszi fordulónak s 
két hónapra bezárulnak a futballpályák 
kapui . . .

Végleges tehát az őszi bajnoki tabella is, 
amelyen első pillanatra feltűnik

Újpest első helye.
Újpestet a professzionizmus bevezetése óta 
első ízben éri ez a dicsőség, hogy első he
lyem fejezi be az őszi szezónt. Tegyük 
hozzá: megérdemelten. Mögötte a két ősi 
rivális sorakozik, mig a tabella vége igen 
elszomorító képet nyújt: három vidéki csa
pat — köztük a két újonnan bekerült —• 
kullog a lista legalján.

Csönd borul tehát az első liga frontjára. 
Elcsendesedik a bajnoki pontokért vívott 
csatazaj. Egészen február 16-ig. Mert akkor 
elölről kezdődik minden . . .

előtt.
szépen eenteres a Szedla- 
felugorva, védhetetlenül a 
fejeli az első gólt (1:0.) 
következő támadásnál berug-

mire a

kispesti 
alá gólt

kispesti 
alig-alig

A* őszi forduló végleges állása.
1. Újpest 11 9 1 i 89:16
2. Ferencváros 11 8 2 i 38:11
3. Hungária 11 6 3 2 30,16
4. III kér. FC 11 5 3 3 17:18
5. Kispest 11 S 5 3 8:15
6. Harihárom 11 3 4 4 18:13
7. Bástya lf 4 2 5 22:26
8. Bocskay 11 2 5 4 16:23
9. Nemzeti 11 3 2 6 10:23

10. Pécs-Baranya 11 1 5 5 14:23
12. Somogy 11 1 5 5 12:28
13. Attila 11 1 a Z 10:23

biró

vé
lő.

kapu 
megy
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A Vasas a Sabaria 
nyomában

A két mérkőzés közül, amelyet vasárnap le
játszottak a II. ligában, a második hely szem- 
Vontjából némi derbi jelleggel birt a Vasas— 

ac-mérkőzés.
As első félidőben már-már gól nélkül telt cl 

az idő, amikor az utolsó percekben Blau II. 
a Vac-nak szerezte meg a vezetést. Fordulás 
■tán azonban Stencil már az első perdien ki
egyenlített, sőt elkeseredett küzdelem után a 
40-ik percben Moravcsik a győztes gólt is be
lőtte.

A Vasas tehát 2:1 (0:1) arányban legyőzte
■ Vac-oL

A második hely harmadik aspiránsé a Turul, 
megismételt mérkőzését vívta a Bak FC-vel 
Október 27-én ugyanis 3:0-ra győzött a Turul, 
de néhány perc lejátszatlan maradt s igy meg 
semmisítették. Most nem volt ily szerencsés n 
Turul. Mert Sángernek az első félidő 43-ik per
cében lőtt ....... - • " • -*«- U-AI..
• igy

a Turul

gólját Paunica szünet után egalizálta

1. Sabaria
2. Vasa*
8. Túrni
4. Vác FC
5. Tala Kanizsa 
*. Soroksár

leadott egy pontot, mert 
mén? 1:1 (1:0).

A bajnoki tabella:
21 pont 
19 „ 
17 „ 
15 „ 
13 „ 
12 „

az ered

(45- 9) 
(31—14) 
(37—H) 
(25—12) 
(26—21/ 
(22—21?

Súlyos szerencsétlenség 
a BSE—FTC mérkőzésen 

Reinhardt, az amatőr gólzsák
Teljesen derbi hangulatban éa körülmények 

között zajlott le az amatőrök legkiemelkedőbb 
mérkőzése, a BSE—FTC találkozó. Az, hogy 
„zajlott", a szó szoros értelmében veendő. 
Mert az eleinte nem nagy számú, de később 
annál Jobban fölszaporodó közönség állandó 
zajongása közepette folyt le a mérkőzés, amely
nek során volt lábtörés, amelynek Gyurtsek 
volt a szenvedő hőse és volt verekedés a játé
kosok között.

Az első gólt az FTC érte el Oberftank révén 
az első félidő 26-ik percében. De a BSE nem 
sokáig váratott a felette], mert a 39-ik percben 
Korma már megszerezte a kiegyenlítést. Szünet 
után heves küzdelem indult meg e győztes 
sóiért. Az utolsó percben Kozma némi lesállás
ból indulva, összeütközött a kifutó FTC kapus
sal, kirúgta a földön fekvő kapus kezéből a 
labdát, de az üres kapu fölé lőtte.

Közben az FTC kapus megsérült, ami körül 
nagy tumultus támadt. Dómján gyomron 
boxolta Kozmát, néhány civil is bement a pá
lyára * az általános tumultusban több heves 
összecsapás történt.

