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HÉTFŐI NAPLÓ
megjelenik minden hétfőn reggel 

AZ ELŐFIZETÉS ARA:
Egy évre 5 pengő h Félévre 2-50 pengő 
Maguarorsz6Q°n 10 hllér, Ausztriában 20 
Groschen, Franciaországban 1 frank, Jugo
szláviában 2’50 dinár, Németországban 10 
pt. Olaszországban 1 Líra, Romániában 5 lei

POLITIKAI H ÉTI LAP
SZERKESZTIK

DR- ELEK HUGÓ és MANN HUGÓ

MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEL
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

Budapest, VII. kér., Erzsébet-körut 4. szár*  
Vasárnap d. u. 4-től kezdve:

VI. kér., Aradi-utca 8. sz (Glóbus ngomdaj 
Telefon: József 308-90.

Vasárnap Cd. u. 4-től): AuL 245-81, 100-43L

Lovasrendőrattak a Millenáris sportpályán

A rendőrség vasárnap lefoglalta 
a Korda Részvénytársaság cimére 
érkezett tízezer darab otté-pénzt
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A németországi fflenendeiwöi hmtmimn emiapesfre a titokzatos érmékét - 
nyomozás indust a megrendelők felkmsíásara
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■ legitimista vezérelt megtagadták a kSzösségetazotté- pénzzel
Vasárnap reggel a budapesti királyi büntető' 

törvényszék vizsgálóbírójától végzés érkezett a 
főkapitányságra, amelyben

nyomtatvány utján elkövetett bűntett miatt 
elrendelt a Budapesten található, Ottó ki
rályfi nagykorusitásával kapcsolatosan ki

bocsátott Ottó-plakettek lefoglalását.
A rendőrség nyomban végrehajtotta a vizs

gálóbírónak 13.056/2/1930. szám alatt kelt vég
zését. A főkapitányság megállapította, hogy az 
elmúlt napokban több postacsomag érkezett 
Németországból Budapestre és ezekben a cso
magokban küldték az Ottó-pénzeket.

A csomagokat, mint a Hétfői Napló munka
társa kikutatta,

Németországból, Menedcnből küldöttek és 
feladóként a Kissingen-gyár szerepelt, míg 
a címzett a Korda Ipari és kereskedelmi 
részvénytársaság volt, amelynek a Mikszáth 
Kálmán-lér 4. számú házban van a helyisége.

A vámházba érkéztcK a csomagok és a vám
vizsgálat során, mikor fölbontotlák azokat, a 
vámkezelő tisztviselőknek föltűnt a csomagok 
tartalma. Közel

nyolc-tízezer darab bronzplakettet találtak 
a csomagokban.

A plakettek körülbelül kétpengős nagyságnak 
Egyik oldalukon Ottó királyfi arcképe látható 
dombornyomással, a következő fölirással: 
II. Ottó, Magyarország örökös királya 1912— 
1930. Másik oldalukon Hungária dombornyo- 
másu rajza látható, ezzel a felírással: Bizalom 
az ősi erényben.

\ vizsgálóbíró nyomtatvány utján elkövetett 
és a Btk. 173. fl-án’ak első kikezdésébe ütköző 
bűntett miatt rendelte el a bronzplakcttek le
foglalását, tekintettel arra, hogy

az ,,örökös király**  meghntározás a fennálló 
törvény ellen való izgatást jelent.

A végzés megállapítása szerint a bronzplakett, 
amely préselés utján jött létre, éppen olyan 
sajtóterméknek tekintendő, mint valami más 
nyomtatvány.

A vizsgálóbíró rendelele nlapján a főkapitány
ságról

bizottság ment a Vámházba és az egyik 
postahivatalba, ahol lefoglalták az Oltó
pénzeket tartalmazó csomagokat és nyom

ban beszolgáltatták az ügyészségnek.
A rendőrség munkája azonban ezzel még nem 

fejeződött be. A vizsgálóbíró végzése ugyanis 
kimondja azl, hogy a végzésben jelzett 
bűntett miatt Ismeretlen tettesek ellen meg 

kell Indítani az eljárást.
A főkapitányságon ezért azonnal megtörténlek 
a szükséges intézkedések, hogy kikutassák. kik 
viselik najri a felelősséget a plakett megrende
léséért és elkészítéséért.

A rendőrség elsősorban is azt igyekezett meg- 
állapítani, mit tud a rendelésről és az elkészí
tésről a Korda részvénytársaság, amelynek a cí
mere érkezett a küldemény. Mint értesülünk, 
ebben nz irányban már kikérdezések Is folytak 
és ennek során a rendőrség azt a felvilágosítást 
keplo, hogy

az Oltó-pénzeket egy társadalmi kör ren
delte meg a Korda részvénytársaságnál.

Hétfőn reggel már megkezdik a kihallgatásokat 

ebben az ügyben. A lefoglalt plakettek egyelőre 
az ügyészségen fekszenek és elkobzásukat csak 
a törvényszék mondhatja majd ki a további el
járás során.

A vizsgálattal kapcsolatban olyan hírek ter
jedtek el, hogy az Oltó-pénzeket a budapesti 
cég exponált legitimista személyek megbízásá
ból rendelte meg és az volt a terve, hogy a pla
ketteket a legitimista tábor tagjai között oszt
ják szél. Állítólag ez csal; .az első küldemény 
volt és később nagyobb szállítmányok is érkez
tek volna.

A Hétfői Napló munkatársa vasárnap felvilá
gosításért fordult nz egyik

exponált előkelő legitimista politikushoz, 
aki a következő nyilatkozatot tette:

— Magam is csak hallomásból tudom, hogy 
Otló-emlékplaketteket akarlak forgalomba 
hozni . Mikor erről hallottam, megkérdeztem 
Apponyt Albert grófot, aki maga is kijelentette, 
hogy milsem tud az egész plakett-ügyről.

Vasárnap szörnyű ítéletidő tombolt 
Közép-Európában

Embereket gyilkolt, háztetőket sodort el, templomokat ostromolt 
gátakat szakított, árvizet okozott és repülőgépeket pusztított az orkán

Vasárnap szokatlanul heves szélvihar dü
höngött az egész országban és a vihart jég
eső követte. A hirtelen támadt orkánszerii 
vihar olyan erővel tombolt, hogy az egész 
országban csaknem mindenütt, ahol keresz
tülvonult,

nagyobb károkat okozott, sőt ember
áldozatokat is követelt.

Budapesten, a deli órákban 
borsónagysúgu jégszemek hullottak alá.

A pesti utcák kövezetét pillanatok alatt el
borította a jég.
Délután kétóra tájban Újpest közelében, a 
nyílt Dunán,, ahol ugyancsak nagy erővel 
lomholt a szélvihar, egy csónakban három 
férfi halászotl: Dési Mihály 50 éves hálás * 
mester, Muhr József 23 éves asztalos és 
Tóth Béla 20 éves kőműves. A heves szél 
vihar felborította a csónakot, amelynek 
utasai a vízbe estek. A partról azonnal a 
szerencsétlenül járt halászok segítségére 
siettek. Dési Mihályt és Tóth Bélát sikerült 
is kimenteni.

Muhr József azonban belefulladt a vízbe.
De nemcsak a főváros és környéke felelt, 

hanem az egész országon végigvonult a vi
har. Az alföldi városok közül

Kecskeméten
pusztított nngy erővel n zivatar, s mint a 
Hétfői Napló tudósítója jelenti, olyan heves 
szélvihar támadt, hogy

A hivatalos legitimizmusnak tehát semmi 
köze sincsen a plakettekhez.

Lehet, hogy valakinek az üzleti vállalkozás volt 
az egész 4j>log.

A Hétfői Napló munkatársa vasárnap délután 
megállapította, hogy a „Korda ipari rt." Mik
száth Kálmán-tér 4. szám alatt lévő üzlete a 
„Jézus Szive Népleányai Társaság" vezetése 
alatt működik. Az üzlethelyiségen kívül a Pál- 
utca és Mária-utca sarkán van a vállalat nyom
dája egy pincehelyiségben. '

Az Oitó-pénzek nyomában
A Józscf-ulca 15. számú ház kapualjában egy 

barna, vasrácsos tölgyfaajtón fehér kis bádog
tábla adja meg a végső útbaigazítást:

JÉZUS SZIVE NÉPLEÁNYAI TÁRSASÁGA.
A csengetésre egy fiatal nő nyitja ki a vas

rácsot és amikor felvilágosilást kérnek, kijelenti, 
hogy

tele voltak a város utcái üvegdarabok
kal s a házak tetejéről lehulló cserép

szilánkokkal.
Néhány járókelő könnyebb sérülést is szen
vedett a zivatar következtében.

Debrecenben
nagy vihar és jégeső volt. Egy évszázados 
fát kidöntött uz óriási erejű szélvihar, amely 
a villanyvezetékekben is nagy kárt tett, ugy, 
hogy a telefon és villanyszolgáltatásban órá
kon keresztül üzemzavar állott be.

' Békéscsabán
is nagy pusztításokat okozott a viharos idő
járás. A városban mindenfelé kéményeket 
döntőit le és egész sereg ház tetejéről le
sodorta a cserepeket
Markos János, 68 éves sikolyakerti gazdál
kodó a kora délutáni órákban, amikor vi
har keletkezeti, a Körös partján elterülő 
földjein járt. A heves szélroham az öreg 
gazdálkodót valósággal

beleső Jotta a Körös vizébe és a szeren
csétlen ember elmerült.

Holttestét még nem találták meg.
Székesfehérváron

ugyancsak nagy pusztításokat végzett a zi
vatar. Számos ház ablaka letörölt és a ká
véház hatalmas üvegablakait is pozdorjávd 
törte.

csak Rónai nővér, az üzlet vezetője adhat • 
felvilágosítást

de neki fontos és halaszthatatlan egyesületi 
ügyekben dolga van.

Ezekulán
a rácson keresztül Indul meg az interjú.
— Mit tudnak az Ottó-érmck lefoglalásáról*
— Ugy tudjuk a vámhivatalban foglaltak le 

érmeket.
— .4 vizsgálóbíró végzéséről, amelyben a le

foglalást elrendelte, mit tudnak?
— Erről nem tudunk semmit, mi nem kap

tunk, azt hiszem, semmiffele végzést.
— Az önök elmére jöttek az Ott ó-érmek*
— Ezt csak Hónai nővér tudná megmondani, 

de vele nem lehel ma már beszélni. Mi nem 
tudunk semmi közelebbit az ügyről — mondja 
a leány.

Ezután becsukja a vasrácsot és ezzel vége is 
az interjúnak.

Miskolcon
is mintegy félóra hosszat tarló zivatar vo
nult végig. A vihar számos házat megrongált,

Dunaföklváron
délután 1 óra felé a hidavatási ünnep pro
gramszerű befejezése után, támadt vihar. 
Orkánszerii szélvész dühöngése után sürii 
jégeső indult meg.

Szentesen
A kom délutáni órákban orkánszerii vi

har vonult át Szentesen. A vihar nagy pusz
ii lást vitt véghez; háztetőket sodort el, ke
rítéseket döntött ki és törmelékekkel töl
tötte meg az utcákat. A külterületen 

nagyszámú ház tető nélkül maradt.
Az utcákon órákon ál lehetetlen volt a gya
logos közlekedés. A vezeték szakadása kö
vetkeztében éjszaka sötétben volt a város. 
A mentőkhöz érkezett jelentés szerint

egy idősebb asszonyt lehulló cserepek 
halálosan megsebesítettek.

A vihar okozta kárt 50.000 pengőre be
csülik.

Itt közöljük 
a Meteorológia] Intézel prognózisát 

is a várható időjárásról. A prognózis sze
rint élénk szeles idő várható csőhajlammal. 
.4 szél megszűntével enyhébb éjszakai fagyra 
számíthatnak.
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Egy halott és hatvan súlyos sebesült Bécsben
Béta, november 23.

M Hétfői Napló tudósítójának telefon- 
jmnÜU.) Mi reggel borzalmas orkán pusz
tított 12 osztrák fováro*han.  Heggel hat óra- 
kór kéidődött a vihar, reszkettefő menny*  
dÖtféMel s at orkán percek alatt valóságos 
r sütőtérré változtatta át a várost A 125 ki- 
loméMttt sebességgel rohanó szól vész száza
don fákat tépett ki lövéstől, valóságos cse
répesőt rudilott n házak tetejéről a járdákra, 
cégtáblákat, kirakatablakokat tört' be és a 
odrnsl gdilámpák százait pusztította el. A 
mentők és a tűzoltók telefonjai állandóan 
csilingeltek:

a mentők többnzáz esetben vonultak ki 
én halstdz tűtolló kilencvenöt kocsival reg
geliül estig állandóan munkában volt.

A bécsi ítéletidőnek egy halottja is van: 
Rngel József fntelepttilajdonos, aki a nagy 
viharban az egyik külső kerületi en lévő fa
telepének kapuját akarta becsukni. A bor
zalmas orkán azonban 

a hátid ma a tölgyfukaput sarkaiból sza
kította ki és a szereneaétlen emberre 
dobta, akit a súlyos ajtó valósággal 

agyonlnpltott.
A mentők több mint hatvan súlyos sebe

sültet szállítottak kórházba, akik koponya
alapi, borda-, kar- vagy lábtörést szenved
tek. Sok sebesültje van annak a cserépeső
nek, amely a Stephanskirc.hr és a Votivkir- 
che tetejéről zudult alá. A nagy szél itt és a 
Szerviták templomáról a fafaragványok 
egész tömegét sodorta le. Nagy pusztítást 
okozott a szélvész a Tűr kcnschant: parkban 
és a Práterben is.

Az aspertoi repülőtéren
több hangár omlott be

és néhány repülőgép komolyan megsérült. 
Az osztrák fővárosban hirdetett legtöbb fut
ballmérkőzést meg sem tartották,

a Hőbe Warten visszafizették a váltott 
jegyek árát,

mert a tribün annyira megrongálódott, hogy 

beomlásától kell tartani.
Nagy zavarokat okozott az Ítéletidő az 

osztrák államvasutak vonalain is.

A vihar elpusztította 
a bajor rádió antennáit

Berlin, november 23 
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon je

lentése.) Óriási vihar pusztított a német fő
városban, valamint egész Németországban 
is. Berlinben több mint negyven esetben vo
nultak ki tűzoltók és a mentők. A Borzich 
és Invalidcnstrasse sarkán egy vendéglő ab
lakait zúzta be az orkán, innen

nyolc vendéget életveszélyes sebesülé
sekkel szállítottak el a mentők.

Különösen nagy pusztításokat jelentenek 
Münchenből, ahol

a szélvész elpusztította a rádióleadó-állo- 
más antcnnaoszlopait, úgyhogy a műsor 

adását meg kellett szüntetni.
A késő esti órákban kisegítő antennákat ál
lítottak fel. München utcáit vastag jégréteg 
fedi.

A nürnbergi repülőtéren több repülőgfD 
elpusztult és nagy forgalmi zavarokat oko
zott a vihar a német vasútvonalakon is.

Franciaországban 
és Belgiumban Is pusztító*  

a vihar és az árvíz
Pária, november 23.

A francia fővárosban a vasárnapra vir- 
radó éjszaka rendkívül heves szélvihar dff, 
höngött, amely sokhelyütt leverte a kémé
nyeket és a tetőcserepeket, ledöntötte aj 
épitőáilványokat és a deszkakerítéseket, a 
külvárosokban pedig még a fákat is kicsa
varta. Néhány ember a lehulló törmelé
kektől

megsebesült.
Villacoublay repülőtéren a hangárok sül pa
sán megrongálódtak.

Brüsszel, november 28.
Nagy vihar következtében
a fichelde gátlültése Termonde közelé
ben ma reggel mintegy 12 méter hosz- 

ságban beomlott.

hogy vásárlásainál nem egyedül az árai nézi, hanem diszlingvál, nézi'a minőséget is. 
Tapasztalaiból tudja, hogy nem mindig olcsó, ami »olcsó«.

RC<i « ániílM M! a mlnesQf
szakja meg. aía a miRiseg jó. akkor az áru olcsó.

Ez axlomaszerű megállapításnak a gyakorlatba való átvitele cégemnek — a 100 éves Szénásy-cég — 

érvényesül teljes egészében. Jót adok, — tellát olcsó vagyok. Az e hó 22-én megkezdődött 
karácsoimi vasöiom alkalmából módomban lesz t. vevőim előtt e m inösé^iiolií Itta 
helytálló voltát az áruk belső írtéktvel és ennélfogva olcsóságával szcmelláthatóan igazolni.

Egynéhány példa:

Maroeain. sitié orttttttéile.
divatos színben. Julleghon, anyagból! hálás bán vetekszik 4"&41k
a tiszta solyemrntd. K minőség értéke megfelel az évad-, $ fik "338 fiBRfl 
beli 12»0 Pb árnak, msl ára csak..................  " ■

Koszíűm-Shaníaug. a
kasztot! hasonmása a tisztit nyérsselyomnek. Minden dl- /M, ffb 6||>
vatoB siínbon. 60 cm széles. ni térjo csak......................... JA HaHí.

fíUrÍAIl BZ 01,11,1,11 Kartonnyomógyár híres exportcikkei. Ezért
IIUI UVBr, a minőségért u látszólag olcsóbb ml tőségekkel szemboti 4b ff 

rtgy a Szónásy-cóg, mint a Kartonnyomógvár színből! és minőség 4B Jl fiiig 
beli komoly garanciát vállal. Mór >• • most, csak ......................... illír.

Tenicv-flancll * kibw t x tim ■> tipróMitM j«,
■ Vili,?*.  InUilVlla príma mliiu-ugu acui xoskony, nooi foszlik, 4*4*  

A minőségért komoly garancia mind az eladó cóg, mind a gyáros assn fiiig 
részéről. Mótorjo most csak...................................................................... V V Ilii.

0uapiűJ«scu4rikő. ^„"XSX“-
titkai Hon házlruha anyag. SzólcsRÓgúnél fogvn olcsóbb KB B| 'Sh-jjE figSB 
a btircbolnél. 180—HO cm szőlős, Ara most osnk.............. ** o'síF IhwL

A elsőrendű. ellen-VL1 V jlVoliU. ért éli o HZ óVf.dbeli 9.80 Fa 
arnak felel meg. a színek : teltető, sötétkék, koponhagen- ff 
kék, bolgo, borvörös és modern zöld. 100 em széles, J P W üli.

Cordbársony miniázott.
inegfolol k* lsm'it tény, hogy a Szónb»y-cég bársonyai <1 
egyiöl-egylg jól moshatók Nőm koskényoli. hanoin 70 cm J 
szőlősek. Az óvadbcli 3.90 P-s ár helyütt most csak........ KJp 90 mi.

I cunia-dunplű mc<ange.
néllogva visszamaradt Unom gyapiúkolmo,válogat tt tavaszi 
pasztel-szinokbon Ajánlatos a tavaszra oitonul. 100 cm ■ 
szólos, ára 9E0 P helyett most csak...................................... ■fp<10 mi.

íiüJílHxSB VclAlir dlMl‘rát kla mlntózntú, könnyó <
« súlyú ój mlndeinollolt moiogot Hl 

tartó gyapjúitnyagból. Düjdasz les, mótorjo most osak..... ’*1n»9Cmi.
*8*011  PJPlfl tiszta gyapjú, eredeti angol márkA-

4itl !i(" ’ Stv*LiLo"«  val a szólokbon Közép ós világosabb 41 
tavaszi színükben. Aián atos már m<>st a tavaszra mog- BjJ 
vásárolni. Komplett I4'» cm széles, mai áta csak.............. h80 un.

„(távolié" műsehiem.
Heur és flamongaszoríl minták. Nem hibás nyomásúnk, 
som resztlldarabok. Nívós ízlésű miutázata a ólukét karú- 1 
csunyl ojandóknak kiválóan alkalmassá toszl. Méterje most |!p 43 mi.

Intézett gyapjú-Serge, o kzm
tartóssága közismert. Egyr szt a raktár npnsziása céljából, 4b |) fiill
másrészt toljesítőkópcssége bizonyságául a cég 25 végűt V ■ sj.e V ■■■■< 

árban ad el.