így tehát 1:1 (1:1) IHt as eredmény.
A múlt héten gyászosan szerepelt egyetemi 

csapat ezúttal alaposan kitett magért. Igaz, 
hogy egyetlen ember Reinhardt nevéhez fűzöd 
nek a* összes gólok, azaz számszerint hat.

Mert a BSE «:• (2:0) arányban győrié le aa 
FTC-t verő III. TTVE-t

Nagyon változatos formáról tett tanúságot a 
BTC. A múlt héten l:0-ra megverte az MTK-t, 
most meg gólzáporra! kapott ki a Póslástól.

8:1 (7:0) arányban győzött a Póstás.
Au országos amatőr-bajnok, a Törekvés csak 

nehéz küzdelem után tudott végezni a 33 FC- 
vei. Döntetlenül végződött félidő után csak a II. 
félidő végén lőtt góllal tudta eldönteni a meccs 
sorsát. Tehát az eredmény:

Törekvés—33 FC 1:0 (0:0).
Az amatőr bajnokságban már alig egy-két 

mérkőzés van hátra.

X Kosárlabda körmérkőeée less Januárban. 
A BBTE multévi kosárlabda körmérkőzésének 
sikerén felbuzdulva ezévben a Nemzeti Torna 
Egylet irt ki körmérkőzést, amely Január 11-től 
kezdödőleg ar NTE Szenlkirólyi-utcai tornater
mében lesz megtartva. Nevezési zárlat január 
7, amikor a sorsolás i* meg lesz tartva. Fel 
kosárlabdázók ....
X Kiütéses boxmérkőzés Bécsben. Béesből Je-z\ Kiütéses Doxmeraozrs ntr'orn. nvrauui je
lentik: Ma íharles Soreve, a franciák középső- j 
lyu boxbajnoka Stelnbach Poldi-val meccseit, 
amely a 0-ik menetben Steinbach kiütéses győ- : 
Beimével végződött. •

Ullstein 
szabás
minták 

az Ullstein Divatalbumból cégünk
nél kaphatók

Árjegyzéket 
és mintákat 
dilmentesen 

küldünk

Decemberi uszóélet 
az Erzsébethid 

szomszédságában

Női kabátok és bundák:
Elegáns köpeny S’kíX‘é?kíra2M2p“,LMíral^,p 39. 
Divatköpeny finom fekete tükörposztóból, dúsan szőrmézve P 54. 
Valódi Nutriette szőrmebunda

brokátbéléssel„ 180oronaiocicssci — ... — ... P -“•'-J”’

Prima Seal-Rase bundakí> 156
Női és gyermekruhák:

45.—
30.—
29.—
24.—
14.50
8.90
6.90

ITcjf A1 tzí vnh ó Ír moaré selyemből, gloknis szabi sál, hátul£u»Lt?Aj 1 1 midik 8arkig(rő uszállyal, sok fazon-------------------- P

Bársonyruhák divatmintákban, válogatott gloknis fazonok P 
NTrLí rnhálr jó minőségű Crepe de Chine ből azegélydiszitéssel, 
Ív V1 III Ildii gloknis és más fazonokban P

Eolin szövetruhák m(np«.élív,!ílb”'_“í“'h2M_ p 

.Jumper kasha-ruhák pasztel színekben — — . P 
Torcav ruha hosszú ujjal, a kelmét saiát gyárunk állította elő, tltSrbtJy 1 Iliid mjÉrt ja a teljes ruha csak _----------------— P

Barchet házi ruhák ,‘p
Leányka barchet-ruhák ililSbw’ny.nkntÍ" 

jól mosható kelmékből 2 évesnek — - — ........... — P
■ Nagyságonként 70 fillér emelkedéssel)

Leányka cordbársonyruhák
zéssel, csinosan kiállítva, 2 évesnek ... ...----------------— — — — P

Leányka kazánruhák
ként 1.— P emelkedéssel) _______ — — — — _. _ P

T’ív-nií n orlróíf legerősebb ördögbörből, 3 évesnek----------- P
J-irvil lldm/d£, (Nagyságonként 40 fillér emelkedés)
Tnnno Ír cihát feltétlett színtartó, bársonyflanelből —____ P