Angol bársony, ktl
»flnleh< ót. meleg fényét, omló lágyságát más bársony utói
nőm éri. Az árak: karácsonyi kedvoskedós a Szónásy cég 4m O4k 
részéről. A flO cm szó-fi Kft |> " 70 em szólón 12.60 P U fib f|||
les ára 9 50 helyett.....U.JvP, helyett ........................ <7 Iliit

Tweedek ruhára.kosztümre. ttnom ttszfagijapja fekete es sötétkék kelmék köjtenyre. hossza 
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Vidékre mintákat szívesen küldünk.

A régi issnerös. Bdpröftált személyzet eitn. szolgálatra 
készségesen varom dgy az nzici regi pártfogón, mint 

az esetleges ú| híveket
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Bethlen István gróf 

nyilatkozata a nacionalizmusról
Berlinben vasárnap megkezdődlek a tanácskozások.

Berlin, november 23.
é.A Hétfői Napló tudósítójának telefónjelen- 

tété.) Bethlen István gróf miniszterelnököt Ber
linbe érkezése óta a szeretet és barátság min
den jegével ünnepli nemcsak a hivatalos Német
országa hanem Berlin egész polgársága.

Ei az ünneplés a vasárnapi napon is folyta
tódott, de egyszersmind megkezdődlek a ko
moly tanácskozások is.

Bethlen István gróf Brüning birodalmi kan
cellár szombati estebédje után programon ki
sül a berlini Magyar Kereskedők és Iparosok 
Egyesületének meghívására ré.sztvett az egyesü
let által szombaton este tartott 

magyar bálon.
A miniszterelnök a késő éjszakai órákig ma
radt a báli közönség körében és szívélyesen el
beszélgetett az ott megjelent magyarokkal.

Vasárnap reggel y órakor Kánya Kálmán 
berlini magyar követ volt kihallgatáson a mi
niszterelnöknél s féltiz órakor Bethlen István 
gróf megtekintette a Pcrgamont múzeumot. 
Délelőtt 11 órakor a miniszterelnök n berlini 
magyar intézetben, majd utána a Collégium 
Hvngaricumban tett látogatást, ahol a magyar 
kolónia ötszáz tagja fogadta a miniszterelnököt 
és egy magyar ruhába öltözött kisleány virág

A miniszterelnök nyilatkozata a nacionalizmusról
Bethlen István gróf vasárnap délután nyilat

kozott a különböző nacionalista mozgalmakról.
Kijelentette, hogy a különböző nacionalista 

mozgalmakat ugy értékeli, mint 
védekezést a keleti bolsevizmus ellen.

Arra a kérdésre, hogy mi a véleménye a német 
nacionalisták előnyomulásáról, a következőket 
mondotta a miniszterelnök:

— Én mint nacionalista, örömmel üdvözlök 
minden nemzeti megmozdulást. Anélkül, hogy 
a német belügyekbe bele akarnék avatkozni, 
kijelenthetem, hogy nemzeti érzés erősödését 
jelenti a német nacionalisták előretörése.

BünuádifölieieniésekJorgouns 
Szeuér, a magyarországi 

úkatollKusok- nüsgöke ellen
uasarnae kinaiigatia a romförsSg a uenfléglösööl ott 
püspököt, akitől regi adósságait követelik a mtsiazök

Vasárnap délelőtt érdekes látogatója volt 
a főkapitányságnak. A rendőrség bűnügyi 
osztályán az egyik rendőrliszlviselő szobá
jában megjeleni egy civilruhás férfi:

Jorgovits Szevér, a magyarországi ó- 
katolikus egyház püspöki vikáriusa. 

Jorgovits Szevér, akinek szinte példát’anul 
rendkívüli pályafutásával és karrierjével 
éppen mostanában sokat foglalkozott a nyil
vánosság és aki rövid idő alatt tüneményes 
módon vendéglősből egyházfő lett, 

vasárnap mint gyanúsított állt a rend
őrség előtt.

Jorgovits Szevér esztendőkkel ezelőtt 
vállalkozó volt Budapesten. Klubok és tár
sadalmi körök vendéglőit bérelte. Így töb
bek közölt bérlője vo't a Friedrich-párt 
klubvendéglőjének is. Jorgovits eltávozott 
Budapestről és nemsokára már mint a ma
gyarországi ókatolikus egyház püspöki vi
káriusa tért vissza és ma

feje a magyarországi ókatollkus egy
háznak,

amely azóta már templomot is épített.
A neve mostanában többször is szóba- 

keriilt Albrecht királyi herceg házasságkö
tésének nz ügyével kapcsolatban és arról 
beszéltek, hogy Albrecht főherceg áttér az 
ókntoiikus hitre és igy szerzi meg házassá
gához az egyházi áldást, amelyet a római 
katolikus egyháztól nem kapott meg. Al
brecht főherceg ezt annak idején erélyesen 
megcá folta.

Jorgovits Szevér egyházi szereplését éppen 
érdekes karrierje révén nagy érdeklődéssé' 
ficvcli a nyilvánosság. Most azután nagv 
feltűnést kelleti, hogy az ókatolikus egyház 
püspöki vikáriusa megielent a rendőrségen 
Jorgovits Szevér kihallgatása régi, eszten

csokrot nyújtott át Bethlen Margit grófnőnek.
Délután két órakor Kánya Kálmán berlini 

magyar követ ebédet adott gróf Bethlen István 
és felesége tiszteletére, amelyen részivé ti a mi
niszterelnök kíséreten kívül, Brüning kancellár. 
Curtius külügyminiszter és felesége, Orsini Ba- 
róni olasz nagykövet és felesége, Kcnialeddin 
Sámi pasa török nagykövet és feleség’, valamint 
több német előkelősége. Délután félöt órakor 
Schiele birodalmi közélelmezési miniszter láto
gatta meg gróf Bethlen Istvánt, akivel

hosszasabban tanácskozott.
Kánya Kálmán magyar követ vasárnap este 

10 urakor
fogadóestét rendezett

a miniszterelnök és felesége tiszteletére, amelyen 
resztvettek a német birodalmi kormány több 
tagja, a berlini társaság előkelőségei és a ber
lini magyar kolónia vezető személyiségei.

Bethlen István gróf kíséretében tartózkodó 
gróf Csáky István küliigyminisztériumi sajtófő
nök tiszteletére Zechlin dr. német birodalmi 
sajtófőnök szombaton este vacsorái adott, ame
lyen jelen voltak a német külügyminisztérium 
és a birodalmi sajtóosztály főnőkéi és fötisztvi- 
selöi, valamint a számottevő lapok képviselői.

— Az osztrák választások eredménye nem 
jelenti a nemzeti érzés hanyatlását? — kér
dezte az újságíró.

— Semmiesetre sem, — mondotta Bethlen 
gróf —- mert a polgári pártok széthullása 
okozta az osztrák választások ismert eredmé
nyét.

Bethlen István gróf különben vasárnap 
egész délután gazdasági év kereskedelmi 
kérdésekről folytatott tanácskozásokat a 

német vezető férfiakkal
és ezekről a tanácskozásokról hétfőn hivatalos 
jelentést adnak ki.

dőkkel ezelőtt történt esetekből kifo’yóan 
történt. A rendőrségre

több bűnvádi följelentés érkezett Jorgo- 
vlts Szevér ellen 

régi üzleti ügyekből kifolyóan.
Az egyik följelentés egy ékszervásár'ás 

miatt tö.rtént.
A Dán-féle ékszerészcég jelentette föl, 

amelytől egy ezerhatszáz pengő értékű gyű
rűt vásárolt még vendéglős korában és a 
vételárat máig sem fizette ki. Ezenkívül 
még néhány följelentésben emeltek panaszt 
ellene

különféle elszámolások mialt, amelyek 
régebbi vendéglői vállalkozásával kap

csolatban rendezetlenül maradtak.
Jorgovits Szevér, akinek mátyásföldi la

kásán detektivek kézbesítették ki az idé
zést. vasárnapi kihallgatásán előadta, hogy 
valóban vásárolt egy gyűrűt a Dán-cégtől 
hitelbe. Időközben a vételárból már na
gyobb összeget törlesztett, a tartozását el
ismeri és természetesen nem is volt szándé
kában, hogv’ az összeget ne fizesse ki. Bűn
vádi följelentésre nincsen alap — mon
dotta —, mert hiszen

egyszerű elszámolásról van szó.
Ugyancsak elszámolási differenciákra hivat
kozott a többi följelentések ügyében is.

A püspöki vikárius kihallgatása délelőtl 
féltizenegy órától déli egy óráig tartott. A 
bünügvi osztály főnöke ezután ugy intézke
dett, hogy

az ügyre vonatkozó összes iratokat át
teszik az ügyészségre 

és az ügyészség dönt maid a szükséghez 
képest a további intézkedésekről. Jorgovits 
Szevér a kihnl’gatás befejezése után eltávo
zott a főkapitányságról.

bekövetkezésével azonban, mint mindenki, ő 
is elvesztette, amit előzőén keresett. Ekkor 
egy magkereskedelmi részvénytársaság cég
vezetője lett, majd mikor a vállalat fölszá
molt, kiment külföldre. Hamarosan el is he
lyezkedett egy párisi banknál, amel5’ a szé
les nyelvtudású fiatal tisztviselőt nizzai fiók
jához, helyezte át levelezői minőségben. Itt 
ismerkedett meg Tamásy dr.-ral, majd még 
néhány úrral s itt határozták el, hogy egyéni 
szisztémájuk alapján kezdik meg Monté 
Carlóban a játékot.

Eleinte csak kisebb tétekben ment a já- 

Szénné égett egy kisleány
4 szülei gondatlanul magúra hagyták a lakásban

Békéscsaba, november 23.
CA Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Borzalmas gyermektragédia tör
tént vasárnap Gyu’avár községben. Papp 
Miklós gazdálkodó és felesége reggeli isten
tiszteletre mentek és kilenc éves Sári nevű 
kislányukat egyedül hagyták a lakásban. A 
kisleány fázott és szalmacsóvával tüzet ra
kott a kemencében. Az egyik szalmacsóvá
ból kipattanó szikrától

tüzet fogolt és lángba borult a ruhája. 
A szerencsétlen kisleány lobogó lángok kö

lék, később azonban, mikor látták, hogy a 
szerencse nem távozik mellőlük, valóságos

konzorciumot alakítottak.
Ma már állítólag a legnagyobb rémület ural
kodik a kaszinóban, ha a két magyar ur is 
társasága megjelenik, mert

még egyetlen alkalommal sem veszítettek.
Igen csinos vagyonra tettek szert valameny- 
nyien és állitólag a társaságnak az a szán
déka, hogy még egy hónapig játszanak, az
után pedig a csalhatatlan szisztémát nagyon 
borsos áron — eladják a kaszinónak.

zött kirohant a házból és rémült segítség*  
kiáltozásokkal

végigrohant a falu főutcáján.
Ebben az időben azonban a felnőttek mind 
templomban vo lak és senki se jött a segít
ségére. A kis Papp Sári a fájdalmaktól 
összeesett és mire a templomból kijövő em
berek ráakadlak,

valósággal szénné égett.
A esendőrség vizsgálatot indított annak 
a megállapítására, hogy ki felelős a halálos 
z "roncsé tlonségért.

DURAAT
A GONDOLAT

Egy magyar társaság 
fantasztikus offfenzivája a 

montecarlói játékbank ellen
A pesti társaságokban hetek óla igen ér

dekes dolgokat mesélnek egv jobbára buda
pesti ismert emberekből áll.) társaságról, akik

egy esztendő óta Monté Carlóban ütöt
ték fel tanyájukat 

és akiknek egészen fantasztikus sikeréről ér
keznek most mind pozitivebb hirek. Nem 
kisebb dologról van szó ugyanis, mint hogy 
ez

a külföldiekkel blvíilt matyar társaság 
tizenegy hónap óta napró’.-na-ra majd
nem „robbantja” a monteearlól kaszinó 

bankját
és hogy még egyetlenegyszer sem tőrfent meg

az, Jiogy veszteség nélkül keltek volna fel az 
asztaltól. Ezt a szenzációs sikert különös 
szisztémájuknak köszönhetik állitólag.

A két magyar ember, akinek nevéhez ez a 
fantasztikus történet fűződik, egv László Ti
bor nevű budapesti magánhivatalnok és dr. 
Tanuisy Antal magyar földbirtokos, akinek 
a Bácskában halszáz holdas földbirtoka van 
László Tibor néhány esztendővel ezelőtt u 
Keres' edelmi Bank szolgálatúban állott, r 
lőzsdi konjunktúrák idején azonban kilépet' 
és
önál'ó tőzMlebizományonl Irodát létesített.

Az üzlet remekül prosperált. László nagv va
gyonra tett szert, később a dekonjunktúra

AMI A FILOZÓFIA KÉRDÉSEIBŐL 
MINDENKINEK ÉRTHETŐ,

AMI A NAGY FILOZÓFUSOK ÉLETÉCOL 
MINDENKIT ÉRDEKEL

EGYÜTT VAN EBBEN A
HATALMAS KÖTETBEN

DANTE KIADAT
FŰZVE 15 PENGŐ
KÖTVE 19 PENGŐ 
FÉLBÖRK TES 28 PENGŐ
■MBBMOHaUHSaK
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RvttKossag a pusztán a leány miatt
Agyonszurta riválisát egy gazdaiegeny

Rassay Károly 
három nagyszabású beszéde

Csurgó, nov. 22.
(A Hétfői Napló tudósítójának jelentése. 

A óomogymegyci Rinyabcsnyó községhez 
tartozó Nagyszállás pusztán tegnap este 
gyilkosság történt, melynek tettesét a csend
őrségnek az éjszakai órákban sikerült el
fogni.

Ifj. Molnár István és Magyar Ferenc 
gazdalegények egy lánynak udvaroltak és 
Igy nem nézték jó szemmel egymást. Vala
hányszor találkoztak, mindig szóváltásba 
keveredtek és fenyegették egymást.

Tegnap este Ismét összehozta őket a sors 
és csakhamar vadul szidták egymást, majd 
bírókra keltek és ugy hemperegtek a föl
dön. Eközben Molnár előrántotta bicskáját

A belügyminiszter 
nyiiatkozata szerint ebben 

az évben megtartják a községi 
választásokat

Ezen a héten megjelenik a választások időpontjára 
vonatkozó rendelet

A fővárosi választások ügyében nz elmúlt hé
ten a képvhclőházbnn állandó ostrom alatt 
volt Scitovszky Béla belügyminiszter. Azt köve
telték tőle, hogy oszlassa el a községi választá
sok körüli titokzatosságot, nyilatkozzék végre: 
lesz-e választás és ha lesz, mikor. A belügymi
niszter állta nz ostromol és megmaradt a titok
zatosság kődében és mindenről beszéli, csak 
arái hallgatott, amit a községi 'álaszlásokra 
vonatkozólag konkrété kérdezlek tőle.

A H ét fői Napló munkatársa Rassay Károly 
erre vonatkozó interpellációja nyomán beszéli 
Scitovszky Béla belügyminiszterrel, akitől meg
kérdezte. igaz-e, hogy egyáltalában nem lesz
nek választások.

A belügyminiszter határozottan kijelen
tette munkatársunknak, hogy a választá
sokat n törvény állal előirt Időben meg 
fogják tartani és tévca nz a kombináció, 

mintha a választásokat elhalasztanák.
Politikai körökben különben most már tisztá
ban vannak azznl, hogy a választáso
kai a törvényes időben meg fogják tartani, múr 
csak nzért is, mert technikailag is lehetetlen 
lenne az elhalasztásra vonatkozó törvényjavas
latot kellő időben lotárgyaltalni.

A képviselőhóz ugyanis kedden még a kato
nai javaslatot tárgyalja, amelynek vitája való
színűleg ugyanazon a napon véget ér. Utána az 
energia-törvényjavaslat kerül tárgyalásra, az a

Az államfő is várja a pillanatot, 
hogy átadhassa 

a hatalmat a törvényes királynak
— mondotta Zichy János gróf a legitimisták 

székesfehérvári gyűlésén
A Magyar Nők Szent Korona Szövetségé-1 

pék székesfehérvári csoportja Olló királyfi | 
18 éve# születésnapja alkalmából nagysza
bású ünnepi ülést tartott. i

Reggel kilenc órakor n székesfehérvári 
székesegyházban ünnepi mise volt, melyet 
Shvoy Lajos megyéspüspök ponlifikált. Utá
na tartották meg Károlyi Józsefné grófnő 
elnöklete mellett a Magyar Nők Szent Ko
rona Szövetségének ünnepi ülését, melyen 
a legitimisták országos vezérei közül is szá
mosán megjelentek.

Az Ünnepi ülésen azonban már Shvoy La-

A tiszadobi és tökclercbesl

ANDRÁSSY
kastélyok festményeinek és egyéb bérén- 

déréit tárgyainak aukciója a 

Műcsarnokban.
KIÁLLÍTÁS ARVERtS:

1SSO ri'i n.H- ?1 írfí ' IW <íre I <•» 2-da 
n<><> 3>M0 bczdrólay 4 u 4 órai kerdetinl. 
A kiállítás napon'a d e. 10 és 2’'» órák 
kőről/ 27 . 2S. és 2f>-én d. u. 4»/» ét 7 

órák kőről/ is megtekinthető.
Rrndetf

a m. kir. Pnsta/akarékpéntfdr 
Átverést csarnoka.

és
markolatig döfte vetélytársa mellébe, 

aki vérében eszméletlenül maradt az utca 
porában.

Többen segítségére sietlek, de pór perc 
múlva Magyar Ferenc

klszenvedett.
A gyilkos a nagy zűrzavart felhasználta 

és megszökött, de a csendőrség még az éj
szaka folyamán tudomást szerzett rejtekhe
lyéről és

letartóztatta.
Megbilincselve szállították a kaposvári 
ügyészség fogházába, ahol a vizsgálóbíró 
előzetes letartóztatásba helyezte.

javaslat, amely kétségtelenül hosszabb vitát fog 
provokálni és igy fizikailag sincs már idő arra, 
hogy a fővárosi törvényjavaslat — amely eset
leg a mandátumok meghosszabbításáról szólna 
— december lö-éig letárgyalható legyen. Meri 
még ha egyszakaszos törvényjavaslatot nyúj
tana is be erre vonatkozólag a belügyminisz
ter, az kétségtelenül sorompóba szólítaná ugy 
a polgári ellenzék, mint a szociáldemokrata 
párt tagjait és minden különösebb obstrukciós 
vita nélkül is lehetetlen lenne, hogy azt decem
ber 15-éig letárgyalják, tehát vagy ex-lex követ
kezne be a főváros törvényhatóságára vonatko
zólag. vagy pedig december 15-éig minden kö
rülmények között köteles a belügyminiszter a 
törvény értelmében a választások határidejét 
megállapítani.

Igaz, hogv a kormány esetleg nz energia- 
lörvényjavaslnt vitájának megszakításé
val napirendre tűzheti a fővárosi novellái, 
ám ez esetben még a mai házszabályok melleti 
is képes lenno nrrn az ellenzék, hogy a vitát 
december 15-én tid kihozza, úgyhogy ez eset
ben az rr-lrr Is előreláthatólag bekövetkeznék.

A belügyminiszter ki jelentésén kivül. tehál 
minden jel nzt bizonyltja, hogy a választásokat 
még ebben az évben megtartják, a törvényható
ság életének meghosszabbításáról nem lesz szó 
és információnk szerint a választás időpont
lóra vonatkozó rendelet még ezen a héten meg 
lóg jelenni.

Ijos megyéspüspok nem vett részt.
Károlyi Józsefné grófné nyitotta meg az

I ünnepi ülést.
I llunyady Ferenc gróf után Zichy Aladár 
szólalt fel, aki bejelentette, hogv az éj
szaka érkezett vissza Ottó királytól, akinek 
családi ünnepsége során alkalma volt tol
mácsolnia a magyarság ragaszkodását.

Utána Zichy János gróf a következőket 
mondotta:

Nemsokára tiz esztendeje lesz annak, 
hogv a külföld parancsára detronizálni 
kényszerültünk nz uralkodó családot. Ez 
azonban éppen olyan élettelen törvény, mint 
a trianoni békeszerződés. Magyarország ki
rályság és még sincs királya, pedig a ma
gyar nép várja a királyát.