lldl/d(Nagyságonként 50 fillér emelkedés)
Boy és krümmer kabátok

ben, 2 évesnek (Nagyságonként 1.— P emelkedés) — —____ ... P

4.80
7.50
9.50
4 —
3.80

23.50
Clott szobalányruha “íkr 8-30
Batiszt szobalánykötény p 4.—

Kötöttáruk:
Női mellény tiszta gyapjuminőség, divatos minták _ _ _ P 

Galléros pullover óriási választékban, most csak _ P 

Férfi mellény cégünk reklámminősége — — _ ________ P

Gyermekmellény és pullover igen nagy választékban P 

Szmokingkabát aeiyembeszövéssel, nagy választékban ... P 

Oroszka különlegesség, a legdivatosabb viselet_____________ P

Korcsolya-szvetter..pn„i, tiszta gyapjuminőség — P 

Gyapjú sál sok kimintázásban, elsőrendű minőség — — P

Krepdesin sál és kendő SöXr“kb«.'?b” r

8.80
9.80
9.80
3.90

15.80
19.80
23.50

2.20
4.90

Női reformnadrág tMtt,. ió minM(_____ r 1.58
Meleg téli reformnadrág íXü"«?kl“ty‘rt.m‘ni'p 2.50

Cipőosztály:
Női lakkozott gumicsizma most esak — — P 

Női bársonygalléros hócipő íe,l“d'r*;Ppb*r"‘p 

Női valódi orosz sárcipő SX,'' ■■

Női teveszőr házicipő jó meleg minőség—

— p

- pGyermek bársonygalléros hócipők
fekete és drapp szinü 23 —26 27- 30 31 — 34 nagyság

~ESÖ IW Oo pengi

19.50
10.80
6.80
6.30

A MAFC főiskolai versenye és 
a középiskolai válogatott uszó- 

keret tréninge
A magyar uszósport fellendülését misem bi

zonyltja Jobban, mint az, hogy december havá
ban is élénk uszóéletet tudott varázsolni a Ru
das-uszodában, amely sivár uszóviszonyaink' 
közepette az egyetlen téli hajléka a már nagy 
tömegeket számláló uszósportunknak.

A MUE hagyományos karácsonyi úszó verse
nye nem egzotikum többé nálunk. Fontos és 
nélkülözhetetlen a téli uszoda és éppen ezért 
fájlalnunk kell, hogv a dióhéjnyi, szellőzet- 
len, rossz levegőjű Rudas-uszoda jéghideg vizé
ben kellett látnunk most is annyira féltett ifjú* 
Ságunkat. Jól ügyeljenek az illetékesek az épí
tendő margitszigeti fedettuezoda szellőzteti 
berendezésére.

Az elmúlt vasárnapon
■ műegyetemiek főiskolai nszőmltingje 

volt a tulajdonképpeni uszóesemény. De ese
ményként kell számonlartanunk

a középiskolai válogatott vizlpőlókeret két- 
knpus trénlngjét

is, mert az ott látottak valóban pompás sport
élvezetet nyújtottak. A Komjádi Béla vizipóló- 
knpitány által személyesen irányított tréning azt 
a benyomást keltette bennünk, hogy a részt
vevők — de különösen Tarics, Magosig, Ká
vást, Lackenbachcr, Brandy — rövidesen a vi
lág ajkára fognak kerülni, méltó utódaként az 
úttörő magyar vizipóló-tekintélyeknek.

Döntés három műegyetemi 
vándorúit sorsáról

A régi, nagyhírű klasszikus műegyetemi ván- 
lordijak közül háromnak a sorsa dőlt el a 
tegnapi főiskolai uszóversenyen, amelynek 
eredményeiről az alábbiakban számolunk be:

Vándort)Ijas versenyek:
Hangya-vándordij a 3^100 méteres gyors- 

uszöstafétára: Győztes a BSzKRT Gáborfl—« 
Bőnk—Schaller összetételű csapata 3 p. 29 mp. 
2. az UTE csapata.

József kir. herceg vándordíja a 200 méteres 
oyorsuszásra: Győztes: Bitskey (Ludovika
Akadémia) 2 p. 28.4 mp. 2. Rózsik (UTE) 2 p 
29.2 mp. 3. Csillag (BSzKRT).

Gróf Fiirstenberg-vándordij a 60+í00+ HO 
méteres növekvő slafétára: Győztes: a BSzKRT 
csapata 3 p. 19.4 mp. 2. az UTE csapata 3 p.
20.6 mp. 3. a Ludovika Akadémia csapata.

Zárt főiskolai versenyek:
66 m. junior mellúszás: 1. Balázs (BEAC) 

!8.4 mp. — 200 m. gyorsuszás: 1. Fehér( LASE) 
2 p. 40 mp. — 5X40 m. gyorsuszó hölgystaféta:
l. a Testnevelési Főiskola III. évf. 3 p. 06.4 mp.
100 m. hátuszás: 1 Bitskey (LASE) 1 p. 15.6 
mp. — éO]-80+t20-\-t00+200 m. mclluszó-
staféta: 1. a Közgazdasági Egyetem csapata 
9 p. 25 mp. 2. a Testnevelési Főiskola csapata
9 p. 2741 mp 3. a Műegyetem csapata. —
10 m. hölgyhátuszás: 1. Vigh Blanka (TFSC)'
39.6 mp. 2. Mnkkfalvy Eta (TFSC). — Hölgyei 
ö'+éO m. mclluszó stafétája: 1. a Testnevelési 
Főiskola III. évfolyama 3 p 03.4 mp. — 5X40
m. riyorsuszástaféta. 1. TFSC 1 p. 59.2 mp. 2. a 
MAFC 2 p. 04 2 mp. 3. a LASE.