Éa tudom, hogy az államfő is várja a 
pillanatot, hogy átadhassa a hatalmat 

törvényes királynak.
Konszolidációról nem lehel addig beszél

ni, mig ez a kérdés meg nem oldódott. Hi
szen a Szent Korona annyira szent, hogy 
ahhoz még a kommunisták sem merlek 
hozzányúlni, pedig módjukban lelt volna. 
Reális királya a magyar nemzetnek csak 
Ottó lehet. Elő kell tehát készíteni erre a 
nemztbet és a közvéleménynek nyomást kel! 
gyakorolni a kormányra, a mindenkori kor
mányra, hogy egyengesse az utat a király 
hazahozatalára.

Az ünnepi ülés után a város több ven
déglőjében Ottó királyfi nevében Károlyi 
Józsefné hatszúz szegény gyermeket vendé
gelt meg.

♦
Nagykanizsáról jelentik; A Magyar Kér fiák 

Szent Korona Szövetségének nagykanizsai 
csoportja vasárnap Ottó királyfi nagykorú- 
siW«n alkalmából diszgyiilést tartott n vá
rosháza nagytermében. A gyűlésen Prti- 
biszlaviezky nyugalmazott 'rrcdos. Hagyó 
János országgyűlési képviselő és Zichy Mó
ric báró tartottak beszédet.

a Nemzeti Szabadelvű Párt
A Nemzeti Szabadelvű Párt vasárnap délelőtt 

nagyszabású népgvülést tartott, amelyeken a 
választópolgárok hatalmas tömegei jelentek 
meg.

Az Angyalföldön a Népmozgóhnn Somogyi 
Sándor nyitotta meg a nagygyűlést, majd Ka- 
szab Elemér ismertette a Nemzeti Szabadelvű 
Párt programját.

Utána
Rassay Károly

nagy érdeklődés mellett elsősorban a belügy
miniszterrel folytatott vitájáról emlékezett meg 
és idézte a belügyminiszter előtt tett nzt a kije
lentését. hogy a kormánynak n fővárosi válasz
tásokkal kapcsolatosan tanúsított taktikája 
illojális, mert amig a belügyminiszter az adózók 
pénzéből felépült belügyi vigadó díszes termé
be húzódva azo ntöri fejét, mlkípen lehet a pol
gári akarat érvényesülését megakadályozni, vagy 
legalább is megnehezíteni, addig ők kora haj 
nőitől késő éjszakáig gyűlésről gyűlésre járnak 
a polgárság megszervezése érdekében.

— Ez a választási küzdelem nem hozhat 
olyan nehézséget — mondotta Rassay Károly — 

hogy ml ne dobnánk oda egészségünk 
utolsó foszlányát is ezért a polgárságért, 
mert meg kell akadályoznunk, hogy a ma
gyar politikai életben n jobboldali és bal
oldali szélsőség álljon egymással szemközt, 
a polgárság pedig megszervezctlenUI áldo

zatul essék.
Többek felszólalása után a rendkívül lelkes 

hangulatú gyűlésről Rassay Károly a Kőbányai 
Kaszinóba ment, ahol Szegő Béla elnöklete mel
lett már javában folyt a gyűlés.

Sándor Pál
beszélt nz elnöki megnyitó után, aki többek kö
zölt kijelentene, hogy azért kellett megalkotni 
a Nemzeti Szabadelvű Pártot, mert meggyőződ
tek arról, hogy ennek az országnak szüksége 
van kormányképes szabadelvű pártra, amely a 
jelenlegi kormányzatot felváltja.

Ezután meggyőző szavakkal ecsetelte Rassay 
Károlynak a polgárság érdekében folytatott 
munkásságát, majd azzal fejezte be beszédét, 
hogy nem lehet bizalmunk abban a kormány
ban. amely tiz éven át igy uralkodott ebben az 
országban.

Pfciffcr Ignác, Gálos Lajos Frcschl Mihály, 
Füst Milán, Fischer. Vilmos és Rothhauser Dé
nes beszédei után

Rassay Károly
emelkedett szólásra és azzal kezdte, hogv fel
adatúul tűzte ki a két szélsőségek között küz 
ködő polgárság megszervezését.

A külföldi adósságok rendezésével dicsekedik 
a keresztény városháza, pedig ezeket az adós
ságokat ugy rendezték, hogy a külföldi hitele 
zök megkapták a pénzüket, csak a belföldi hite
lezőknek adós még ma is a főváros.

Majd nagy tetszés mellett foglalkozik a WolíT- 
párt által kiadott propagandafüzei további tar
talmával, amelyben cldicsekednek a Községi 
Takarékpénztár megalkotásával, 

Egy fiatal lány titokzatos 
öngyilkossága vasárnap a 

budai Fiume-szállóban
Vasárnap délután megdöbbentő öngvil-1 

kossúg történt a budai Dunaparton levő 
Fiume-szállóban. A kora délutáni órákban 
egy igen jól öltözött, busz év körüli fiatal 
leány állított be a szállóba és a portásnál 
az olt lakó Tóth Lajos államrendőrségi de
tektív után érdeklődött. A detektív történe
tesen nem tartózkodott odahaza, mire

a leány helyctfoglalt a hallban, hogy 
megvárja, míg u szálló vendége haza

érkezik.
Kisvártatva azonban újból a portáshoz lé
pett és egy levelet adott át neki azzal a ké
réssel. hogy azt adja ót a detektivnek, ha 
haza érkezik. A leány erre újból visszaü t 
a hall pamlagjára, de alig foglalt helyet, 
hirtelen

eszméletlenül esett a szőnyegre. 
Természetesen azonnal értesítették a men
tákéi. akik hamarosan kiérkeztek és meg
állapították, hogy

az Ismeretlen fiatal leány, akinek sze
mélyazonosságát megállapítani egyelőre 
nem tudták, morfiummal megmórgezte 

magát.
Súlyos, eszméletlen állapotban a Rókus- 
kórházba szállították.

Családi házteiekKel 
közmüvekkel, Ulpesten. OuoaparU kertvárosunkban. 
Ideáll*.  eRéBZ«énoH teuvé*  I

2 szobás. fürdőszobával 
2000 P lefizetése rtA- első öi évben l!00 P, loAbbl 
16 évben Goo P törlesztéssel

3 szobás, fürdőszobával 
SIW P 'crboiéRe után élért ö evben 1600 P , további 
15 évben bo) P törleeztéreel.

Szt. István-telepen 
(Pállfy térről tndnlrt HÍV átlómé^ levó kanvárusnak- 
b> n kedveirtob leltólokkkel.

►'lön l*  kaphatók m*r  88 havi

■ részlet ff Fogialö nincs l
Prtvebhe■ • fipi’rt <■« i *rrelM*.rt  R T. l’lpem. Reniesky- 
ut as rei.#lO-S«. VAro-l lrr»d«: V SsebadeAg-tér 1. I 40 

Kérjen proapeUtaet 1

fényesen sikerült gyűlésein 
amely csak arra volt Jó, hogy osztozkod
janak az Igazgatósági tagságokon és párt- 
különbségre való tekintet nélkül jól dotált 
mellékjövedelemhez jussanak a városi poll- 
Ilkusok, anélkül, hogy dolgozniuk kellene.
A közmunkák kiadásánál is letérlek az egye- 

dűl becsületes útról, nem íz ajánlat olcsósága 
döntött, hanem a pártszem pontok. Elérkezett 
a tizenkettedik óra, a polgárságnak nem sza
bad tovább tűrnie art, amit eddig folytatnak. 
A polgárságnak erőt kell mulatnia és bízik ab
ban, hogy a polgárság kitartása, energiája és 
egybefogása diadalra viszi a Nemzeti Szabad
elvű Párt lobogóját

Az Omnia-mozgóban ezrekre menő tömeg 
gyűlt össze és minden helyet, ülőhelyet és álló- 
helyet zsúfolásig elfoglalt az érdeklődő polgár- 
tág.

Hajdú Marcel nyitotta meg a népgvülést, 
majd Weiler Ernő, Zimmcrmann Dezső, A’ö/ 
möezy Zoltán, Raracs Marcel és dr. Jeszenszky 
Gcllértné beszéltek.

Sándor Pál
a Nemzeti Szabadelvű Párt képviselő és tör
vényhatósági bizottsági tagjainak a kormány 
ellen folytatott emberfeletti küzdelmeit ismer
tette.

Rassay Károly
szólalt fel ezután.

— Nekünk nem kell fehér Budapest és vörös 
Budapest, — mondotta nagy tetszés mellett —

nemzeti Budapest kel! nekünk, amely gon
doskodik arról, hogy a városházán a 
nyilvánosságot elbíró köztisztcsség szem

pontjai érvényesüljenek.
Ezért a Budapestért indultam harcba Életre 
akarjuk kelteni a polgárság öntudatát, hogy az 
elkövetkező nehéz napokban lelkesedéssel és 
energiával

rombadűnthesse • jelszavak és klikkek 
városházáját

és helyébe olyan uj városházát építsen, amely
nek fala; között a polgári akarat érvényesül.

Percekig felállva tapsolta és éljenezte at 
cgybegyiilt közönség Rassay Károlyt, majd 
Weiler Ernő lelkes zárószavai után a nagy
gyűlés véget ért.

A ferencvárosi szervezet a Soroksári-moziban 
tartott lelkeshangulatu gyűlést, amelyen 
Angyal ff y Sándor megnyitó beszédében vázolta 
az elmúlt tiz esztendő városházi eseményeit. 
Dr. Budinszky László a káros városi gazdálko
dást tette szóvá, dr. Zicher József azt hangoz
tatta, hogy a polgárságnak saját érdekében ma
gához kell térnie fásultságából, majd Dió
szegiig János, mint a kerület listavezetője, biz
tosította a polgárságot arról, hogy megalkuvás 
nélkül dolgozik a polgárság egyetemes érde
keiért. Dr. Patzaucr Rezső beszéde után a lel- 
keshangulatu gyűlés Rassay Károly éltetésével 
véget ért.

A rendőri vizsgálat megállapította, hogy 
Tóth Lajos detektív egy pestkörnyéki faluba 
ment ki hivatalos ügyben és csak hétfő reg
gel érkezik vissza. A detektívet természe
tesen megérkezése után azonnal ki fogják 
hallgatni, hogy a vallomása világosságot de
rítsen a titokzatos öngyilkosságra.

A szerencsétlen fialni nő néhány másod
percre magához tért a Rókus-kórházban és 
ekkor elmondotta, hogy

Körmendy Istvánná, Vukovics Saroltá
nak hívják, tizenkilenc esztendős és a 

Márton-utca 19. számú házban lakik.
Már előzőén öngyilkosságot akart elkövetni 
a múlt héten, azonban a revolver akkor 
csütörtököt mondott, most hát inkább o 
méreghez fordult. Körmendyné ezután új
ból elvesztette eszméletet és a késő éjszakai 
órákbnn válságosra fordult állapota.

A Magyar Általános Hitelbank Igaz
gatósága őszinte gyászban jelenti, hogy 
az Intézet Igazgatóságának tagja és ny. 
ügyvezető-igazgatója,

méltóságos
gradecl

Horvaih w
úr,

ny. miniszteri tanácsos, a Llpőt-rend 
és a III. oszt. Vaskorona rend lovagja, 

■Ib.
november 20 áu Harsányban jobblétrc 
szend erűit.

•A megboldogult több, mint negyed
századon keresztül volt az igazgatóság 
tagja és évek hosszó során ól mint 
ügyvezető-igazgató közvetlenül is részi
vel! az intéz?! vezetésében. Széleskörű 
tudását és gazdag tapasztalatait minden
kor a legnagyobb odandássnl állította az 
intézet szolgálatába. Emlékét hálás ke
gyelettel Őrizzük.

Budapest, 1930 november 21
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HázassagszeiiBiges miatt letartóz
tattak Anisits István földbirtokost

Ötezer pengő előleget veit fel a hozományra 
egy llpőtuarosi uriiánvtői ős később kiderült, 

hogy meg egy menyasszonya van
Érdekes bűnügyben fejeztek be vasárnap 

délelőtt a nyomozást a főkapitányságon, 
ahol egy előkelő családból származó, egy
kor igen gazdag földbirtokost Ittasság
szédelgés miatt előzetes letartóztatásba he
lyeztek.

Az igen előkelő családból származó férfi 
Anisits István 38 éves volt földbirtokos, aki 
az utóbbi években, amióta tönkrement, 
bérletgazdálkodással foglalkozott. A József- 
körut 69. Mám alatt lakó Anisits István ellen 
F. O. lipótvárosi urileánv tett följelentést, 
előadván, hogv

a földbirtokossal apróhirdetés utján 
Ismerkedett meg.

Eleinte csak leveleztek, később azonban 
személyesen is megismerkedtek egymás
sal és

Anisits csakhamar házasságot Ígért 
F. O.-nak.

Anisits előadta menyasszony jelöltjének, 
hogy Csepelen nagyobb birtokot akar bé
relni és ehhez pénzre volna szüksége. A 
leány hozományából előlegként .5000 pengőt 
adott át Anisits Istvánnak azzal, hogy rövi
desen megkötik a frigyet.

A pénz átadása után múltak a hetek, 
múltak a hónapok, de Anisits a legkülön
bözőbb kibúvókkal halogatta a házasság
kötést, úgyhogy végül a menyasszony már 
bizalmatlankodni kezdett, magánnyomozó 
irodát bizolt meg Anisits megfigyelésével és 
csakhamar

kiderUlt, hogy Anisits a József-körut 
09. számú házban nem egyedül lakik, 

hanem — a feleségével.
A szerelmében csalódott lipótvárosi leány 

erre a rendőrségre sietett és ott

bűnvádi följelentést leli Anisits István 
ellen,

akit csakhamar elő is állítottak a rendőr
ségre.

A házasságszédelgés miatt följelentett 
Anisitsról kiderült, hogy sikkasztás miatt 
már régebb idő óla körözés alatt áll egy 
bérleti ügyből kifolyóan, de kiderült az is, 
hogy’ az a hölgy*,  aki a József-köruti ház
ban Anisits István feleségeként szerepelt, 

nem Is a felesége.

Adóeltitkolás gyanúja miatt 
tömeges vizsgálat indult buda
pesti háztulajdonosok ellen
Az adóügyi hatóságok néhány nap óta 

nyomozást folytatnak az állítólagos nagy
szabású,

sorozatos adóeltitkolási
ügyben, amelynek a szereplői a gyanú sze
rint budapesti háztulajdonosok.

A hatóságoknak feltűnt, hogy az utóbbi 
időben nagyon

clszaporodott a főváros területén a fő
bérletbe adott házak száma.

Ez abból áll, hogy a háztulajdonos kiadja 
valakinek főbérletbe a házát. A föbérlö egy
összegűén fizeti a főbérlet összegét, viszont 
ő szedi a saját maga által megállapított bért 
a lakóktól.

Az adóhatóságoknál azonban az a gyanú 
merült föl, hogy

sok ilyen főbérleti szerződés csak fiktiiv 
és tulajdonképpen adóeltitkolási manipulá
ciókat leplez.

Azzal a hölggyel, akivel évek óta egy’ütt él 
Anisits, szintén apróhirdetés utján ismer
kedett meg.

Ennek is házasságot ígért és tőle is 
ötezer pengőt vett fel előlegként

a hozományára.
Amikor az első menyasszonyjelölt sür

gette a házasságkötést, Anisits nyíltan be
vallotta, hogy nem veheti öt feleségül, mert 
előkelő családja kitagadná öt. Mivel azon
ban az ötezer pengőt nem tudta • vissza
adni, x

arra a megállapodásra jutott a 38 éves 
földbirtokos a 45 éves menyasszonyá
val, hogy házasságkötés nélkül együtt 

fognak élni.
Igy tehát az első ügyből kifolyóan nem tet
tek följelentést Anisits István ellen, akit 
azonban most a második menyasszony föl
jelentésére házasságszédelgés miatt előzetes 
letartóztatásba helyeztek.

A gyanú az, hogy egyes háztulajdonosok 
úgynevezett strómannal kötnek szerződést, 
aminek érdekes magyarázata van. A házbér
adó ugyanis a pótlékokkal együtt körülbelül 
38 százalék. A háziúr tehát

38 százalékot űzet adóban a házbér 
után.

Például ha egy ház évi bevétele 30 ezer 
pengő, akkoi 11.400 pengő utána az adó. 
Ezzel szemben a háztulajdonos fiktív szer
ződéssel 30 ezer helyett 15 ezerért főbéri étbe 
adja házát egy stróhmannak, de természete
sen a bért ő szedi tovább.

A haszon olt rejtőzik, hogy a tulajdonos 
most már csak 15 ezer pengő után fizet 
38 százalékos házbéradót,

a másik tizenötezer után pedig a stró- 
mnnn nevében csak kereseti és jöve
delmi adót Özet, ami pedig csak 12 szá

zalék körül mozog.

A kincstár szempontjából ez még a job
bik eset, mert a hir szerint előfordultak 
olyan esetek, hogy

a főbérlőn nem lehetett behajtani a ke
reseti és jövedelmi adót.

Az igazi háztulajdonos pedig, akinek a fŐ- 
bérlő csak strómannja volt, a háttérben*  hall
gatott és igy még a 12 százalékot is meg
takarította.

Ezek a hirek arra késztették ar adóügyi 
hatóságokat, hogy vizsgálatot indítsanak. 
Napok óta

folyik már a bizalmas nyomozás a VI. 
és VII. kerületben.

de a főváros többi kerületeire is kiterjesztik 
a kutatást és tisztázni fogják mi igaz ezek
ből a hírekből.

A hatóságok szigorúan kezelik a kérdést 
és azokban az cselekben, mikor megállapít
ják a szabálytalanságot.

adócsalás
miatt eljárást indítanak a háztulajdonos 
ellen.

GBgehurut es reked seg ellen 
szopogassunk Krompecher-féle fenuőmenthol-dragéet*  
Használata egyenlő a fenuőlnhaláclóval. Mindenhol 

kaphatói Egy doboz ára 60 fillér

Négyévi fegyházra ítélték 
egy fiatal lány merénylőjét

Kaposvár, november 22.
M Hétfői Napló tudósitó fától.) A kapos

vári törvényszék Kelemen büntető tanácsa 
most tárgyalta azt a sulyos bűntényt, mely
nek vádlottja Dolczsár János mezőcsokonyai 
43 éves mezőőr.

Dolczsár egy 15 éves kislányt meglesett a 
mezőn, mikor ebédet vitt a mezőgazdasági 
munkásoknak. A leányka ellen

merényletet követett el, 
akinek gyermeke is született.

A fölárgyaláson a mezőőr tagadott, azon
ban a szembesítés során, valamint a tanuk 
vallomásából a bíróság megállapította bű
nösségét és négy évi fegyházra ítélte.

A kir. ügyészség képviselője megnyugo
dott, az elitéit fellebbezett.

Most vásárol ion! Most vásároljon!
Ne rontsa saját és mások bizakodását hiábavaló töprengéssel!

A vásárlás a legjózanabb befektetés,
A magyar pengő megnövekedett vásárlóerejének teljes

Nem szabad pengőket gyümölcsözctlcnül kuporgatni

amikor olcsón lehet vásárolni! 
kihasználhatása mellett megkezdő üöCt a
selyem tós nöi-

ÍL5 D1VATÁRUHÁZ
49. ÉVI

KARÁCSONYI VÁSÁRA!
Jöjjön megtekinteni választékos divatárukészletünket é3 örömmel fogja tapasztalni, hogy berendezkedtünk arra, hogy minden zseb részere lehet'vó tegyük 
a gondnélküli karácsonyi bevásárlást Tekintse meg karácsonyi kiállításunkat Ó3 mindé .t m'gtal.il: hölgyeknek, uiaknak cs pye:'m?kck "ck.
Világvárosi kirakataink négy héten keresztül állandóan új választékot mutatnak 

Áruink ellenértéke több az értük fizetett árnál!
Tájékoztató békebeli szabott áraink fogalmat adnak arról, mily rendkívüli alkalmat nyújtunk:

be!

5~
mlntás

Selyem marocalnek tífuszén .. p
Chaape-narSOnVOK pongyolára, 

blúzra és kézimunkára .............  P
Kitűnő minőségű mosúdolalnek, 

leniszfianeiieü ........................ p 73 mi
140 cm széles tiszta gyapjűKeimSk. 90 

ruhára és köpenyre ................... P H
Crepe de Chine sálok, nyakkendőselymeit és

ion cm széles tiszia gvagaja ruhz- 
hSlm&I nagy válasz úkban .. P

niüueszkrelaitak. bútorbevo
násra ..............     p

nehöz seiyemaro^t — 
ben. különböző nagyságban, párnákra, 
térítőkre, mélyen leszállítóit árakon.

férfi nyakvédő sálok nagy választékban.

Legújabb mintás és síma Cl*698  Ű8
elunok és sima ruhaselvmek
délutáni, estélyi és báli ruhákra P

Kitűnő minőségű roulard-soiymek
divatos mintákban, a nálunk meg
szokott jó minőségben................ P

70 cm széles angol rutialiarsony.
kabátra, ruhára............................ P
Sima és hímzett selyemkendők,

Kötött-szövött osztályunk Jutányos bevásárlási alkalmat nyújt! Férfi gyapjúkelmélnk megtekintését ne mulassza ell
Olcsó árak dacára ismert legjobb minőségi! áruk:

Vegyen Jót és adjon hasznosat karácsonyra I

FISCHER SIMON És TÁRSAI RT.
SELYEM- ÉS XÖI Dl VITÁK IIIÁZA V., BÉCSI UCCA 1O.

Most vásároljon! Most vásároljon!

gtal.il


HÉTFŐI NAPLÓ Bndaptal, 1830 november 24.

Halálba kergette áldozatát egy kártyaoetö cigányasszony
öteg cigányajszony illáit temérdek bűncse

lekménnyel vádollan szombaton n peatvidéki 
lörvénysrék elfill. Lakatos Mórla Rozália 58 
éves eigányasstonyl azzal vádolja az ügyészség, 
hogy

• pestkörnyéki falvakban rengeteg lopást, 
csalánt á« sikkasztási követett cl,

• házakat és a hiszékeny paraszt 
asszonyoktól Igen nagymennyiségű pénzt é*  
élelmlatrrekel e-salt ki. Nemcsak anyagi kár 
{'etette azonban az öreg cigányasszony útját, 
lanem még emberhalál is. Egy fiatal pest

környéki, jómódú gazdalány:
Borbán Vera ugyanis felakasztotta magát 
házuk padlásán, m<rt a elgdnyasuony ki

esette föle megtakarított <500 pengőjét 
d« aMÓ| félt, hogy ennek apja is nyomára jön

A cigányasszony tagadta a terhére rótt bűn 
cselekmények elkövetéséi és azzal védekezett, 
hogy ót egyenesen felkérték a parasztasszonyok, 
hogy fórrá jón nekik.

— Ugyan ne hatudozzon itt össze vissza! — 
arólt rá erélyesen a bíró. — Hiszen maga fel 
jelenléti ii tett a csendőrségen, hogy az egyik 
házban n kutyát uszították magára! Mór pedig 
akit Invitálnak, nrra nem uszítják a kutyát.'

K elgányasszonv azonban csak váltig tagad 
Az elnök erre elébe tárja a csendörsógcn teli 
vallomását, amely szerint a cigányasszony be- 
iímerte, hogy

Tömeges csalás, sikkasztás 
és okíraihamísítás miatt

elfogató parancsot adtak ki 
egy műszaki vállalat főlíszívíselője ellen

A budapesti hatóságokhoz egymásután érkéz 
fok megkeresések vidékről és külföldről egy 
műszaki vállalat főtísilviaelöje ellen, aki

egész aereg vakmerő szélhámosság elköve
tése alán megszökött

ét tartózkodási helyét eddig nem sikerült meg 
állapítani A megkeresések sürgős felvtlágosi- 
tárt fs a nyomorát azonnali elrendelését kérik. 

Plclschmann Miklós, aki a tömeges szélhá
mosságokat elkövette, körülbelül kél esztendő
vel ezelőtt lépett Horváth György műszaki vál
lalatánál' srolgálalóha. A fiatal, agiht tisztvi
selő megnyerte főnöke bizalmát, ugy hogy 
Flrlschmannt

rövidesen tőilaclvlaelővé nevelték ki 
éi önálló munkaköri kapott: ö vezette a cég 
kerékpáreladási osztályát. A Dunántúl na- | 
gyolb városaiban. Győrben. Sopronban, Szom
bathelyen, de még külföldön l», rcngtl'g le 
rfkpárt, varrógépet, gramofont adott el Fleisch
mann. akinek ügyességén és leleményességén 
nem győztek eleget csodálkozni főnökei. Né
hány hónap múlva, amikor a részletre eladott 
kerékpárok vevői közül alig egy két vásárló 
küldötte csak be a rcszletösszeget, felszólítot

Gyermekeknek

.VI\lU\bM \<’i
Mntaaa >M>> fthm, SataxM, n raa»r Ur a.IS.

a bájos „Wlmpaislnr*  sumlhódpO. Ked
vence) eaásuését vádi és veszélytelenné 
teszi az ugrándozást hóban és hidegben, 
bájos, elragadóan szép viselet.

„Wlmpasslng" hócipővel a gyermekek tén- 
dpO szükségletét fedezte. A gyermekek 
szívesen fogják viselni, mert Ismét valami 
újat kaptak.

Tel|es«n gumiból
fekete, vagv barna izinben, bársonyholfókával.

Ara:

W P 10.80 » P 1L80

Lueanap éjszakáján kicsalta Borbás Ve.ront 
a falu határában húzódó keresztntra, ott a 
hatszáz pengőt eláanfta vele a kőfeszölet tö
vében a azt mondotta, hogyha a pénz hu
szonnégy órán keresztül ett marad, akkor 

a lánynak minden kívánsága teljesedik 
és hűtlen vőlegénye visszatér hond. A lány 
hitt a Hgányasszonynak, de mire másnap esle 
visszatért a pénzért, annak már hült helyét ta
lálta. A csendőrség előtt a cigányasszony be
vallotta, hogy

a pénzt a leány távozása ulán kiásta, azon 
lovat és kocsit vett és igyekezett minél 

messzebbre szökni.
A leány halála után azonban, mivel nz búcsú 
levelében mindent megír, megindult a csendőri 
nyomozás s néhány faluval odébb elfogták a 
clgánydsszontjt.

Lakatot Mária Rozália azonban most már 
semmire sem emlékszik.

— Hát a kocsija. lova honnan volt akkor, 
amellyel szökni próbált? —- kérdezi az elnök.

— örőkéltem. nagyságot méltóságot elnök url 
— válaszolja a cigányasszony, azonban azt nem 
tudja megmondani, hogy kitől.

A szombati tárgyaláson nem került még Íté
letre a sor a tolvaj és csaló cigányasszony ügyé
ben. mert a bíróság több tanú kihallgatását 
rendelte el.

ták Fleischmannt, hogy nézzen utána, mi az 
oka, hogy

olyan feltűnően kevés vevő fizet a cégnek.
Fleischmann „vidéki körutazásáról**  azzal tért 
vissza, hogy a nehéz viszonyok következtében 
sokan pro’.ongációt kértek, néhányon fizettek, 
ezenkívül pedig egész sereg uj rendelést is ho
zott. Néhányszor még megismétlődött ez a vi
déki körutazás, amelynek eredményeképpen 
Fleischmann mindig ujabb és ujabb megrende
lésekkel tért vissza. Körülbelül kél esztendeig 
folyt ez igy és

egy jelentéktelen üzleti differencia klpat- 
tantotla azután, hogy a vállalat főtisztvise
lője a tömeges megrendeléseket mind 
maga hamisította és két év alatt úgyszól
ván nem Is kötött egyetlen valóságos üz

letet sem,
hanem a megrendelők nevét ő maga hamisí
tót la rá a rendelésekre. Kiderült azonban egyéb 
is. amikor alaposan utánanéztek Fleischmann 
működésének. Megállapították, hogy benn a 
cégnél is egész sereg visszaélést követett el s 
a céghez befolyt pénzek jelentős részét is el
sikkasztotta, megtudták azt is, hogy a rég ve
vőit is kisebb nagyobb összegekkel megkárosi-

ALLAHARCA
GONDOLJON AZ
EGÉSZSÉGÉRE

SZÍVJON N
tolta és különböző címeken nagyobb összege
ket csalt ki tőlük. Ezckután megindult a felje
lentések lavinája a szélhámos fötiszlvlselő el
len, akit

csalásért, sikkasztásért, magánokirat ha- 
jnlsitásé.rl

jelentettek fel különbörő hatóságoknál.

Ujabb bonyodalom
Scfimídt Miksa ajándéka körül

Ki ítéli sajátítani ax Míla/zae/t telijeit, mert a teíefitulajdoncscí} 
ötszörös árat fiétnefi a fővárostól

Schmidt Miksa ismeretes ajándékozási 
ügyében még mindig nem foglalt véglege
sen állást a főváros. A törvényhatósági ta
nács mindaddig nem határoz a kérdés fe
lett, amig nem tudja pontosan, hogv mi
lyen anyagi áldozatot igényel a főváros ré
széről a létetilcndő Attila-park területébe 
eső magántelkek megvásárlása.

A törvényhatósági tanács december kö
zepéig adott időt a városépítési bizottság
nak, hogy az érdekelt telektulajdonosokkal 
a tárgyalást ebben az irányban lefolytassa 
és azok eredménye alapján tegyen jelentést 

mennyi pénzre van rzükaége a telkek 
megvásárlására,

és ha megfelelő ajánlatokat kap, azonnal 
bonyolítsa le a vásárlásokat.

flarrcr Ferenc elnöklésével már hetek 
óta folynak ezek a tárgyalások az érdekel
tekkel, de kevés kilátás van a békés meg

Hét gyűlést tartott 
vasárnap 

a Nemzeti Demokratapárt
A Nemzeti Demokrata Párt hét helyen tar

tott vasárnap délelőtt választói nagygyűlést.
Az Erzsébetvárosban a Palacc-mozgó helyisé- 

gében Lányi Géza nyitotta meg a nagygyűlést, 
majd Magyar Miklós hosszabb beszédben is
mertette a főváros! polgárság anyagi leromlását.

Fábián Béla 
foglalkozott a mai adórendszerrel, hangoztatva, 
hogy valahányszor csökkentik a kiadásokat, 
mindig felemelik a különbörő adókat. Kifejtette, 
hogy a Demokrata Pártnak nem kell n szélső
jobboldali Irányzat, mert az csak a bolscviz- 
mus stálldacsináiőja.

Koréin Dezső és Gábor Gyula beszéltek még 
nagy tetszés mellett.

A Terézvárosban az Uj-Szinház helyiségeiben 
Gáspár Fülöp megnyitó beszéde után

dr. Bródy Ernő
hangoztatta, hogy a mostani városházi rend
szer egyforma kiválást), egyforma rendeltetésű 
embereket felekezeti különbség nélkül uszított 
egymásra és ártottak a zsidóságnak, anélkül, 
hogy használtak volna a kereszténységnek. Az
zal fejezte be beszédét, hogy a demokrácia 
nagy apostolának emlékére követelik Vázsonyi 
Vilmos uecáját fs szobrát a fővárosban.

Tar Béla beszéde után
ViMonyl Vilmosáé

fogadalmat kér, hogy a Terézváros polgársága 
továbbra is követni fogja a demokrácia eszméit.

Dr. Pető Ernő a jogegyenlőség elvét követeli 
minden téren,

Dr. Vdttonyl János
azt hangoztatta, hogy az országháza legyen az 
ország népének a haza és a városháza legyen 
Budapest polgárságának a háza, nem egyeseké 
és kiváltságosaké.

,A Lágymányos-kelenffildi választópolgárság a 
Nap-Mozgóban gyűlt össze, ahol Krammer 
Adolf megnyitó beszéde után

Pakots József
szólalt fel, aki hangoztatta, hogy á hatalom 
urait komolyan figyelmeztetik, ne játszanak 
tovább n elkeseredett telkekből kirobbanó tűz
zel. Hagyjanak fel az eddigi politikával. A de
mokrata polgárságnak az a kötelessége, hogy 
megdöntés a reakció fellegvárát.

Kidé Zoltán lehetetlennek lórija, hogy a pol
gárság megcsókolja art a korbácsol, amellyel 
tiz éven keresztül verték és ütötték Őket,

Ráér Vilmos. Román Ernő, Reitzer Emil és 
Török Ignácné felszólalása utná a gyűlés véget 
ért.

hatba is toUiilWil 
iáért a vts, ssappsn, edtetaélkOU morlwon-öoroiuasrlm 

nem plwkI'. Kapkate asakBzIe ckbep, l

IKOTIR ELLEN!
A Dobányjövedék gyártmányai 
nikotintól montoallvo 
la kaphatók a trafikokban!

ICOTEXET
Fleischmann ellen megindult a nyomozás. 
Megállapították, hogy két helyen, Győrben és 
Budapesten is volt bejelentett lakása, de mind
két helyről nyomtalanul eltűnt. Ezekután most 

elfogatópurancMt adtak ki.
Fleischmann ellen .akinek körözését Európa- 
szerte elrendelték.

egyezésre. mert
o telektulajdonosok a hivatalos becsér
ték négy-ötszörűsét kérik az ingatla

nokért.
Eddig 17 telektulajdonossal tárgyaltak és 
összesen 37 telek megvételéről van szó. A 
főváros szerint legfeljebb 20 pengőt ér egy 
négyszögöl telek a Remetehegy és a Má
tyáshegy azon részén, amely a tervezett 
Attila-park területébe esik. Ezzel szemben 
a tulajdonosok 60—100 pengőt kérnek.

Szerdán ismét öt telektulajdonossal tár
gyal a városépítési bizottság, de ezekkel 
szemben sincs jobb kilátás a megegvezésre. 
Már most előrelátható, hogy’ a főváros, 
amennyiben elfogadja Schmidt Miksa aján
dékát,

csak bírói kisajátítás utján
juthat a szükséges területek birtokába.

A Ferencvárosban Lendvay Andor. Lázát 
Miklós, Rusznyák Vilmos. Laczkó Sándor, Mel
linger János és Bállá Ernő szólalt fel.

A Lipótvárosban, a Lipótvárosi kávéházban 
tartott gyűlést Zala Zsigmond nyitotta meg.

Gál Jenő
hosseabb beszédben hangoztatta, hogy a kis
polgár ma már az elvlscíhetetlenségig felfoko
zott közterhek slalt nyög. Beszélt ezután a 
Vásárpénztár gazdálkodásáról, majd azzal fe
jezte be beszédét, hogy kitartással dolgoznak 
és fognak dolgozni a polgárságért.

Dr. Sebestyén Ernő és Bernát Albert felszóla
lása után a gyűlés véget ért.

A Belvárosban Deutseh Mór nyitotta meg a 
demokraták gyűlését. Utána Fábián Béla rövid 
beszédében Láng Lajos érdemeit méltatta, majd 
Láng Lajos szólalt fel, aki a városházi több
ségi pártok tízéves gazdálkodásának bűneiről 
szólt. Utána Simonyi Simon. Schncidcr János, 
Lukács Géza és Franki Kornél szólaltak fel.

Az angyalföldi gyűlésen Pollacsek Nándor, 
Kiár Zoltán, majd Földváry Béla, Vargha Gábor 
és BischitZ Marcell beszéltek.

A kormány a Hitelbank 
ut|án lekötötte a 3 millió 
angolfontos elölegkölcsönt

Dr. Wekerle Sándor m. kir. pénzügyminiszter 
a Magyar Általános Hitelbank közreműködésével 
megállapodást létesített egy az N. M. Rothschild 
et Sohn londoni bankház vezetése alatt álló 
nemzetközi bankcsoporttal mintegy 87 millió 
pengő összegű angol fontra, dollárra és svájci 
frankra szóló egyéves magyar kincstári váltók 
leszámítolása tárgyában. A tranzakció előlegnek 
tekintemdő arra a hosszúlejáratú kölcsönre, 
melynek felvételét a törvényhozás az 1030. évi 
XXXI. te.-kel határozta el és ennekfolytán az 
abból befolyó összeg a törvényben említett hasz
nos beruházásokra fordítandó. Ezen előlegre a 
pénzügyminiszter semminemű külön biztosítékot 
vagy zálogot nem kötött le fedezetűi, úgyszintén 
nem nyert ezzel kapcsolatban a bankcsoport kü
lön előjogokat a hosszúlejáratú kölcsön elhelye
zésére vonatkozólag. A kincstári váltók leszá
mítolása az átvevő csoport bankári jutalékánál^ 
betudásával a kincstárra nézve összesen évi 6'/» 
százalékkal megfelelő kamatteherrel jár.

0 „Hermcs“ Magyar Általános Váltóilzlct 
Rt. közgyűlése az 1029—30. üzletév 630.536.22 
pengőt kitevő tiszta nyereségéből részvényen
ként 2 pengő (10%) osztalék kifizetését hafá. 
rozlg el. A szelvények november 22-étől kezdő
dőig kerülnek beváltásra. Az igazgatóságba uj 
'tagul Beck P.óhertct, a Magyar Általános Hitel
bank ügyvezető igazgatóját ’álasztottúk be.

_ FÉNYVKS-utalvány
* Arvőuyea 19*0  november hó BO-tg
o Ezen utalvány ellenépen minden vevőnknek 
a (ka csak 8—• pengéért la vásárolt arubázunsbanj
* dl|talanul
■*  adunk asy vajét he»lédéről készO't l őrhete’Ion vtr-
* mofon emer. a 'emez 2 percnyi b-saédoi tartat- 
5 nu és a bemondás után azonnal ntvcbeő.
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műtét után meghalt egy fiatalasszony az oruosi rendelőben
Tina”e™dörsenamemnmwnaOaOnyomozástiai

’ Tegnap délután tragikus haláleset történt 
B Rákóczi-ut 70. szám alatt levő orvosi ren
delőben, ahol egy fiatalasszony orvosi ke
zelés közben hirtelen meghalt anélkül, hogy 
meg lehetett volna állapítani a halál köz
vetlen okát.

Tegnap délután hat óra tájban egy 
Rákóczi-uti orvosi rendelőbe hívták 
a mentőket, akik ott eszméletlen álla
potban találták Makra Imrénét, egy 
hivatalnok 30 esztendős fiatal feleségét, 

aki a Rákóczi-tér 6. számú házban lakott.
A mentőorvosok megvizsgálták Makra 

Imrénét és miután ugy látták, hogy még 
van benne élet, azonnal hordágyra telték, 
hogy beszállítsák a Rókus-kórházba. Köz
ben azonban, mielőtt még a szerencsétlen 
asszonnyal kiérlek volna az orvosi műtőből, 

Makra Imréné kiszenvedett.
Az eset olyan rendkívüli volt, hogy a 

mentőorvosok is valósággal tanácstalanok 
voltak és noha a szabályok szerint a men
tőknek halottat nem szabad elszállítani, 
legjobbnak láttak, hogy mégis beviszik 
sürgősen a Rókus-kórházba, abban a re
ményben, hogy

hátha csak tetszhalálról van szó 
és még rendkívüli beavatkozásokkal életre 
lehet támasztani a halálra vált asszonyt.

A mentők megérkezése és a páciens el
szállítása természetesen feltűnt a házbeliek
nek, az utcán is nagyobb csődület támadt, 
úgyhogy a közelben posztoló őrszemes 
rendőrnek is feltűnt a dolog, a helyszínre 
sietett és ott megindilotta a nyomozást az 
ügyben. A rendőr

jelentést tett a főkapitányság központi 
ügyeletére,

ahová pár perccel később befutott már a 
Rókus-kórház jelentése is, hogy oda holtan 
beszállították a Rákóczi-ut 70. számú ház
ból Makra Imréné 30 esztendős háztartás
beli asszonyt.

A főkapitányság központi ügyeletéről

Ügyvéd és színész véres 
kardpárbaja

Szeged, november 23.
(A Hétfői Napló tudőfitójónak telefonje

lentése.) Vasárnap délelőtt véres kardpár
bajt vívtak az egyik szegedi vívóteremben 
Wcssely Pál színész és dr. Martonossy Fe
renc ismert szegedi ügyvéd. Az affér előz
ménye az a kávéházi jelenet volt, amely né
hány nappal ezelőtt játszódott le és amely
nek során

egy összeszólalkozna hevében Wcssely 
knock outolta az ügyvédet.

Az inzultus után az ügyvéd provokáltatta a

Budapesten keresnek 
két ausztriai rablógyilkost

Vasárnap délben érdekes rádiómegkeresés 
érkezett a bécsi rcndőrigazgatóságtól Buda
pestre.