Vereséget szenvedtek a 
párizsi magyar birkózók

Párizs, december 16.
M Hétfői Napló tudósitőjdnak telefon

jelentése.) Szombaton este a Japy Sport- 
csarnokban a Párizsban élő magyar birkó
zók válogatott mérkőzést vivtak a franciák 
“llen. A mérkőzés — bár a magyar *\rkó- 
’ók technikailag felülmúlták ellenfeleiket, —• 

a franciák 5:1 arányú győzelmével vég
ződött.

Az egyetlen magyar győzelmet Csanddy 
íratta, aki Lefévre ellen győzött. Győzelmet 
rdcmelt volna Zombory is, akinek küz- 
•e'me Rii>olier-ve\ sokszor ragadta tapsra a 
• zépszámu közönséget, amelynek soraiban 

megjelent Henry Pathé francia test
nevelésügyi államtitkár is.

CALVIN TÉR-7-KÁPOLT KÚT 1O ANDRASSY U 4-
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A BKE 2:0 arányban legyőzte az Oxiord 
Canadians csapatát

Nngy vnrnkozás kísérte a BKE vasárnap esti 
Játékai az Oxford Canadians világhírű leg.Sny- 
»ége ellen.

A meccset a BKE fölényeden nyerte.
A mérkőzés félórai késéssel kezdődött, mint 

hogy a kanadai diákok korcsolyájukat és 
ütőiket Bécsben hagyták és a mérkőzést a ma
gyar csapattól kölcsönvett korcsolyákkal és 
hokki-ütőkkcl Játszották le A csapatok a kö
vetkező felállításban szerelmitek:

Oxford Canadians: Tumbull — Grace, Mart- 
land — Stanley, Bonnycastle, Wallace. Cserejá
tékosok: Heydt, Babbit, Lafleur, Gairstead

BKE: Heinrich — Lator, Barna — Jeney Wcí- 
ner, Minder, cserejátékosok Krepuska és Blazsc- 
jovszky.

A pályára lépő kanudal diákokat a magyar 
csapat harsány éljenzéssel üdvözli, majd a 
biró sípjelére pár perccel fél 9 óra után meg
kezdődik a játék. A támadást a magyarok in
dítják meg, de szerepüket mindjárt átveszik a 
vendégjátékosok. Majd Weiner és Minder pom
pás akciója izgatja a közönségei, de a kana
daiak védelme ment. Ezután hullámzó játék 
folyik, melynek során a magyarok támadnak 
többször, de kevés szerencsével.

A második bánnád a magyarok támadásával 
kezdődik, majd Bonnycastle teremt veszélyes 
helyzetet a magyar kapu előtt. Rögtön ezután 
Minder szökik meg, majd Jeney fut le. Egy 
szép Weiner—Minder akció következik most, 
amelyet azonban ofszájd miatt a biró meg
akaszt. Bonnycastle veszélyes lefutása után 
Mnrtland lő kapura. Az oxfordiak vannak most

KÜLFÖLDI SPORTHRPLÓ
Bárány István újabb diadala 

Párizsban
100 méteren 59*6 mp-et úszott

(A Hétfői Napló tudósitójának távirati 
jelentése.) Szombaton a késő esti órákban 
bonyolították le a toure'lesi uszodában a 
Tourcoing Club nagy nemzetközi uszó- 
mitingjét, melyen a legkiválóbb francia 
úszókon kivül Bárány István dr. Európa- 
bajnokunk is részt veit. Rajta kivül több 
belga úszó is starthoz állt.

Bárány a 100 méteres gyoranszásban 
Indult négy francia a egy be iga társa

Peltzer dr. kettős győ
zelme Manillában

Manllln, december 15.
(A Hétfői Napló távirati tudósítása.) A né

metek világrekorderc, Peltzer dr. hazatérése 
közben itt versenyzett s 400-on 50.3 mp-es kö
zepes Idővel győzött Alambre ellen, mig 800-on 
ellenfél nélkül ért el 2 p 00.2 mp-es időt.

X Döntetlenül végződött a német amatőr 
boxcsnpatbujnokság döntője. A német lwxcsa
patbajnokság ezévi döntőjébe a kölni Colonia 
ós Magdeburg került. Küzdelmük 8:8 arányban

Külföldi futballered- 
mények

AUSZTRIA.
Dér.*: Vienna—Floridsdorf 1:1 (1:1). Arany- 

serlegmérkőzés. — Slovnn—Rapid 3:2 (2:0). — 
WAC—Simmering 3:0 (2:0). — Admira—Bri- 
gittenau 6:1 (1:1). — Wacker—Donau 5:0 (2:0). 
WSC—Polizei 6:2 (2:0).

CSEHSZLOVÁKIA.
Prágát A küszöbön álló cseh-spanyol váloga

tott mérkőzésre való tekintettel a cseh együttes 
tréninget tartott n Slavia-pálván. A Sparta— 
Slavia játékosokból összeállított csapat 8:0 
(2:0) arányban győzött a Kladno és Bohemians 
játékosaiból összeállított együttes ellen. DFC 
(Prága)—Viktória Ziskov 4:2 (3:1).

SVÁJC.
FC Zürich—FC Lugano 2:2, Briihl St Gálién- 

Chiasso 5:2, FC Arán— Young Boys Bern 0:0, 
FC Basel—Concordia Basel 3:1, Lausane 
Sports— Eloilc Chaux de Fond* 1:3, Servette 
Genf—FC Bicl 2:1, FC Fribourg Urania Genf 
2:0.

OLASZORSZÁG.
Juventus Torino—Bologna 1:0. — Torino— 

Modena 0:0. — Pro Vercelli—Padova 5:1. — 
Pro Patria -Napolj 3:2. — FC Roma—Genova 
03 2:0. — Tricsle—Livomo 3:0. — Brescia— 
Lnsio 3:2 — Ambrosiana—Alexandria 2:1. — 
Milano—Cremone.se 5:2.

BELGIUM.
Roynl-Antverpcn—Berchem Sport 2:1, Beer 
Schotl —Racing Genf 3:1, Standard Liittieh— 
Andcrlecht 2:4, CS Brilggs—Unton SC. Gilloise 
7:1, Dnring Brils«el- FC Briigge 12. FC Mali

Pénz nélkül
12-18 havi törlesztésre 

káerpéDidri vtoárolixat 
csillárt, rádiót, ajándék- 
óa dísztárgyakat, játékokat 
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erősebben forthan. Icakor pompás lefutásával 
nagy helyzetbe kerül. A kapu elölt igen nagy 
a kavarodás éa a közönség már gólt reklamál, 
a biró azonban nem ítél góH. Bonnycastle le
futása a magyar kapu előtt veszélyes helyzetet 
teremt, de Krepuska tisztázza a helyzetei. Most 
Minder juttatja szép helyzetbe Jeneyt, aki 
azonban elesik és igy a védelem ment. Bonny
castle, majd Martinod támadnak most egymás
után, de a magyarok résen vannak és rögtön 
ezután Minder az első gólt üti. 1:0 a magyar 
csapat javára. A magyarok fokozzák as iramot 
és ennek eredményeként Lator megszerzi a 
magyar csapat második gólját. A magyar kapu 
előtt nagy kavarodás támad és Heinrich csak 
nehezen tisztázza a veszélyes helyzetet. Most 
váltakozó játék alakul ki.

A játék utolsó harmada kellemetlen kisérő 
jelenség közben veszi kezdetét, minthogy meg
ered az eső, ugy hogy a közönség egy része tá
vozik. Oxford támad, majd pedig Minder töri 
ál magát nz ellenfél védelmén, de bombája célt 
téveszt. Megint a magyarok támadnak, de Min
der beadását társai nem értékesítik. Közvetlen 
azután Heinrich szép védést produkál. Jeney 
töri át magát ezután a védelmen, de az utolsó 
pillanatban szerelik. A magyarok újólagos tá
madásával zárul a játék. Végeredmény 2:0.

*
A vasárnapi BKE ellen lejátszott mérkőzése 

ntán ma este egy kombinált csapat ellen játszik 
a kiváló angol csapat. A mérkőzés iránt az an
golok vasárnapi játéka után nagy érdeklődés 
nyilvánul ineg.

ságában a pompás formában, 60.6 
inp.-cel abszolválta kedvenc távjáL

A vizipólótornából a nálunk is ismert Van- 
deplanque francia bajnok lett a második 1 
perc 06.2 mp.-es idővel.

A vizipólóban Franciaország bajnokcsa
pata, a Neptun Tourcoing 7:5 arányban 
győzött a brüsszeli Circle de Nation ellen.

Bárány dr.-t a közönség lelkes ünnep
lésben részesítette.

döntetlenül végződött s igy ezt legközelebb 
megismétlik.