A rádiógram tudomására hozta a budapesti 
főkapitányságnak, hogy a Baden közelében 
lévő Lenzkirch községben borzalmas

rablógj-ilkosság áldozata lett dr. Drctz 
Rudolf gyógyszerész.

A nyomozás megállapítása szerint a gyilkos
ságot két külföldi férfi követte el, akik a je
lek szerint

motorkerékpáron menekültek Bécs felé 
és onnan tovább, valószínűleg Magyar

ország Irányába.
A lenzkirchi rendőrség megállapítása szerint, 
a két rablógyilkos motorkerékpáron bejárta

Boszorkányüzés 
hajlevágással és bájitallal a gyulai határban

A múlt év júliusában történt, bogy özvegy 
Veréb Mihályné meglátogatta Kurucz Mihályt, 
akivel nem állt valami jó viszonyban. A látoga
tás tehát nem okozott valami különös örömöt 
Kurucznak, aki „boszorkányt" látott a nyolc
vanéves öregasszonyban és igy nem szívesen 
látta a házában. Annál inkább megdöbbent te
hát, amikor

■ látogatást kővető reggel erős lttmliji.il 
érzett, amely nem akart szUnnl.

Kiment a szemészeti kórházba ahol az orvosok 
megállapították, hogy egésze.! különös szembe
tegséggel állanak szemben.

Az orvosok nagy gonddal kezelték Kurucz Mi
hályt, akit nagyon elkeserített a betegsége, 
amely

egyre súlyosabbá vált. Mire eljött a szep
tember, már elvesztette egyik szemének 

látóképességét
és félő volt, hogy a baj átterjed a másik sze-

Békéscsaba, november 23.
Egy darab középko; elevenedett meg zom- 

halon délelőtt a gyulai törvényszék előtt egy 
valóságos kis boszorkányper kapcsán. A ható
ság előtt régen ismert kuruzslónő- Maezucza 
Borbála került közegészségügy elleni kihágás
sal vádoltan a bíróság elé és vele együtt a vád
lottak padján ültette az ügyészség Kurucz Mi
hály kertészt és Szidon Sándornét is

a messzOnö
MITTERDORFER O. és TÁRSA

KIQYÓ-UTCA 4. 
likvidAciós Arairól mindenki beszél 

azonnal rendőri bizottság ment a Rókus- 
kórházba és a rendőrorvos megvizsgálta a 
fiatalasszony holttestét. A vizsgálat ered
ményeképpen a rendőrorvos annak a véle
ményének adott kifejezést, hogy

Makra Imréné halálát valószínűleg 
műtét utáni elvérzés okozta.

A rendőrorvos azonban határozott véle
ményt nem mondhatott a halál közvetlen 
okáról, mert ezt csak a törvényszéki bonco
lás során lehet majd megállapítani.

Annyi azonban
kétségtelennek látszik, hogy a szeren
csétlen fiatalasszony halála tiltott mű

tétből kifolyóan következett be, 
az azonban nem bizonyos, hogy elvérzés 
okozta-e halálát, mert a szakértők azt sem 
találják lehetetlennek, hogy a műtétnél 
alkalmazott injekció következtében állott 
be a halál.

Mindezekre a kérdésekre azonban csak a 
boncolás tud majd adni határozott és két
ségtelen választ.

A főkapitányságon részletesen 
kihallgatták az orvost 

a tragikus esetre vonatkozóan.
Elmondotta, hogy Makra Imrénét már 

régebb idő óta ismerte, hozzá azonban a 
fiatalasszony azelőtt nem járt kezelésre. 
Szombaton délután megjelent orvosi rende
lőjében Makra Imréné, de az orvos kijelen
tése szerint, akkor már igen sulyos állapot
ban volt és igy

nem az ő beavatkozása okozta a tragi
kus halálesetet.

Az orvos kihallgatása igy tehát nem 
vezetett a tényállás teljes tisztázására 
és igy a további rendőri nyomozásra vár a 
feladat, hogy világosságot derítsen a rejtélyes 
hirtelen haláleset ügyére. A főkapitányságon 
természetesen attól teszik függővé a további 
lépéseket, hogy milyen megállapításokra 
vezet a törvényszéki boncolás.

színészt. A segédek olasz kardokkal vívan
dó kardpárbajban állapodlak meg, — ezt 
vívták meg vasárnap délelőtt a felek.

A szembenálló felek igen hevesen csaplak 
össze és az ötödik menetben

Wcssely kardjával éles vágást ejtett 
Martonossy arcán.

Az ügyvédet nyomban elöntötte a vér, mire 
az orvosok Martonossy dr. tiltakozása elle
nére a párbajt beszüntették. A felek nem 
békültek ki.

Ausztria nagy részét és a jelek szerint már 
több bűncselekményt is elkövettek. A Buda
pestre küldött rádiógram személyleirást is 
közöl a két emberről, ezek szerint az egyik 
170 cm. magas, kék sapkát, sötét kabátot, 
szürke felsőkabátot viselt, a másik személy- 
leírása már hiányosabb, erről csak annyit 
mond a rádiógram, hogv valamivel maga
sabb társánál s ugyancsak kék sapkát visel.

Az osztrák rendőrség megkeresése alapján 
már vasárnap

megkezdte a budapesti rendőrség a nyo
mozás*

a kél rablógyilkos kézrekeritésére arra az 
esetre, ha menekülésük útját valóban Ma
gyarország felé vették.

Ha minden kétséget kizáróan meg akarja állapítani.

hol Mianak legolcsíM szikiem 
keresse fel „Népszerű osztályunkat” 

IV.. Petőn Sándor-utca 10. szám alatt.
ahol elsőrendű tiszta evaelu eredeti 
francia és angol ruhakelmét 3.50,3.90 és flP-ért, 
kabátszövetet 6.10 és 12 pengőért vásárolhat

nő!- és férfidlvaikclmék áruháza.

niére is. Ekkor jelent meg a kertész házában 
Csibi Fercncné, aki azt ajánlotta Kurucznak, 
hogy menjen el Maezucza Borbálához, aki egé
szen biztosan meg fogja gyógyítani.

Kurucz Mihály most már szentül hitte, hogy 
„meg van rontva" és felkereste Maezucza Bor
bálát. Az öregasszony megvizsgálta a beteget, 
kijelentette, hogy megróni ollók és azonnal meg
mondta a gyógyulás módját is. Szerinte

a megrontást Veréb Mihályné okozta, aki
nek a hajában van nz ereje.

Ezt kell tehát levágni, ő majd italt készít belőle 
és ha ezt Kurucz megissza ,akkor azonnal meg
szűnik a rontás.

A kertész szótfogadotl. Jegyesével: Szidon 
Sándornéval egy esős hajnaliján meglesték az 
utcán Veréb Mihályné!, földre tepertők és egy 
ollóval lenyiriúk a haját. A hajat azután elvit
ték a kuruzslónöhöz, aki italt készített belőle 
és azt Kurucczal megitatta. Az igazság kedvéért 
le kell szögezni, bogy ’

a kertész másik szeme végeredményben 
csakugyan teljesen meggyógyult...

Bőrösidlopásokból tartotta el 
családját egy tönkrement 

bndapesta kereskedő
Vasárnap délelőtt a keleti pályaudvaron 

feltűnt egy detektivnek egy jól öltözölt 
férfi, aki podgyász nélkül szállt fel az egyik 
indulófélben levő gyorsvonatra és még a 
vonat elindulása elölt leszállt az elsőosz- 
tályu fülkéből, kezében egy drága disznóbőr 
bőrönddel.

Igazolásra szólították és a jól öltözött 
férfi azonnal azt a meglepő kijelentést lőtte:

— Csak tartóztassanak le. én vagyok 
a régen keresett bőröndtolvaj.

A detektívek azonnal he is vitték a főka
pitányságra a jól öltözött férfit, akiről ki
derült, hogy Melczcr Ignác Imrének hívják, 
37 éves kereskedő, aki az Ó-utca 11. számú 
házban lakik feleségével és két gyerme
kével.

Melczcr részletesen bevallotta, hogy kö
rülbelül

háromnegyedét*  óla abból él és abból 
tartja cl családját, hogy a keleti pálya

udvarról elinduló vonatokról bőrön
döket, táskákat s más értékesnek látszó 

holmit lop cl 
és azokat értékesíti a Teleki-téren.

A kereskedő szinte sírva mondta cl, hogy 
egy év óta, amióta tönkrement, nem tudott 
semmiféle tisztességes keresethez jutni.

A különös esetből kifolyóan aztán Maezucza 
Borbála ellen közegészség elleni kihágás, Ku- 
rucz Mihály és Szidon Sándorné ellen pedig sze
mélyes szabadság megsértése és becsületsértés 
miatt emelt vádat az ügyészség. Szombaton tár
gyalta a humoros ügyet a törvényszék büntető
tanácsa.

Maezucza Borbála beismerte, hogy ö adta a 
tanácsot és hogy italt főzött a levágott hajból. 
Ezért a ténykedéséért öt pengő honoráriumot 
Kapott, de büszkén hangoztatta, hogy gyógykeze
lésének meg is volt a teljes sikere, mert amit a 
szemkórházban az orvosok nem tudtak elérni, 
azt ö elérte: megmentette a kertész szeme- 
világát.

\ törvényszék mindhárom vádlott bűnössé
gét megállapította és Maezucza Borbálát három
hónapi fogházra ítélte, mig Kuruczot és Szi
dóniáéi fejenként 30 pengő pénzbüntetéssel suj-. 
tolla. Az Ítéletben mindegyik elitéit megnyugo
dott. de a kuruzslónö azzal a megjegyzéssel vo-. 
nult be a fogházba, hogy „mégis csak többet 
tudtam, mint a doktorok ..

Nem akarta, hogy családja éhenhaljon, ezért 
elhatározta, hogy tolvajlások utján 

fogja gyermekei kenyerét biztosítani. 
Megmaradt jó ruháját magára öltve, első- 
izben perronjegyet váltott a keleti pályaud
varon és beszállóit egy indulófélben lévő 
vonal elsőoszlií’vu fülkéjébe. Az egyik utas 
kihajolt az ablakon, hogy újságot vegyen, 
nhban a pillanatban ő elcnicite bőröndjét 
cs azzal elmeneküli. Az első sikerült vasúti 
tolvajlás óta

hciről-héíre elkövetett egy-egy ilyen uii 
lehajlást

Az elmúlt illőben tényleg rengeteg panasz 
érkezeti a főkapitányságra vasúti bőrönd
lopások miatt és éppen erre való tekintettel 
szigorú intézkedése kel tellek a keleti pálya
udvaron. Minden vonatot detektivek figyel
tek már hetek óla és most végre sikerült 
elfogni a hónapok óta keresett bőröndlol- 
vajl, a kétségbeesett és tönkrement keres
kedő személyében.

A büntetlen előéletű kereskedőt, aki 
nem Is tudja pontosan felsorolni, hogy 

milyen bőröndöket és táskákat vitt el 
a keleti pályaudvarról, előzetes letartózta
tásba helyezték.

lttmliji.il
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HÍREK
Véresre vertek 

egy plakátragasztót 
a szociáldemokrata 

munkások
A fővárosi választásokkal kapcsolatosan folyó 

pl.akátbáhoru mór többizbcn foglalkoztál!® a 
rendőri hatóságokat is. Több apróbb incidens 
utón a főkapitányságnak u mull héten rendele
tét kellett kiadni, amely szigorúan figyelmezteti 
g platót szaggatókat, hogy

a klrogaaztotf választási pinkátokat senkinek 
sem szabad letépnie,

mert ezt a fennálló intézkedések szigorúan meg
torolják.

Szombaton éjszaka azután olyan sulyos vere
kedés történt u plnkátragasztással kapcsolato
sán, hogy nemcsak a rondőriégnek, de még a 
mentőknek is be kellett avatkozni.

Éjjel tizenegy óra tájban Hegedűs László 22 
éves magántisztviselő, aki a Mihálovics-utca 
23. számú házban lakik, a Tűzoltó-utca 81 számú 
ház falúra az Egységes Párt választást plnkáljál 
ragasztotta. Éppen ekkor táéillt ki a házban 
lévő szociáldemokrata párthelyiség ajtaja és a 
kiözönlő párttagok közül mintegy

huszan-harmlncan rárontottak a plakát- 
rngasztöra.

Összo-vissza verték a fiatal magántisztviselőt, 
aki eszméletlenül esed össze.

Az őrszemei rendőr akadt rá az eszméletlenül 
heverő fiatalemberre, akit azután

■ mentők térítettek eszméletre
és szállítottak be n R< s kórházba.

A verekedés ügyében rendőri nyomozás in
dult meg,

a szociáldemokrata párt több tagját kihall
gatták,

azonban eddig még nem sikerült megállapítani, 
hogy kik verték össze a plakátragasztó tisztvi
selői. A nyomozás tovább folyik.

— A kormányzó felavatta ar, uj dunaföld
vári hidat. Vasárnap délelőtt nagybányai tfi
léz Horthy Miklós kormányzó jelenlétében 
(elavulták az uj Dunahidnt, amely Duna- 
földvárról vozet ót a solli partra és igy a 
punánlult összeköti a Tisza innenső részé
vel. A kormányzó különvonata déli három
negyed tizenkét órakor érkezett nz állomás 
ra, aki a fellobogózott községen keresztül 
a hösök emlékművéhez vonult és megkosza- 

^rurta nzt. Ezután a hídfő közelében felálli- 
jrtolt díszsátorba ment a kormányzó, nho) 

Rúd János kereskedelmi miniszter köszö- 
iötte nz államfőt, majd felkérte a kormány
zót, hogy a hidat adja ót a forgalomnak. A 
kormányzó eltépte a szalagot s ezzel átadta 
a forgalomnak a hidat, amelyet Ambach Mi
hály esperes áldott meg és amelyre elsőnek 
a kormányzó lépett Majd átvonultak a túlsó 
partra, ahol Kása Lajos református lelkész 
Solt község nevében üdvözölte a kormány
zót, majd imát mondott. Azután többszáz te
rítékes bankett volt, amelyen a megjelentek 
lelkes ünneplésben részesítették a kormány
zót, aki délután kíséretével együtt a Túrán 
különvonaton visszatért a fővárosba.

— A Széchenyi Szövetség negyedszázados 
jubileuma. Az Országos Széchenyi Szövet
ség vasárnap délelőtt ünnepelte fennállásá- 
páji negyedszázados jubileumát. Az ünnepi 
közgyűlésen, amelyen Mafláik József gróf 
elnökölt, Walko László dr. elnök mondotta 
a megnyitó beszédet, amelyben visszapillan
tóid vetett a szövetség negyedszázados mű
ködésére. Ezután Mayer Károly földmivelés- 
ügvi államtitkár és Sehandl Károly, az OKIJ 
ajelnök-vczérigazgntója köszöntötték a jubi
láns szövetséget, végül Majlálh József gróf 
Apponyi Albert, Almássy László, Scitovszky 
Béla, Wekerle Sándor, Gömbös Gyula, Ripka 
Ferenc és a 5zée/ien|/í-család Írásbeli sze- 
rencseklvánatait olvasta fel.

— Az Egységes Községi Polgári Párt gyűlései. 
A Józsefvárosi Kfirhen az Egységes Községi Pol
gári Párt nagygyűlést rendezett vasárnap dél
előtt, melyet Káinok! Redő Sándor nyitott meg. 
Karma Jenő és Recseg Antal várospolitikai fej
tegetései után Szabó Sándor országgyűlési kép
viselő beszólt. Utána Lengyel Endre dr., 
Sfűhmcr Géza. fíazdy Jenő, Molnár Béla dr., 
Sdgváry Sándor dr., Farkas Vilmos dr., Ma- 
tóesy Károly mondottak beszédet. A Rudai 
Vigadóban Fodor Antal nyitotta meg nz Egységes 
Községi Polgári Párt nagygyűlését. Harrer Fe
renc dr., inujd utána Fabinyi Tihamér beszélt. 
Korma Jenő beszéde után' Kállay Miklós keres
kedelmi államtitkár szólalt fel. A Ferencváros
ban Usetty Bála és Wcllisch Andor beszéllek.

— A Tisza Islván-egyrtom építkezéséből 
részt kérnek a debreceni Iparosok. Debre
cenből jelentik: A debreceni kereskedelmi 
ég iparkamara dísztermében vasárnap dél
előtt gyűlést tartottak a debreceni iparo
sok A gvü és szónokai, élükön Hegymegi 
Kiss Pállal, liltrkozlak aj ellen, hogv az 
öj és félmillió pengős egyetemi építkezések
ből semmit sem juttattak a helybeli iparo
soknak. Ehnlórozták, hogy memorandum
mal fordulnak a kultuszminiszterhez, amely
ben részt kérnek nz építkezésekből.

»- Díszközgyűlést tartóit a Mérnök és fieltéSK 
ügylet A JWnfll/ar Mérnök és Ép'lés: Egylet I 
váaórnnp délelőtt tartotta ünnepi ülését. Orpha 
nid's János elnöki megnyitója elán Kertész 
K. Róbert államtitkár beszámolt a nemzetközi 
épliésikongrcsszus eredményeiről

Leszúrta a feleségét egv lémédu gazdálkodó
Kéthely, nov. 22. 

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Kéthely so 
mogyruegyei községben tegnap reggel bor
zalmas tragédia játszódott le Gelencsér Já
nos tekintélyes, jómódú kéthelyi gazda há
zánál.

Gelencsér a szőlőhegyről reggel érkezett 
haza és reggelizés közben összeveszett fele
ségével. A veszekedés közben kiküldte a 
szobából a 13 éves kislánykát, majd

neklugrott az asszonynak és fojtogatni 
kezdte.

Holnap döntenek
a városházán a Hév. átvételéről

A főváros közlekedési bizottsága hetekkel 
ezelőtt albizottságot küldött ki a IIÉV meg
váltása iránt benyújtott ajánlatnak a megvi
tatására. Ez a bizottság műszaki, jogi és 
pénzügyi szempontból vizsgálta meg az aján
latot és a vizsgálat eredményéről jelentést 
terjeszt a polgármester elé. Dr. Karma Jenő 
a közlekedési bizottság elnöke a kiküldött al
bizottságot holnap délelőtt 11 órára ülésre 
hinta össze, amelyen dönteni fognak a HÉV- 
ajánlat sorsáról. Minthogy ez a kérdés a fő
város közönségét és a pestkörnyéki lakosokat 
közelről érinti, magához Kozma Jenőhöz, a 
közlekedési bizottság elnökéhez fordultunk 
felvilágosításért.

Dr. KOZMA JENŐ
a következőket mondotta a Hétfői Napló 
munkatársának:

— Műszaki és jogi szempontból alaposan 
áttanulmányoztuk a kérdést, most már csak 
a pénzügyi szempontok megvitatása van 
hátra.

A keddi ülésnek éppen az a feladata, 
hogy pénzügyi szempontból döntsön az. 

ajánlat sorsa felett.

■— Elfogták a mczöbercnyl betörőt, aki a 
budapesti vonaton árulta a lopott ékszere
ket. Békéscsabáról jelentik: Berényi Károly 
dr. mezőberényi orvos lakásán n minap be
törő járt és többezer pengő értékű ékszert 
elvitt. A csendőrök vasárnap letartóztattak 
Galagyik András iparossegédet, amint ép- 
öpen a budapesti személyvonaton megvételre 
klnálgatta Berényi Károly dr. ékszereit. 
Galagyik bevallotta, hogy más betöréseket 
is elkövetett és a lopott holmikat Budapes
ten. a Teleki-téren értékesítette. A betörőt 
letartóztatták.

— A Keresztény Községi Pírt gyűlései. A Ke
resztény Községi párt vasárnap a város több 
helyén tartott választói nagygyűlést. A Zugló
ban Petrovácz Gyula tartott hosszabb beszédet, 
amelyben azt hangoztatta, hogy ma is vannak 
még vörös szeplők a városháza fehér arculatán. 
A Vízivárosban a Budai Vigadó helyiségeiben 
Ernszt Sándor népjóléti miniszter a mostani 
súlyos gazdasági válságról beszólt. Csllléry 
András és Toperczer Ákosné után Wolff Károly 
szólalt fel. aki kijelentette, hogy törvénnyel 
kívánják biztosítani a munka szabadságát. 
Petrovácz Gyula beszélt még, majd az ülés 
végétért. A Mária Valéria-utcal Lloyd-épület 
nagytermében Lázár Ferenc dr elnöki meg
nyitója után ugyancsak Wolff Károly tartott 
nagyszabású beszédet. Óbudán Rodzcnhardl 
János dr. nyitotta meg az ülést és Szokolay An
tal espcresplébános után Wolff Károly és 
Kócsán Káioly beszéltek. A Kálvária-téren Ho- 
monnay Tivadar, Katona János és Haller István 
beszéltek. A Ferencvárosban ugyancsak gyű
lése volt a Keresztény Községi Pártnak, ame
lyen Ernszt Sándor népjóléti miniszter tartott 1 
hosszabb beszédet.

íárdSkaicrm.uM. mosdftk 
KI*  gyárt hibával BÁLIN T-ndl. 
IV., Magyar utca I. szám (Koasutb 
lAlos-utca sarok) Teieton 853—10

Petrovácg Gyula éa • pirostaxísok. A Hétfői 
Napló november 10 iki számában hírt adtunk 
arról, hogy az Erzsébet klrályoé-ut egyik ven
déglőjében tartott gyűlésre — amelyen Petro
vácz Gyulának a kisipar védelméről kellett 
volna előadást tartania — a képviselő Marta 
autótaxin ment ki, amiért a gyűlésen jelenvolt 
pirostaxísok erőteljesen zúgolódtak és elége
detlenek voltak. Megállapítjuk, hogy a Hétfői 
Napló ezen híradása téves információ követ
keztében jelent meg. Petrovácz Gyula ellen 
ezen a gyűlésen n'ltlH nem hangoztatott elége
detlenséget. u gyűlés a leglelkesebb hangulat
ban folyt 1b. a jelenlevők a legnagyobb érdek
lődéssel haligntlák végig a képviselő előadását.

— A hegyőr halálos szerencsétlensége. Dom
bóvárról jelentik: Olasz József tamásli hegyőr 
szokott éjjel’ utján eltévedt és lezuhant a 
négyméteres töltésről. Agyrázkódást kapott, dr 
még clvónszorgolt lakásáig, ahol meghalt.

— Budapest hölgykörönsége nem várja meg
a válnNztásokal! Ok már választoltak. Kará
csonyi szükségletüket a Fischer selyem és női- 
divaiáruház (Bécsi-utca 10.) most meginduló 
40. karácsonyi vásárán fedezik, meri tapasz
talatból tudjak, hogy ez a legrégebben mo
dernné fejlődött áruház Pesten, melyben tra
díciói kereskedői szellem tisztessége hatja
át a karácsonyi vásári, ahol nem zuvar meg
tévesztő hangosság, de minden vevő hljtos 
abban- hogv olcsó pénzért kifogástalan minő
ségű árul kap ó« * cég dúsan felszerelt rak- 
tárában • legkényesebbek is megtalálják azt, 
amit keresnek. i

Gelencsérné kitépte magát az ura kezei 
közül és az udvarra rohant, de az ember 
nyomában volt és egy

hatalmas disznóölő késsel hátulról le
szúrta az asszonyt, 

aki vérében eszméletlenül esett össze.
A sikoltozásra előrohantak a gazda le

gényfiai, akik lefogták vérengző apjukat, 
majd az érkező csendőröknek átadták, akik 
megbilincselve a kaposvári ügyészség fog
házába kísérték a gazdát.

Az asszony állapota reménytelen.

Az ülésre meghívtam az ajánlattevők képvi
selőit is, mert tőlük várok propoziclókat ab
ban a tekintetben, hogy a főváros mennyit és 
milyen feltételek mellett fizessen a HÉV át
vételéért. Nem kétséges ugyanis, hogy

a fővárosnak készpénze nincsen, tehát a 
megváltást ezen az alapon nem eszközöl

hetjük.
Ar ajánlattevőknek kell gondoskodniuk a köt
vények plaszirozásáról és nekik kell elfogad
ható javaslatot tenniük a felmerülő pénz szük
séglet fedezéséről. A keddi ülésen remélhe
tően olyan javaslatot fogunk hallani az érde
keltségek részéről a pénzügyi lebonyolításra 
vonatkozóan, amely javaslat számunkra el
fogadható lesz. Ha az érdekeltség a pénzügyi 
lebonyolítást illetően elfogadható tervvel jön
ni nem tud, ugy egyelőre le kellene monda
nunk a HÉV átvételéről.

A főváros közönsége mindenesetre nagy 
érdeklődéssel várja a holnapi ülés eredmé
nyét, mert hiszen a holnapi városházi dön
téstől függ a tarthatatlan pestkörnyéki köz
lekedési viszonyoknak a megjavulása.

— A szocldldemokrnta párt gyűlései. Vasár
nap délelőtt a szociáldemokrata párt a vi
gadói nagygyűlésen kívül öt helyen tartott ke
rületi gyűlést. A Vigadóban dr. Réoész Mihály, 
Pcyer Károly, Weltner Jakab, Propper Sándor 
cs Buchinger Manó beszéltek, majd határozati 
javaslatot fogadlak cl, amelyben élesen tilta
koznak a belügyminiszter azon eljárása ellen, 
amelyet a fővárosi választások kiírása körül 
folytat és megbélyegzik a belügyminiszter tak
tikázását. A határozati javaslat elfogadása 
után a nagygyűlés Buchinger Manó zápószavni- 
val véget ért. A Ferencvárosban Pajor Ru
dolf, Kertész Miklós, Lázár Emil, Esztergályos 
János, dr. Révész Mihály, Csillag Ferenc szó
laltak fel és éles szavakkal bírálták a város
házi többség tízesztendős munkáját. — Kőbó- 
nyán dr. Farkas Zoltán, Faragó Dezső, Stern 
Szerén: Óbudán Bresztovszky Ede, Büchlcr Jó
zsef és Knurr Pálné; Angyalföldön Csapó Sá
muel és Szepesy Albert; Kelcnföldön Kóthlg 
Anna. Bcchtler Péter és Milos Sándor voltak 
a gyűlések szónokai.

FELHÍVÁS!
Olcsó férfiruha és téli

kabát reklámvásár 
Nov. 24., 25 és 26-án.

Cégem kiváló és hihetetlenül olcsó 
készítményeinek megismertetése cél
jából olcsó reklámvásárt rendezek. 
Eladásra kerülnek remek szabású di
vatos férfiöltönyök, sötétkék, fekete 
és legújabb mintázata szövetekből 
48,~ pengőért. Kitűnő minőségű, ki
fogástalan kivitelű, fekete finom posz
tóból készült bársonygalléros hosszú 
férfitélikabát 58, — pengőért László 
Lajos férfiruhaáruháza, V., Vilmos 
császár-ut 40.

— Életuntak. A József-körtit és Baross-utcn 
sarkán vasárnap délelőtt egy negyven év körüli 
férfi morfiummal megmérgerte magát és esz
méletlenül zuhant a kövezetre. A mentők sú
lyos állapotban vitték he a Rókus-kórházba. 
Csak annyit lehetett megállapítani róla, hogy 
Winkler Istvánnak hívják — Brodus Rózsa 30 
éves háztartásbeli alkalmazott, a Rákóczi-ut 
51. számú házban öngyilkossági szándékból 
szublimáltál inegmérgczt-*  magát. A mentők 
életveszélyes állapotban vitték a Rókus-kór
házba.

—- November 24-, 25. és 2fl-án férfiszabó
termemben megrendelt és át nem vett finom 
fekete férfl-téliknbálok bársonygallérral, re
mek szabás és kivitelben. mélyen leszállított 
alknlini vételáron, 55 pengőért kaphatók min
den nagyságban. ..Versrnyszabóság", Rotlen 
biller utca i/A., I. emelet.

Tőseggei kevert príma tiszta lakai

trágyát 
valamint aa tme« má«nemü aisrhatrágyákai wageono -- 
bán es ’ii varok bán n Ilit leg|utíbnyoMbDiiiu 

minELMMn Géza 
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— Leszúrta ■ vetélytársát. Szekszárdid! u.
lentik: Bata községben ma kellett tolna 
mennie Csopor Tivadar Imre 19 éves faluben 
legény esküvőjének azzal a leánnyal, akinek 
bosszú ideig Tolnai Lajos falubeli legény na 
varolt A két vetélytárs ma a sétatéren véjetle*  
BŰI összetalálkozott és szóváltásba keveredett 
Tolnai bicskát rántott éa ellenfelét súlyosan 
megsebesítette A megsebesült legényt mentő, 
autón beszállították a szekszárdi kórházba ahol 
állapotát reménytelennek mondják. Tnln»;i 
letartóztatták na,t

— Betörők kifosztottak egy dlratáruűzletet 
A Visegrádi-utca 33. számú házban vasárnapra 
virradó éjszaka vakmerő betörést követtek*  el 
ismeretlen tettesek, akik Grünwald Bernit 
divatórukereskedő üzletét feltörték és onnan 
nagymennyiségű árut vittek el. Ezenkívül fej. 
törték a pénztórfiókokat is s onnan többszáz 
pengő készpénzt vittek el. A betörőket, akik- 
nek feltűnés nélkül sikerült zsákmányukkal elí 
menekülni, a rendőrség erélyesen keresi.

—A Közlekedés. Dr. Konc: Endre bcItlgT. 
miniszteri tanácsos, kitűnő havi szemléjének 
novemberi száma rendkívül érdekes tartalom- 
ma] jelent meg. Ismerteti Budapest köziekedé, 
sének problémáit, alapos és kimerítő köziemé- 
nyékben tárgyalja a legújabb közlekedési ron- 
deleteket és elvi jelentőségű döntéseke!. 
Közlekedés kiadóhivatala Budapest, V., j/on. 
véd-utca 10

— A TÉBE ülése. Nyíregyházáról jelentik: 
A TÉBE tiszántúli kerülete vasárnap délelőtt 
Nyíregyházán kerületi gyűlést tartolt, melyen 
Hegedűs Lóránt, Versényi Tibor kormányfő- 
tanácsos, debreceni bankigazgató és Nyúlásig 
János n TÉBE igazgatója tartottak előadási a 
mai pénzügyi és gazdasági helyzetről. A gyűlés 
után nagyobbsznbásu bankett volt.

— Agyonütötte a villanyáram. Sárospatak- 
ról jelentik: A Bodrogközi Gazdasági Vasút 
állomásán Székely János, a vasút 32 éves iro
dakezelője véletlenül hozzányúlt a villamos fő- 
vezetékhez, amely halálra sújtotta. A szeren
csétlenül járt irodakezelő tragikus halála nngy 
megdöbbenést keltett az egész városban.

— 105 éve fennálló „Kölcsönös Tűzkár*  
ós „Janus“ általános kölcsönös biztosító in< 
tézet magyarországi igazgatósága V., Nádon 
utca 34., megvásárolta nz V., Ho’d-utca 21. 
és Báthorv-utca 15. számú snrokpalofál és 
és 1931 julius havában foglalja el az uj 
irodahelyiségeket.

— Főúri esküvő. Hétfőn délben esküvő 
lesz a budai várkápolnában. Zichy Domon
kos gróf tartja esküvőjét B'.lza Marietta 
grófnővel, ak: tudvalevőleg a Vigyézó-örök- 
ségből — az Akadémiával történt megegye
zés folytán — hatalmas részt kapott. A vő
legény Zichy Rafael gróf fia.

— Manapság, amidőn az idők járása, n g.iz- 
dnségi viszonyok annyira megnehezüllek felel
tünk, a helyzet szinte kényszeríti a gondos 
számító háziasszonyi arra, hogy meggondolja 
hol vegyen, mi’ vegyen? Karácsonyi vásárlásai 
fedezésére mi a Kristóf-tóri Szcnásy Gyula cé
get ajánljuk. Ugyanis joggal tételezzük föl, 
hogy ez a 100 éves makulátlan hírnevű cég az 
igazmondás kötelességét száz százalékban ko
molyan veszi és kérjük ennélfogva a ma meg- 
ielent hirdetését már csak ebből a szempont
ból is figyelemre méltatni. Miután e régi 
patrícius cég nevéhez hasonhangzásu cégek is 
vannak, ajánlatos a cimre ügyelni.

— Állandó Nikotcx-késelet « trafikokban. 
A nikofinmentesitett dohánygyártmányok nagy 
sikerével rgvelöre még nem tudott lépést tar
tani a lágymányosi Nikolex-üzom, annak el
lenére, hogy valóban megfeszített erősei, ha
talmas munkásléf számmal dolgozik. Még » 
Dohánvjövcdék sem számíthatott ugyanis arra 
a felfokozott keresletre, amellyel a Nikotev 
cigaretták és szivarok a közönség körében^ 
lálkoztak. Igv történt, hogy a trafikok legtöbb
jében átmenetileg hiány mutatkozott Nikolci- 
dohányáruban, ami sok Jogos panaszra szol
gáltatott okot. A nikotinmenlesités azonban 
most már változatlanul fokozott erővel folyik, 
a szétosztás is rendszeressé vált, úgyhogy két- 
három hét loforgnsn alatt nemcsak Budapes
ten. de az ország valamennyi trafikjában állan- 
dósul a szükséges Nikotexkészlet. Addig '• 
minden lehető megtörténik a közönség igé
nyeinek kielégítésére.

— A Budapest—mohácsi személyhajójárntok 
megszüntetése. A Mngyar Kir. Folyam- és Ten
gerhajózási Rt. igazgatósága közhírré teszi, 
hogy a budapest—mohácsi személvhajójárnto- 
knt az előreholndott időszakra való tekin
tettel a f évben akként szünteti meg, hogy aí 
utolsó menet Budapestről Mohácsra november 
30-án, Mohácsról Budapestre pedig december 
1-én lesz. A gyorsárufelvétel ezen vonal óim; 
másainak cgymásközli forgalmában a fen>‘ 
nnnoko nszünik meg. _________

Harc a láthatatlan 
ellenségekkel

Krlnf: Bacillusvadászok könyve a világiroda
lom páratlan szenzációja. A legnehezebb tudo
mányos problémát nyújtja út a nngy kutató a 
emberiségnek, úgyhogy az a laikus részére new*  
csak érthető, de valósággal érdekfeszitő. Krím 
könyve hűséges munkája a mikroskóp 
sótól a veszettség gyógyításáig és legnagyobb ér
deme, hogy a tudományos, pontosságból »cho' 
a legkisebb engedményt sem teszi. Valósággal él*  
mény n Bacillusvadászok könyvének minden IC*  
jczcic; u tudományos kutatás egy-egy fejezete, 
amely elébünk tárja n niikróbók utáni kutó’1’;. 
izgalmas történetét. Az érdekes nagyérlékü ni” 
a Gutcnbcrg könyvkiadóvóllalát kiadósában F’ 
lent meg kitűnő magyar fordítósban és kaphat 
minden könyvkereskedésben. Ára fűzve 0 
félbőrkötésben 12 P

Dr. FÉNYES
»er-, bór- és nemi-betegeknek rendel egess n»P
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Egy uriasszony 

különös 
szerencsétlensége

Szeged, november 23.
f.4 Hétfői Napló tudósító jónak tele fan je

lentése.) Csodával határos módon menekült 
meg a biztos pusztulástól ma délelőtt egy is
mert szegedi uriasszony: Steiner Istvánná, 
aki vasárnap reggel

kiment a Tisza Lajos-körut egyik bér- 
házában lévő harmadik emeleti lakásá
nak erkélyére, hogy megnézze, milyen 

az idő.
A rövidlátó uriasszony olyan mélyen hajolt 
ki a korláton, hogy egyensúlyát vesztve — 
kibukott. Az esés azonban olyan szerencsés 
körülmények között történt, hogy az uri
asszony nem esett le a: utca kövezetére, ha 
nem

a ház előtt álló fa ágai közé zuhant és 
azok igy esésében felfogták.

Sikoltozására figyelmessé lettek a járókelők, 
akik értesítették a mentőket. Steiner István- 
nét csakhamar kiszabadították szorult hely
zetéből és megállapították, hogy kisebb zu- 
zódásokon és a nngy ijedtségen kívül ko
molyabb baja nem történt.

— A Friedrlch-párt gyűlései. A Keresztény 
Ellenzék vasárnap három nagygyűlést tarloii. 
Budán a Horthy Miklós-uti kávéházban Dras 
kóczu László nyitotta meg a gyűlést. Utána 
Kovács Andor, Léoay Lászlóné, Mutter Gyula 
Tóth Gyula Gábor szólaltak fel, majd Friedrich 
István1 nagy lelkesedés mellett fejtegette, hogy 
egész nyugodtan oda lehelne írni a kormány 
támogató pártok cégtáblájára: Gróf Bethlci 
htván-féle hitbizomány felszámolás alatt, az 
előtt Magyarország. — Kőbányán a Régi Sör 
házban Weiss Konrád megnyitó beszéde után 
Nagy István, Biber József, Takács István szó 
Iáitok fel, majd utánuk Friedrich István be 
szélt, aki azt hangoztatta, hogy a keresztéin 
mühazaflak féltik tőle a revíziót is. — Délután 
a Hársfa-utcai Sütő Ipartestület székházéban 
dr. Ktetzár Jenő. dr. Weis Konrád, Nagy Isi 
ván, dr. Halász László, dr. Tóth Gyula Gáboi 
dr. Takács István után Friedrich István özön 
'-({politikusoknak nevezte nz álkeresztény fá 
bort. Azért özönvizpolitikusok, — mondotta - 
mert azt mondják, utánunk az özönvíz. Pedig 
Utánuk nem az özönvíz következik, hanem a 
dolgozó nép uralma.

— Éhségsztráikot kezdett n mlskolo' 
kommiinishiogitátor. Debrecenből jelentik: A 
miskolci kommunisták vezére. Brcnyó Jó
zsef. a debreceni ügyészség fogházában n 
műit hét csütörtökjén éhségsztrájkot kez
dett. Kt ügyészség elnöke most arra utasi 
tóttá a foház igazgatóját, hogy ha Brenyá 
tovább folytatja a koplalást, akkor mester
ségesen táplálják.

— Az elgázolt gyermek npla összeverte n 
gázoló soffőrt. Kolozsvárról jelentik: Fellner 
Sándor béraulós soffőr a Főút sarkán elgá
zolta Hegedűs Anna 7 éves kislányt, aki súlyos 
sérüléseket szenvedett. A gyermek apja, mikor 
az elgázoló*  megtörtént, odaugrott az autóhoz, 
kirántotta a gázoló soffőrt és össze-visszn 
verje, úgyhogy a rendőrnek l.ellett kiszabadj 
tani a feldühödött apa kezeiből a soffőrt. ak:
e.P»n ■'» rendőr«rg megindította az eljárást.

Ha pénzre van 
szüksége
bodaf««tl vagy bsdape.t-körn’réM htera, 'alakra M 
épt»ker.ésTe. f*vnrsan  é« elönyöaen kaphatja 
hosszabb törles’tósre

SOLTI LAJOS

Molnár László 
az uj tiízoltóíőparancsnok 

Bzeuer Szilárd kormányfőtanácsos, bu
dapesti tüzoltófőparancsnok, amint isme
retes, negyvenévj szolgá’at után nyugalom
ba vonul. A nyugdíjazása már befejezett 
tény és a városházán már folynak a tanács
kozások n főparancsnoki állás betöltéséről. 
Ifibb jelölt került szóba. A tűzoltóság kö
rében ugy tudják, hogy

első helyen Blaschnek Hugó, a főpa
rancsnok helyettese áll,

áki szintén évtizedek óla fejt ki nagyértékü 
munkásságot.

Most azután elterjedt a hir, hogy a 
tHatehnek-Me kombináció megdőlt és a 
tűzoltóság élére városházi embert á litannl;

Állítólag Molnár László műszaki főta
nácsost szemelték ki tüzoitófűparancs- 

noknak.
mig Blaschnek Hugó, mint állandó helyet
tese teljesítene további szolgálatot.

A föpnrnncsnokvállozússal egvidőben ér
dekes újítást terveznek. A kerületi Őrsége
ken egy-egy

motorkerékpáros védőőraéget állítanak 
fel.

Eddig ugyanis minden esetben autókon vo- 
nu’tnk ki a tűzoltók, ezentúl azonban

a kisebb Kisekhez csak motorkerékpá- 
nos őrség robogna, 

ami gyorsabb és nagy üzemköltséginegta- 
larltíst Is jelent.