Magyar győzelmek a berlini 
asztali tenniszversenyen

Berlin, december 15.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) Mn fejezték be a berlini nagy asztali 
tenniszversenvt, amely a magyarok nagy si
kerével végződött.

A férfi egyest Barna nyerte Szabados ellen, 
a férfi párosban Barna—Szabados győzött, 
mig a vegyes párosban Barna—Rí is térné győ

zött.

nes—Lierse SK 5:1, Racing Brüssel—RS Mali
nes 2:4.

NÉMETORSZÁG.
Spandauer CV—Hertha SC 4:4, Tcirnis Bo 

russia—Minerva 93 2:2, Spiel Vgg. Fürth— 
Bayern Hof. 1:1, FV 04 Würzburg—Spiel Vgg. 
Hof. 1:5, Stultgarter Kickers—FC Birkenfeld 
1:0, Karlsruher FV—Spiel Vgg. Schranberg 5X1, 
FC Freiburg—FC Viliingen 4:0, FC 08 Mann- 
heim—Sp. Vgg. Mundcnheim 3:2, Bonissia 
Ncinkirchcn—Plrmasens 1:3, Idar—Sportfreund 
Saarbrücke 4:4, Unión Nicderrad—Eintracht 
Frankfurt 3:2, FCV Frankfurt—FC 93 Hanau 
3:2.

JUGOSZLÁVIA.
Suhntlca: Körmérkőzések az SMTC serlegért: 

SAND—ZsAK 4:1 (2:0), SMTC—Suboticai Sport 
2:2 (1:1).

Zngreb: Bajnoki mérkőzések: HASK—SOKO 
4:0 (2:0), Konkordia—Viktória 1:0 (0:0), Zsel- 
jeznicsar-Kroacia 2:1 (1:0), Gradjanski—
Sparta 4:2 (3:1).

Novlsad: NAK—UJverbószi Dulcis 5:1 (2:1), 
Radnicki—óbecsei Soko 3:1 (0:1). Müidkét
meccs barátságos.

Beograd: Beograd—Sarajevo 6:1 (0:1). Város
közi mérkőzés. Beogradot a komplett BSK kép
viselte, de Sarajevo ezzel a csnpattal sem tu
dott megbirkózni, minthogy csak gyenge össze
állításban vehette fel a küzdelmet Ugyanis az 
ottan dúló sportviszály miatt a bajnokcsapat 
SASK nem adott egyetlenegy játékost sem a vá
logatottba. A sarajevóink egyetlen tiszteletgól
jukat is csak It-ősből tudták elérni.

Kedden, Sándor király születésnapján Suho
tica válogatott csapata fog Beogradban ven
dégszerepelni az ottani válogatott együttes el
lenfeleként.

X A Postások Orosz Miklós vándordíján ver
senyét nem tudták befejezni. A versenyt, ame
lyet már szombaton délután megkezdték és 
vasárnap egész napon át folytatlak, éjjel fél 12 
urakor a következő részleges eredménnyel zár- 
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Szcndy (B. Vasutas), 3. Szepesy (FTC). Pehely
súly: 1. Aparác (Pécsi AC), 2. Fehér (MTK), 3. 
Gacsárdi (Debr. MTE). Klsközépsuly: 1. Palcer 
(B. Vasutas), 2. Horváth (MTK), 3. Ferenezy 
(Debr. MTE). Kisnehézsuly: 1. Nagy (MÁV), 2. 
Kripko (Debr MTE), 3. Hidas (Postás).) 
Nehézsúly: 1. Katica (Pécsi AC), 2. Révész 
(Detektív AC), 3. Tódor (MTE).

X A Horthy Szaboles-emlékveraeny szolnoki 
küzdelmeit a késő éjszakai órákig folytatták és 
lapunk zártáig telefonértesítés nem érkezett.

LÓSPORT
Budapesti ügetőversenyek

Nagy közönsége volt a vasárnapi ügető
versenyeknek. A mindvégig érdekes küzdelmek 
sorából Grafflt impozáns győzelme emelkedett 
ki. A programm első két számát a jó formában 
levő Fityó-istálló lovai: Daisy és Bessie mint 
autszájderek nyerték meg, a három utolsó fu
tam azonban a favoritok győzelmével vég
ződött.

A részletes eredmény a következő:
I. FUTAM. 1. Guttmann M. Datay (3) Fityó, 

2. Ironchild (1% reá) Feiser. F. m.: Conrad, 
Emaní, Néha. Tót.: 10:42, 19, 14. Olasz: 36. 
— IL FUTAM. 1. Guttmann M. Bessie (6) 
Fityó, 2. Philip Morris (4) Tomann, 3. Hadúr 
(1) Kallinka. F. m.: Mia, Dombóvár, Expressz, 
Senator M., Lady of Pannuk, Keringő. Tót.: 
10:136, 25, 27, 16. Olasz: 66. — III. FUTAM. 
1. Steinitz M Codero (2 reá) Kallinka, 2. Po
gány (4) Benkő, 3. Alice (6) Feiser. F. m.: 
Jericza, G. Endre bácsi, Lea, Avanti 1. Tót.: 
10:16, 11, 16, 16. Olasz: 45. — IV. FUTAM. 
1. Croatia-istálló Grafflt (1%) Kallinka, 2. 
Dolly (6) Laudon, 3. Mályvácska (4) Fityó. 
F. m.: Mádv, Grimbus, Heller, Avanti II. Tót.: 
10:27, 16, 35, 24. Olasz: 104. — V. FUTAM. 
1. Broadway-istálló Sámson (2 reá) Novák, 2. 
Sevrig (6) Feiserw, 3. Feneion (12) Maszár. 
F. m-: Fcncy (mint 2-ik diszkv.), Mimosa 
(mint 3-ik diszkv.), Komédiás, Csitri, Pilger, 
Fénybogár. Tót.: 10:18, 11, 14» 24, Olasz: 57.

UKMZEBB Állíttatott 1M4

Kárpitosára, vas- 
és rézbutorgyára

Szőnyeg, pokróc, függöny, Agy- és ara- 
talteritők minden kivitelben kaphatók 

GICHNER JÍVON 
Bodspssu Erzsööai-Mrui 20.

«a» katalógaat éü H1L bUbbAímb pásttá Mmeoiv* UMi

= ünnepi előadással nyitják meg az uj olasz 
nagy-adót. Róma mellett elkészült az uj olasz 
adóállomás, amelyet — értesülésünk szerint — 
nagy ünnepi hangversennyel nyitnak meg. Min
den valószínűség szerint az első est műsorán a 
Parasztbecsület szerepel, amelynek az ad majd 
különösebb fényt, hogy azt maga a szerző: 
Piclro Mascagni fogja dirigálni.

— Felhívjuk a közönség figyelmét a Gschwindt- 
féle rt.-nak lapunk mai számában közzétetl 
hirdetésére. A Gschwindt-gvár elsőrendű likőr, 
rum, borpárlat, gyümölcspálinka. továbbá kou- 
zcrv-gyárlmányai minden csemege- és fűszer
kereskedésben kaphatók

— Olvasóink figyelmét felhívjuk a Salaman
der cipőgyár hirdetésére, mely lapunk mai szá
mában jelenik meg. A világhírű gyár kitűnő 
cipögyárlmányait a karácsony alkalmából egy
ségárakon hozza forgalomba.

V/
Erdély és Bánát 

legjobb és legeltened- 
tebb magyar kisebt> 
ségi napilapig az

ErdélviIIíblap

Szakorvosi re*deló vér- ée aemtbet* 
részér*. tttttt lat- 

VM*S8W-enM. Rendelés

RÁDIÓ
A Rádió mai műsorai

BUDAPEST.

9.15: A rádió házikvartettjének hangversenye 
9.30: Hírek. 4.45: A hangverseny folytattak 
11.10: Nemzetközi vizjelzőszolgálat. Vizállásj®. 
lentés magyarul és, németül. 12: Déli harangsző 
az Egyetemi templomból. Időjárásjelentés. 12.05: 
Rigó Jancsi és cigányzenekarának hangversenye 
12.25: Hirek. 12.35: A hangverseny folytatása. U 
Pontos időjelzés, időjárás- és vízállásjelentés. 
2.30: Hirek, élelmiszerárak. 3: Piaci árak és ár- 
folyamhirek. 8.45: Fulton-rendszerü képátvitel 
4.20: Asszonyok tanácsadója. 4.45: Pontos idői 
jelzés, időjárás- és vízállásjelentés, hirek. 5.iog 
Molnár Endre novellái. 6.40: Német nyelvokta
tás. 7.30: A Filharmóniai Társaság hangverse
nye a Székesfővársoi Vigadó nagyterméből. Ve
zényel: Heger, a wieni Staatsoper karnagya. 1. 
Strauss: Don Juan — szimfónikus költemény. 2* 
Mark Wessel: Simphonie conzertante. 33. Csaj
kovszkij: IV. Szimfónia. Utána: Sovánka Nán- 
dór és cigányzenekarának hangversenye a Ba- 
ross-kávéházból. 10.15: Pontos időjelzés, idöjá- 
rásjelentés és hire

KÜLFÖLD:

Beograd. 18: Népdalok. 20: Hangverseny Falla 
és Obradors müveiből. 21: Szimfónikus hang
verseny Zimonyból.