Jegyesek veres szerelmi drámáié
ClvaHodís miatt Öngyilkos lett egy eszókl urllány 

es a vőlegénye utána ment a halaiba
Szabadka, nov. 23.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon je
lentése.) Megdöbbentő kettős öngyilkosság 
foglalkoztatja az egész várost. Egy ismert 
eszéki urilány, Lévák Elvira és Kasztner 
Pál, Eszék város főszámvevője köveitek el 
öngyilkosságot.

A fiatal huszonhárom esztendős Lévák 
Elvirát és a harmincnégy esztendős Kaszt
ner Pált a kisváros úri társaságában több 
mint egy éve mint jegyeseket könyvelték el. 
Kasztner naponként ellátogatott Lénákék- 
hoz. Már a hivatalos eljegyzés dátumát is 
kitűzték, a fiatalok szerelmét látszólag nem 
zavarta semmi sem. Az utolsó időben azon
ban

napirendüvé váltak ti Antal pár között 
a elvakodások.

\pró, jelentéktelen dolgokon kaplak össze. 
Pénteken moziban voltak. A mulatság ak- 
‘ or is veszekedéssel végződött. A szóváltás 
’ őzben

Kasztner kijelentette, hogy szakit a 
lánnyal.

Kijelentésének azonban nem tulajdonítottak 
fontosságot és szombat este, mintha semmi 
icm történt volna, ismét látogatóba indult 
'.evákékhoz.

A leány második emeleti lakásuk erké
lyén állva várta, mikor megpillantotta a kö
zeledő fiatalembert.

— Rákosi Jenő szobrának leleplezése. No- I 
vember 30-án országos ünnep keretében leple- I 
zik le Rákosi Jenő szobrát. A nagyszabású szó- | 
borleleplezési ünnepre Rothcrmere lord is el
küldi képviselőjét, Ward Pvice szerkesztőt, aki 
beszéd kíséretében teszi le a lord és Hnrms- 
worth koszorúját. Az ünnepi beszédet gróf Kle 
bclsberg Kuno kultuszminiszter mondja, az 
u íságiróinlézmények nevében Márkus Miksa 
udvari tanácsos, az Újságírók Egyesületének és 
az Otthon Körnek elnöke, továbbá Lenkey 
Gusztáv, a Pesti Hírlap felelős szerkesztője és 
Bcrczel Jenő alpolgármester beszélnek. A Dally 
Mail is koszorút küld, amelynek elhelyezésére
a D. M. szerkesztősége dr. Légrády Ottó főszer
kesztőt kérte fel. Az ünnepség lefolyását rádió 
közvetíti.

— „Vesxfeglés az Ismeretlenben*  cimü 
könyv most jelent meg. írója hitetlen Tamás
nak nevezi magát. Ilyen magas nézőpontból 
még senki sem magyarázta meg az élet értel
mét. Felhívom mindazoknak a figyelmét, akik 
hajszolják a boldogságot, ríe amikor elöltük 
áll, felklnnlkozva. nkkor közönyösen elhalad
nak mellette, hogy olvassák el ezt nz írási, 
amely érthető módon, gyakorlati tanácsok 
alapján megmutatja nz egvctlen célravezető 
ütni. Kapható könyvkereskedésekben és Balogh 
Bélánál, Rákóczi ut 51.

— llalá’os verekedés a kocsmában. ("Nagy
kanizsáról jelentik: Ajka községben, nz 
gvik kocsmában szombaton este borzalmas 

gyilkosság történt. Pániéit István, Bocié köz- 
eégbeli legény ittas állapotban veszekedni 
kezdett régi haragosával, Szalay István ajkai 
bányásszal. Rövid szóváltás után Szalay a 
garázda legényre szögezte revolverét, mire 
Pavlck előrántva kését, nzt tövig Sznlav 
nyakába szurtn. A bányász azonnal össze
esett és pár perc múlva meghalt. A gyilkos 
legényt a csendőrök letartóztatták és bilincs 
be verve a veszprémi ügyészség fogházába 
kisérték. * 

Külföldi futballeredmények
JUGOSZLÁVIA:

Belgrádi Szombat: Belgrádi SOKO-- Zágrábi 
HASK 4:2 (2-t). Vasárnap: Jugoszlávia—HASK 
2:1 Í2:O). A HASK kettős veresége nagy meg
lepetés.

Szabadka: Sport—Villanytelep SC 2:1 
SMTC—Postás SC 2:1. A rossz idő miatt félbe
maradt.

Újvidék: Vojvodina—SAND 4.0 (1:0). Barát
ságos. n SAND öt tartalékkal játszott; Szabad
kai ZSAK—Újvidéki NAK 4:4 (3:1).

Zombor: SOKO-Zentni AC 3:2 (0:2).
Zenta: Zcntai Radnicki—Apatini Trl Zvczde 

2:2 (2:0).
ROMÁNIA:

Arad: ATE-AMTE 3:3 (0:0).
Kolozsvár: Univeraílaten—Haggibor 4:0 (0:0). 
Brassó: JÁR—Vlctorh 2:1 (0:0).
Temesvár: Kinizsi—TAC 0:0. A 40. percben 

végcszakndt.

Filtex-Sevillák

felugrott az erkély széles kőpárkányára 
és borzalmas sikoltással, fejjel előre, le

vetette magát a földszintre, 
összeroncsolt koponyával terült el az utca 
kövezeten. A halálosan megrémült Kasztner 
Pál odarohant a vértócsa közepéu fekvő 
leányhoz, de már nem volt benne élet — 
azonnal meghalt.

A fiatalembert, akit megrendített a tra
gédia, a leány szülei szemrehányásokkal 
halmozták cl, fit okozták leányuk öngyil
kosságáért. Kasztner hiába védekezett. 
Szombat egész éjszaka nem aludt, vasárnap 
délelőtt pedig a városban kóborolt, többszőr 
is elment Lévákéhoz és tisztázni akarta ma
gát a vád alól.

Levákék azonban be sem engedték a la
kásukba. A cselédlánnyal izenték ki, hogy 

leányuk gyilkosával nem állnak szóba.
Kasztner délben hazament, hozzátartozói
nak meghagyta, hogy ne zavarják, annyira 
megviselték idegzetét a múlt napi esemé
nyek, hogv egyedül akar maradni. Bezár
kózott szobájába és pár perc múlva tompa 
dörrenés hallatszott a szobájából. Azonnal 
feltörték nz ajtót s borzalmas látvány fogad 
ta őket benn a szobában,

füstölgő revolverrel a kezében, átlőtt 
fejjel feküdt a földön a fiatalember.

s fejéből hosszú, vékony csikban folyt n 
vér. Mire orvost hívtak hozzá, már meghalt.

I — A vonat elé vetette magát. Nagykanizsa 
írói jelentik- Dob József nyug, vasutas a hala- 
Itonfürcdi állomás közelében vasárnap délután 
gyógyíthatatlan szembaja miatt a robogó vonal 
elé vetette magát, amely hnlálra gázolta.

— Ujságiró-kamara felállítását sürgették a 
debreceni újságíró-gyűlésen. Debrecenből je 
lentik: A Magyarországi Újságírók Egyesületé, 
nek debreceni csoportja vasárnap délelőtt 
tnrtotta tisztújító közgyűlését. Elnökké vitéz 
kolozsvári Barcsa Mihályt, titkárrá pedig Ba 
lassa Sándort választották meg. A gyűlésen az 
ujságiróérdekek védelmére az újságíró-kamara 
felállítását sürgették.

ÉitmeziDig a tiifliiiBiBiinz!
EfitsáS elcsíhb Bár nsm leheti
Ez tOhh, mint árieszáiiitásl

Midőn elképzelhetetlenül olcsó áraimat meghirdettem, hogy

aréesewí sioiss^gietét 
mindenki már most beszerezhesse,

megmozdul! a vidék !s és tömegesen 
özönlenek a vevők, hogy felkeressék
az országszerte 
olcsóságára i,mert Q0<V
ahol már azért is érdemes vásárolni, mert 

révén
az útiköltség a rendkívül olcsó árak 
megtérül.

Felülmúlhatatlan áraimat ismétlem:
d (helyemből . .................... • •

Csíkot iwsrsselvem női 
ruhára es ura fenAr-

2.90

3.90

p

p

p 
p 
p

p

3.99
4.99
2.75
5 25
9.90
1.99

p
p

A Társadalombiztosító 
elbocsátja férjes 

tisztviselőnőit
A népjóléti miniszter néhány nnp előtt an*  

kétsorozatof kezdett meg az Országos Társada
lombiztosító Intézet szanálásának érdekében. 
A tárgyalások során azonban minduntalan 
ujabb és ujabb nehézségek merüllek fel. íme*  
lyeknck következtében Papp Géza, az OTI. el
nöke már be is adta lemondását. A vezérigaz
gató lemondásának nyilvánosságra kerülése 
óta riasztóbbnál riasztóbb hírek szivárogtak ki 
az elnöki szoba párnázott ajtói mögül. A hírek 
a Társadalombiztosító Intézet tisztviselői között 
érthető nyugtalanságot keltettek.

Alig néniult el a vidékre való áthelyezések 
hírére keletkezett izgalom, máris uj nyugtalan
ság támadt. Az OTI. vezetősége a kisfizetésű 
hivatalnokok elbocsátásával akar érvényt sze
rezni a takarékosság elvének. Az ankéten 
ugyanis elhatározták, hogy

azokat n tisztviselőnőket, akiknek férje is 
a Társadalombiztosító alkalmazásában áll.

a legrövidebb időn belül elbocsátják 
j már meg is kezdték a férjes asszonyokról 
szóló statisztika elkészítését.

— A Társadalombiztosító Intézetnek hét- 
czer alkalmazottja van, — mondotta az anké
tem az intézet egyik vezetője —,

csak létszúmredukciőval lehet elkezdeni
az intézet szanálását.

A férjes tisztviselőnők elbocsátásának öt
lete nem uj terv. Pár év előtt már szó volt er
ről, de annak idején Vass József semmi körül
mények közölt sem akart ebbe a szanálási 
módba beleegyezni.

maradék- és 
divatáruházát 

VI., Andrássy-ut 6.

I

p

p 
p

p

4.50
1.90
2.40

p 4.50
-.49 

p—.90 
p I.5O
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MOZI
Az okos Fedák súlyos afférja 

a magyar szabóíparral
Elégtételt követel a megbántott szabóipar

Fedák Sáritól, sem mástól az efféle hirdetést. 
Egyelőre itt a nyilvánosság előtt ismételjük, 
hogy a megbántott ipar és a mellőzött mun
kásság elégtételt vár."
A női szalonok tehát nem kevesebbel, 

mint hurkolt bojkottal fenyegetik meg Fe
dák Sárit, akinek direktora „elég vakmerő 
volt" ahhoz, hogy párisi toalettekkel akarta

Fedák Sári a múlt héten, amint ez köz 
tudomásu, kisebb kirándulást tett Párisin, 
egyrészt feledést keresve a Király Színházzal 
felmerült kisebb aíTérjára, másrészt azért, 
mert legszigorúbb magánügye a francia fő
városba szólította. Hogy micsoda ez a ma
gánügy, arról a színházi intimpisták már 
eleget csevegtek. A szinház azonban Fedák 
Sári magánkirándulását természetesen a ké
szülő újdonsága érdekében 
nálni és ezért olyan irányú 
csátott ki, amelyek szerint

a primadonna ruháit 
Párisban.

Az okos mama — az okos Fedák nem is 
gondolt arra, hogy az egyszerű kis 
iásából milyen viharok kavarognak 
különösen a bálok elmaradásával 
Icinlitett női szalonok környékén. 
ruhakészítők Országos Szövetsége 
lomból ülést is tartott, ahol megvitatták 
Fedák Párisban készülő toalettjeit, majd 
szaklapjukban

dörgedelmes vezércikket Írtak Fedák 
„külföldi kirándulása*'  alkalmából.

„Nem tudjuk, okos voll-e Fedák Sári — 
mondja nz élcshangu cikk — és okos volt-e 
az illető szinház, műikor ezt a reklámot vi
lággá bocsálölta. Természetes az lenne, hogy
ha a színházak és a művésznők elsősorban 
saját színjátszó művészetükkel igyekeznének 
publikumot szerezni és elsősorban azzal di
csekednének, hogy a bemutatásra kerülő 
színdarabban nz illető művésznő milyen nagv 
színjátszó képességeket ragvogtnt. Valamikor 
Fedák Sári is csak erre helyezett súlyt. Vala
mikor sem Fedák Sárina':, sem a szindara 
ltoknak nem az volt a reklámjuk, hogy pú 
risi ruhát vittek n színpadra, hanem szenzá
ciós művészi élményeket nyújtottak a publi
kumnak olyan ruhákban, amelyek a — ma
gyar iparosok termékei voltak, de viszont 
igazi nagy művészettel játszottak bennük. Mi 
még emlékezünk Fedák Sárinak többszáz
szoros sorozntos sikereire, amikor egyetlen
egyszer sem kellett sem repülőgépen, sem vo
naton Párisba utaznia, cs mégis tódult a kö
zönség n színházba és tombolva ünnepelte 
művészetéi."

„Senkinek a világon nein kell ruhacsináltn- 
tás vegeit Párisba mennie, egyetlenegy szi 
nésznönck sem kell ötletekért repülőgépre 
ülni, mert mindazok az ötletek, amelyet Páris 
produkál, megílnomitva, a budapesti Ízléshez 
ólformálva itt is rendelkezésükre állnak. Fe
dák Sárit és a magyar színházakat eddig jó 
magyaroknak tudtuk. Talán Fedák Sári és a 
színházak magyar érzése még nem aludt ki 
teljesen. Menjen cl Fedák Sári és menjen cl 
a direktora a szakszervezeti és ipartestületi 
munkaközvetítőbe reggel nyolc és kilenc óra 
között és nézzen végig azon a munkanélküli 
tömegen, amely most, a föszezónbnn kenyér 
nélkül didereg. Menjen el Fedák Sári akár
melyik műhelybe és tapasztalni fogja, hogy 
ma feleannyi munkás sincs foglalkoztatva, 
mint tavaly ilyenkor és egyötöde sincs, mint 
a normális időkben. Es ha mindezt meglátta 
Fedák Sári és a direktora, menjenek haza, 
nézzenek egymásra, nézzenek becsületes ma 
gyár szivükbe és mondják meg egymásnak, 
hogy vétkeztek a dolgozó kenyérért küzdő 
iparosok ellen és vétkeztek a munkanélküli 
ség rémével kfízkődö munkások ellen, vétkez
tek a magyar közérdek ellen, akkor, amikor 
egészen kétesérlékü reklám kedvéért ugy tűn 
telik fel a magyar ipart, mint hogyha nem 
lenne képes Fedák Sári számára ruhákat ké
szíteni A magyar iparosság megbántott presz
tízséért. a magyar női sznbóság az elmaradt 
munkájúért, n munkanélküli magyar mun
kásság az elmaradt kenyérért elégtételt kö
vetel. Fedák Sári nem először reklámozza 
magát ilyen módon. Néhány év előtt már 
szembekerült az iparral. Biztosítjuk arról, 
hogy nem lesz kedve még egyszer megcsinálni 
ezt a mókát, amellyel annyi közérdekei sért 
meg. Nem olyan időket élünk amikor dicse
kedni lehessen azzal, hogy a munkaalkalma
kat külföldi munkaerőknek hittatjuk. A ma
gyar társadalom asszony! vannak olyan ön
tudatosak, hogy nem veszik jónéven sem

elkápráztatni a magyar publikumot.
Fedák azóta tisztázta magát már a „ha

zaárulás" vádja alól, de nem mehetünk el 
szó nélkül amellett, hogy az öntudatos ma
gyar nőiszabók már egy Ízben

Titkos Ilonával kapcsolatosan egy ma
gyar lapot is bojkottáitak,

amely a művésznő párisi ruhacsodáiról zen
gett nagy dicséretet.

Megértjük a magyar divatipar felhördü
lését, de némileg a személyes szabadság meg- 
scrtésénel: találjuk az ilyen — enyhén szól
va — eröshangu pressziót, amellyel a női- 
szabóság rendelőket igyekszik magának 
szerezni. Fedák Sári kétségtelenül nagy mű
vészetének igazán semmi köze és soha sem
mi kapcsolata nem volt a ruháihoz, akár 
magyar szorgos kezek öltötték azokat re
mekbe, akár valamelyik külföldi világcég 
küldötte ide hozzánk — Ízelítőül.

sínek helyes értelmezését. Beregi ugyanis nem 
kapta meg százszázalékosan az őt szerződésileg 
megillető felléptidijakat. Ez a per annál is ér
dekesebb, mert eddig köztudomású volt, hogy 
Beregi Oszkár és a Magyar-szinház között „több 
mint szerződéses'' viszony áll fenn. Beregi Osz
kárt ugyanis a szinház igazgatóságához tartozó
nak tudta a közvélemény. Ha ez igaz, akkor Be
regi nem csinált cguebet, mint perelte saját 
magát.
TJ osszas hallgatás után megnyílt az újpesti 
4,4 szinház Mig Miklóssy társulata Kispesten 
játszik, addig Fodor Artúr bérelte ki a színhá
zat és kitűnő kabaréval igyekszik szórakoztatni 
az újpestieket. Társulatának tagjai: Kompóthy 
Gyula, Szentiványi Kálmán, Érczkövy László, 
Kornai Berta és Kálmán Manci.

akarta felhasz- 
koinmünikét bo-

csináltatja

kirándu- 
idchnzn, 
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A Nőt- 
ez alka-

A közön

A BETHLEN-TERI SZÍNHÁZ 3 SZENZÁCIÓJA:
Mihály—Hetényi: DRE HERZEN IM 2/4 TAKT

Korcsra áros Nándor: A drámai kerék. Harmath-Hetényi: Mon paris
Előadások: 6 és 0 órakor

SZÍNHÁZI napló
/”» óth Sándor és Bus Fekete darabjának 

két kis apró női főszereplője van: a kis 
Csibike és a kis Évike. .4 két kis bájos, de 
rakoncátlan teremtés sehogysem akart bele
illeszkedni a színházi fegyelembe és mig 
Góthné a szerep szerint hozzájuk beszélt, ők 
egymás között játszadoztak. Góth erre meg
magyarázta a kicsiknek, hogy amig Góth 
néni beszél, mindig feléje kell fordulni és 
odaadó figyelemmel kell őt hallgatni. Góth 
már meg is feledkezett a kicsinyekről és 
hatszor-hélszer ismételtctte már Góthné je
lenetét. Egyszerre csak sirás hangzik a né
zőtérről. A kis Csibike elsírta magát.

— Mi a bajod, Csibike? — fordult feléje 
Góth.