Berlin. 20.45: Spinelli „Ax alsó kikötőben** c. 
rövid operája.

Bratislava. 12.30: Zene Prahából. 16: Gramo
fon. 16.30—17:25: Rádiőzcnekar 18: Kamara
zene. 20: Kabaré. 21.30: Tánczene.

Breslau. 19.20: Hangverseny. 21.10: Modern 
brit zeneszerzők.

Bmo. 16.30: Zene Pozsonyból. 21.30: Weberl 
Fúvósötös. 22—22.15: Közvetítés Prahából. 
*22.15: Szórakoztató zene.

Bucuresti. 16: Rádiózenekar. 20: Kamarazene
társaság négyese Schumann A-dur négyeset 
játssza. 20.45: A kamarazene folytatása.

Genova. 20.30: Mascagni „íris** c. háromfelvo- 
násos operája.

Hamburg. 20: Wolfrum „Karácsonyi miszté
rium** c. zenés müvének előadása a kiéli Nicolal 
templomból.

Kosice. 17.10: Tót kamarazene. 21.30: Táno- 
zene,

Köln. 20: Szórakoztató zene. 21: A Köhler—■ 
Hcdler-négyes játéka.

Königsberg. 20: Humperdinck „Csipkerózsika** 
cimü háromfelvonásos mesejátéka.

Lelpzig. 21: A dresdeni filhannónikusok 
Beethoven-estje.

Milano. 17: Kvintett. 20.30: Jazz. 21.15—24: 
Vegyes zene. Majd: Szórakoztató hangverseny.

Mór. Ostrava. 17.30: Schubert H-moll szimfó
niája. 19.05: Közvetítés Pozsonyból. 20—2*2: 
Közvetítés Brnoból. 22: Közvetítés Prahából. 
22.15: Közvetítés Brnoból.

München. 21.20: A berlini Schubert-négyes 
játéka.

Napolt. 21.02: Puccini „Bohémélet** c. operája.
Praha. 21.30: Kalix zongoraművész játéka. 

22.15: Gromofon.
Roma. 17.30—19: Arrau zongoraművész hang

versenyének közvetítése a római fllharmónikus 
akadémiáról.

Stuttgart. 19.30: Közvetítés Frankfurtból.
Warszawa. 20.30: Marteau Henrik zeneszerző 

hangversenye a rádiózenekar közreműködésé
vel.

Wien. 19: Mozart „Don Juan** c háromfelvo
násos operája az állami operából. Utána: Gaud- 
riot-jazz.

Zagreb. 20: A zagrebi fllharmőnikusok hang
versenye

Sertés-, marha-, composzt- 
és tőzeggel kevert fiikal- 

trágyát
'esrjutányosabban szállít:

TeSei Mltlelmann Géza
324—28. Vil., Aggteleki-utca 2 A

— Műsorváltozás Bécs programjában. A 
bécsi rádió az eddigi hírek szerint hétfőn 
este Tannhauser-t közvetítette volna publi
kumának. A Hétfői Napló bécsi tudósítójá
nak telefonértesítése szerint azonban Bécs 
hétfői adásának műsorában változás áll be, 
mert a Don Juan kerül szinre, még pedig fé
nyes szereposztásban. A főbb szerepeket 
ugyanis nem kisebb énekesek, mint Németh 
Mária, Alfréd Piccaver és Kari Hammes 
énekli

= Magyar számok a külföld műsorában. 
Magyar számokban különösen gazdag az el
következő hét rádióműsora. Hétfőn este Bern 
magyar népzenéből rendez koncertet. Ked
den este három külföldi állomás áll a ma
gyar zene szolgálatába, amennyiben Basel, 
Stuttgart és Frankfurt n Budapesti Vonós
négyes hangversenyét közvetili. Pénteken 
este Königsberg ad magyar műsort, olt 
ugyanis mikrofon elé kerül Molnár Ferenc 
..Ibolya” cimü vigjátéka.

= Nagy írók a mikrofon előtt. Azok a rádió- 
hallgatók, akik a ma élő legnagyobb irodalmi 
nagyságok előadásait szeretik hallgatni, e hé
ten két érdekes felolvasásban is lehet részük. 
Hétfőn este Breslauban Walter von Molo tart 
felolvasást, csütörtökön este pedig Berlinben 
Thomas Mann, aki a napokban vette át a Nobel- 
dijat a svéd király kezéből, beszámol stockholmi 
élményeiről.

A (zerkestlésért és kiadásért telel: 
Dr. ELEK HUGÓ

Kiadja:
„A Hétfői Lapok*' Újságválláiét.
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