— Megfájdult a nyakam.
— Mitől?
— Az „odaadó" figyeléstől, — válaszolt 

az apró primadonna, nem kis éllel.
*• Magyar-színházban olyan hatalmas munka 

folyik, amely legjobban jelzi azt, hogy uj 
élet költözött a régen sok sikert látott falak 
közé. Alighogy A napos oldalon cimü darabot 
bemutatták, már ezzel egyidőben elkészültek 
Nadányi Zoltán „Az ajtó" cimü vigjátékával, 
amely a színháznak majdnem egész művészsze
mélyzetét foglalkoztatja és amelytől a szinház 
rendkívül nagy sikert vár. Nadányi Zoltán da
rabjához vendégeket is hoztak a Magyar-szín
házba Molnár Aranka és Gázon Gyula személyé
ben. Az ajtó már teljesen „áll", ki is lehet nyit
ni és be is lehetne engedni ezen keresztül a kö
zönséget, ha ugyan a Napos oldalon sikere és 
a közelgő angol vendégjátékok engednék. Az an
golok, akik tavaly olyan óriási sikerrel vendég
szerepeltek a Vígszínházban, most a Magyar
színházban fognak vendégszerepelni. Az angol 
színészek művészi és irodalmi értékükre jellem
ző az. hogy a hivatalos hatóságok a legnagyobb 
előzékenységgel adták meg erre a vendégjátékra 
az engedélyt, holott köztudomású, hogy az 
utóbbi hetekben hány kitűnő külföldi vendég
játék engedélyezését tagadták meg.
TMT-gszáillt területen vendégszerepelt nemrégi- 

* &ben Érczkövy László, a Városi Szinház kitűnő 
tánckómikusa. Valahol egy kis vidéki városban 
szólózott, ahol a közönség egymásután kiáltotta 
föl számára azokat a slágereket, amelyeket már 
a rádión keresztül jól ismert. Az egyik a Mes
ter-utcát követelte, a másik Banán-kupiét, vé
gül az egyik páholyból egy fiatalember hajolt 
ki és harsogó hangon kiállóit a színpad felé:

— Engem még nem szeretett senkit
— Azt nem is csodáloml — rcplikázott azon 

nal Érczkövy a közönség nagy hahotája köz
ben. Az előadás után ijedten kereste föl őt a 
szinház igazgatója és kétségbeesve magyarázta 
neki, hogy az illető ur nem más, mint a kerület 
rettegett rendőrfőnöke ... Érczkövy ezek után 
hamar tovább állt a városkából.
Ty cla, aki huszonhotéves, cimü darab a 

múlt szezon legnagyobb drámai sikere, 
megjárta a siker külföldi útját is. Mihály 
István, a dráma szerzője ma értesítést ka
pott a madridi nemzeti színháztól, mely mű
sorába illeszti a magyar drámát és bemuta
tójának dátumát december 16-ában állapí
totta meg.
l\TaOU készülődés folyik a Nemzeti Színházban 

a Szilveszter-esti előadással kapcsolatban. 
Mint minden évben, az idén is a Népszínház 
nyugdíjasainak javára a Nemzeti Szinház előkelő 
művészei egy éjjeli előadást akarnak rendezni. 
Az idén elhatározták, hogy egy énekes bohóza
tot, vagy operettet mutatnak be, azonban ezt 
csak egyetlenegyszer fogják eljátszani: Szilvesz
ter éjszakáján. Eddig ugyanis a szilveszteri da
rabok a Nemzeti Szinház műsorára kerültek és 
igy az érdeklődés az ilyen előadások iránt meg
oszlott. Most ezzel, hogy csak egy előadást hir 
délnek, fokozottabb mértékben akarnak a Nem
zeti Szinház művészei eleget tenni az öregek 
iránti kötelességüknek.
"T*  örök Rezső nevét hiába kerestük az And- 

rássy-uti szinház legutóbbi bemutatóján, 
egyetlenegy darabbal nem szerepelt. Ennek oka 
az, hogy Török Rezső a világtól elvonulva, írja 
uj vigszinházi darabját, amelyet a szinház igaz
gatósága a Zilahy-darab után akar bemutatni. 
Török Rezső darabja annál is érdekesebb, mert 
a szinház elé olyan feladatot állít, amely szinte 
szokatlan. A darab ugyanis kényszeríti a szín 
házat arra, hogy egy uj tizenhat-tizenhét éves 
színésznőt fedezzen fel. Az írónak ugyanis ez a 
legfőbb feltétele a színházzal szemben. .4 fur
csa, de egyébként rendkívül célravezető feltételt 
a szinház elfogadta és máris keres, talán mar 
talált is uj sztárt a Török-darab számára.

Vigh Miklósnak, a népszerű rádióénekesnek 
hire Berlinig is eljutott. Tegnapelőtt levelet 

kapott egy berlini gramofonlemezgyártól, amely 
tiz gramofonlcmez éneklésére kérte föl. Vigh 
Miklós vasárnap reggel már el is utazott Ber
linbe.
T\1 agyon érdekes színházi pert tárgyal kedden 
‘ • a választott bíróság. .4 felperes Beregi Osz
kár, az alperes a Magyar-szinház. A kitűnő mű
vész per utján akarja megállapittatni szerződé-

Jtfamanséfi 
Corso

ngedi I

Premier után
A NAPOS OLDALON. A 

felesége szerelmében, tehát 
próba alatt és után azután olyan dolgok sülnek 
ki, amelyre sem a férj, sem a próbára tett 
alany nem készült el. Ez Helge Krog darabja, 
amelyet a premier közönsége kitüntető figye
lemmel és a tetszésnek minden külső megnyil
vánulásával fogadott. Ha Helge Krog nem is 
száz százalékban, de a Magyar-Színház együt
tese, (különösen Bárdos Artúr finom és intuitív 
rendezése) minden figyelmet megérdemel. Első
sorban öröm két ragyogó színész revelációjáról 
beszélni. Az egyik Lázár Mária, aki egyre szí
nesebb és egyre sokrétűbb színésznőnk iesz, a 
másik Berczu Géza, akit a szó szoros értelmé
ben öröm volt látni a színpadon. Gellert Lajos, 
aki életet adott az iró elképzelt, de meg nem 
alkotott figurájának, Turay Ida bűbájos egyé
nisége, Pclhö Zoltán kitűnő figurája, Zala Ka
rola jól felfogott anyósa és Beregi Oszkár, a 
tétovázó, ideges férfitipus mesteri ábrázolója 
vitték sikerre a darabol és tartják tovább a 
napos oldalon a Magyar Színházat. Ericc dísz
letei stílusosak.

férj nem biztos 
próbára teszi. A

előkészít polgári ée 
középiskolai magán* 
vlz'gákrn, erei stgb 
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Filmpremierek..
A hét premierjei — némafilmeket hoztak 

Budapestre, helyenként szinkronizálva, zörel- 
kiséretlcl és zenével.

PIZ PALU
ezek közül az egyetlen bevallottan némafilm, 
amelynek mindegyik fölött az az óriási előnye, 
hogy gyönyörű felvételek tömegét hozza. A ha
vas tájak, a turisztika minden romantikája ele
venedik meg a filmkockákon. Kár azonban az, 
(íogv a laza mese nem tudott a gyönyörű felvé
telekkel versenyre kelni és állandóan lekötni a 
néző figyelmét.

VIHAREXPRESSZ.
4 Rádius uj és Lón Chancy utolsó filmje. Me

séje az amerikai szenlimentalizmusban gyöke
rezik és arról szól, hogy egy öreg vasutas ho
gyan áldozza föl önmagát és családját a moz
donyért. Lón Chanev a világ egyik legragyo
góbb jellcmszinésze volt, ebben a film szüzsé- 
jében azonban a Száguldó kerék rckvizitumait 
találtuk, jól-rosszul.

KATALIN, A KÖTÉLTÁNCOSNÖ
szintén némafilm, az Ufa és Corvin-mozikban. 
Gyenge terméke volt a halódó némafilmnek.

GIGOLO, A TÁNCOS HADNAGY 
helyenként beszélöfilm, jobb címmel, sokkal 
többet beszélne önmagáért. Témája és meséje 
éidekes és ami több: a háború után mindig ak
tuális. Hogyan kerül a lejtőre a háborúból 
hazatért gazdag osztrák hadnagy, aki arról volt 
nevezetes, hogy az ezred legjobb láncosa volt. 
Igo Sym nagyszerű színész és szereli a közön
ség.

J3yrdL dé/sar£i utazása

IVIa 
premier

minőén 
idők leg- 
nagvoDh 
hőstette, 
melyei 
minden 
nemzet, 
minden 
Kuilur- 
uiiág 
nodolattal 
elismert

orról a

AR“-t
Az utolsó előadások hírére megostromolta a közönség a jegypénztárt.

A Fővárosi Operettszinház egy héttel 
prolongálta ezt a világhírül aittrakclót.
Arendkivüli érdeklődésre való tekintettel a jegypénztár egész naponát megszakítás nélkül nyitva76-83
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Varsányi Irén beteg

Elmaradt a Vígszínház vasárnap délutáni előadása
A Vígszínház igazgatóinak távoliélében 

izgalmas események játszódtak le vasárnap 
délelőtt és a kora délutáni órákban részint 
a Vígszínház irodájában, részint a jegy, 
pénztárak előtt.

Vasárnap délelőtt Varsányi Irén lakása 
jelentkezett a Vígszínház telefonján. Varsá
nyi Irén telefonhoz kérette először Robo: 
igazgatót, aki azonbnn tegnap elutazott 
Budapestről, majd Jób Dánielt, aki Paris
ban van a szinház megbízásából. A telefo
nos Gábor titkárhoz kapcsoltatta Varsányi 
Irén telefonját.

Varsányi Irén férje jelentkezett a telefo
non, aki közölte, hogv

a művésznő hirtelen megbetegedett 
é« igy <i vasárnap délutánra hirdetett Szent 
láng előadásán nem vehet részt. Mikor Gó- 
lor titkár behatóbban érdeklődött a mü- 
^csznö állapota iránt, megtudta, hogy

Varsányi Irén magas lázban fekszik, 
igy teljesen képtelen az előadáson rés^t- 
senni.

Mivel Varsányi Irént a legpontosabb és a 
legmegbízhatóbb színésznőnek ismerik, 
akiről tudvalevő, hogy soha előadást le nem

Hol szállt meg a művésznő 
az smprvszátiójával?

Egy kellemetlen elszólás kellemetlen fiövetHexménye

mondott, a színház nem is igyekezett kapa
citálni Varsányi Irént, hanem belenyugo
dott a megváltozhatntlanba. Még délelőtt 
tanácskozás indult meg, hogy kivel lehetne 
pótolni hirtelenébcn Varsányi Irént, de a 
Vígszínház egyetlen tagja sem mutatkozott 
hajlandónak arra, hagy a nagy művésznő 
után próba nélkül a nehéz, jelentőségteljes 
szerepet eljátssza. Nem maradt más hátra, 
mint elkészíttetni a táblát:

„Varsányi Irén betegsége miatt a mát dél
utáni előadás elmarad" és ezt kiakasztani a 
szinház pénztára fölé.

Ámbár sem a szinház, sem Varsányi Irén 
nem tehetett arról, hogy a vasárnap dél
utáni előadást ilyenmódon le kellett mon
dani, a közönség nem méltányolta azt a 
nyomós okot, amely miatt az előadás el
maradt és meglehetősen ingerült jelenetek 
játszódlak le a pézt árnál, ahol a jegyek 
órát természetesen visszafizették, vágj- a 
jövőheti dátumra cserélték be. A színházba 
igyekvő publikum ugyanis — mint ilyenkor 
rendszerint szokás — már előzőleg költe
kezett és igy rendkívül kellemetlenül érin
tette az előadás elmaradása.

Becsben, az ulolsó békeévekben és a háború 
elején Is fogalom volt a szép Lona neve. „Die 
herrltclie Lona" néven becézte nz egész császár
város, ünnepelt szépség voll akinek körében 
kizárólag nz arisztokrácia tagjai fordultak meg. 
Nagy szalont tartott, ahol főhercegek, udvart 
méltóságok, nagynevű politikusok találkoztak 
és nem egyszer n Bécsbe látogató Idegen ural
kodók is megjelentek a szép Lona házában.

A háború eh 5 évében Szápáry Túl gróf be
mutatta a szép Rónának a magyar történelmi 
arisztokráciának egyik nagynevű tagját, M. 
grófot, aki azután

szerelemre lobbant a bécsi szépség Iránt 
és egész az összeomlásig tartott bensőséges vi
szonyuk.

A szakításkor .1f. g*óf  megígérte a szép asz- 
szonynak, hogy tóvá; b is gondoskodik róla, 
amiért miatta több előkelő kérőjét kikosarazta 
A zavaros idők azonbnn megakadályozták a 
grófot ígérete teljesítésében, a szép Lonútól is 
elfordult Bécs és

a valaha nagyvilági, előkelő életet élő nsz- 
sznny kénytelen volt ékszereit, értékes be

rendezési tárgyalt sorra elzálogosítani.
órubabocsótnni, hogy a napi szükségleteit fe
dezhesse.

Két év elölt az asszony súlyosan megbetege
dett és anyagi erőforrásai is teljesen kimerül

Nemrégiben egy magyar színészekből álló 
trapp járta végig Erdély városait. Ez a trupp 
többek között Gyergyószentmiklóson is meg
fordult,- ahol a szálloda szobaasszonya elra
gadó melegséggel és kitörő örömmel fogadta 
a pesti művészeket. Megkérdezte tőlük, hogy 
ki a társulat primadonnája.

— Vidor Ferike — mondták a társulat 
tagjai.

—- Akkor a művésznőt abba a szobába 
vezetem, — hangzott a szívélyes invitálás 
— amelyikbe

egy másik pesti művésznő-primadonna 
szállt az impreszúriójávar*.

A színészek nagyon nevettek a szobaasz- 
szony furcsa kedveskedésén és elszólásán 
és napirendre tértek az ügy felett

1 gyanez a társulat Aradon járt, ahol 
újságírók keresték fel a neves pesti művé
szeket és összebnrótkozlak velük. Egy ilyen 
jókedvű vacsorán azután Vidor Ferike tel
jesen ártatlanul és csak a vicc kedvéért 

elmesélte a gyergyószentmiklósi szoba
asszony „bon mot’*-ját.

A társaság legnagyobb meglepetésére 
azután az Aradi Közlöny másnapra a teljes 
nevek kiírásával óriási cikket irt a mű
vésznő gyergyószentmiklósi látogatásáról, 
nem feledkezve meg a családi vonatkozá
sokról sem, amelyek ezt a pikáns esetet 
annál bonyolultabbá teszik. A lap egyik 
példánya Budapestre is elkerült és színházi 
körökben most várják az eset budapesti 
fejleményeit.

Magyar Szinház

A n&pos oldalon
Holgo Krog háromfelvonásos vígját ka 

Fordította: Bek© Margit Rendező: Bárdos Artúr
Főszereplők: 

Lázár Mária Turay Ida, Zala Karola, Beregi, Gellórf, Berczy, Pető

A Csodabár sikere miatt —
Rátkai perli az Operett színházat

A furcsa és bonyolult ügyben paritásos bizottság dönt
Annak a hírére, hogy a Csodabárt a Fővá- I 

rosi Opcrellszinhúz egészen különleges és nagy
szabású attrakcióját leveszik a műsorról, a | 
közönségnek az a része, amely egyre halogatta 
a Csodabár megtekintését, valósággal ostromot 
intézett a szinház pénztárai ellen. Mikor a j 
Csodabár utolsó előadásait hirdették, a szín
ház igazgatói várakozás ellenére azt tapasz
talták. hogy esténként

zsúfolt házak előtt megy a Csodabár 
és már most másodízben voltak kénytelenek 
a Csodabár előadásait prolongálni.

Eddig azonban nem lenne baj, de a Csoda
bár előadásainak prolongációjóval a szinház 
súlyosan megsértette azoknak a színészeknek 
érdekeit, akik a Csodabár után következő 
Vadnai—Mórkus-operett előadásában szerepel
nek. így elsősorban Rátkai Márton károsultja 
a Csodabár nagy sikerének, meri a kitűnő 
művész talán éppen a Hétfői Napló multheti

cikkének hatása alatt 
lemondott szerződésszegési tervéről 

és bécsi szerződését nullifikálta a Márkus— 
Vadnai-operclt közeli premierje miatt. Rátkai, 
aki most ezek szerint sehol sem játszik, estén
kénti felléptidijakra van szerződve és igy a 
Csodabúr ismételt prolongációja miatt Jelen
tős anyagi károsodást szenved. Rátkai Márton 
több színész nevében kérte a színháztól, hogy 
legalább a Csodabúr ismételt prolongációja 
miatt fizesse meg néki a színház próbadij el
mén fellépti dijának egy részét. Erre azonban 
a szinház nem volt hajlandó, mert Rútkai szer
ződése kimondottan ugy szói, hogy „a Csoda
bár utáni premieren" játszik, az idő megneve
zése nélkül.

A szinház végül Is belátta Rátkai és több szí- 
nészlársa álláspontjának helyességét és bele
ment abba, hogy színészekből és színigazga
tókból álló paritásos bizottság döntsön ebben 
nz ügybén, aroelv döntés egyben jelentős elvi 
határozatot fog hozni a hasonló vitás kérdé
sekben.

A Csodabúr egyébként vasárnap este érkezett 
el a hetvenötödi'k előadásához, amely wufoll 
húz nézőtere előtt zajlott le. A közönség rend- 
kívül sokat tapsolt Titkos Ilonának, Feles Te
rinek, Szokolay Ollynok, Kabosnak. Dellynek, 
fíadónak és azoknak a kitűnő artistaproduk
cióknak, amelyekkel a színház n hctvenötödlk 
előadás örömére lepte m«g a közönséget.

(•) Fiuk, lányok, kis és nagy gyerekek, apák, 
anyák, sőt nagyapák és nagyanyák Is gyönyö
rűséggel fogják látni a Mngyar Színházban f 
hó 29-én, szombaton délután 4 ómkor szilire- 
kerülő gyerekdarabol. Nem a szokásos és a 
legtöbb gyerek állal már nagyon megunt mese- 
alakok szarepclnck ebben a darabban. A bájos 
tót történetet Rákosi Viktor „Egy tulaj törté
nete" cimü ifjúsági regényéből Cz. Nemes 
Gyula dolgozta ót színpadra sok érzékkel s 
hozzá kitűnő muzsikát Irt Arányi Kornél. Az 
ujdonságszámba menő forgószinpndra beállí
tott előadást Várady Tibor rendezi'’. Főszerep
lők: Tamássy Livin. Vargha Aranka. Magyar 
Manci, Pető Zoltán, Cz. Nemes Gyula, Koller 
HM Sápdor Péter Mb

4 szép Lona kártérítési pőre 
egy magyar arisztokrata ellen

Szerelmi viszonyért nem jár jogvédelem
tek. Ekkor volt barátjához levelet intézett, 
amelyben arra kérte, hogy régi Ígéretét váltsa 
be. ,V. gróf azt válaszolta, hogy szívesen 

rendelkezésére bocsát ÍO.OCO se hill inget. de 
csak azzal a feltétellel, ha közjegyző előtt 

minden további Igényéről lemond.
A szép Lona súlyos helyzetében elfogadta az 
ajánlatot, de később arról értesült, hogy M. 
gróf kiheverte a forradalmi időkben és a föld
reform során szenvedett kárait, kitűnő anvagi 
körülmények között él és igy felmentednek 
érezte magát igényeiről történt lemondása alól. 
Felszólította volt barátját, hogy megfelelő év
járadékot folyósítson részére, de mivel a gróf 
nz igénylemondásra hivatkozva, kérését meg
tagadta,

150.000 pengő kárpótlásért pert Indított el
lene a balassagyarmati törvényszéken.

Most volt a balassagyarmati törvényszéken 
Szamosi biró előtt a pcrfclvételi tárgyalás és 
már az első tárgyaláson a bíróság minden bizo
nyítás mellőzésével

elutasította a szép Lona keresetét
azzal, hogy a keresetben szerelmi viszonyból 
eredő követelést akarnak érvényesíteni, ez pe
dig a jó erkölcsökbe ütközik és igy bírói olta
lomban nem részesíthető. A bécsi hölgy ügy
védje. fellebbezett n törvényszék Ítélete ellen.

Ha az firak esnek
i$ ön nálunk természetesen csők 
a igtMM napi arakat tizet), 
azért vásároljon n étünk továbbra is azzal 
a biztonsággá! nyugzdt érzéssel, mint eddigi.

Nowembar utolsó hetében 
ezek a ma áraink:

Mintás és sima müselyem maradék
métere, 2 méteres darabig _ ... ... — — .~ P

Nagyobb darabok 2—fi méterig mtr. P 1.20

Nehéz Crepe de Ch'no XffX. p 

Erős pamut lepedővászon
Selyemfényű Moket asztalterítő

perzsa mintákkal, 150X>50 em- nagyság ............. .. P

Tiszta gyapjú crepeila divntezinben — P 

Női télikabát jó gyapju-szövetböl
fz.órmo plUfleh gallér és kezelővel ... _ _ _  — — — — P

—.98 mi.
4”
1”

19 80 
6”

27”
7“
9”

14.-

23”
19”
3”
1”

Női bársonyflane’-pijamaöltöny
r 2SA9 mintás é3 eima színekben._ ...___________ — — P

EMŐi dívas kőrdpSk szlnekbon, francia 
és troteur sarokkal, egyes párok.- .............    P

Gyermektélikabátl?^
Számonként P 1.50 AremelkeJés.

Férfi Hobertus-loden kabát
tiszta gyapjúból, minden nagyság------- _ — — — — ... P

Férfi házikabát zsinórozással   ... __ — ... — P
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H ÉTFÖI SPORTNAPLÖ
Zivataros bajnoki vasárnap jégesővel, 
rendőrattakkal és jegyvisszaváltással

A Hungária nem tudta legyűrni a babonát: Szegeden hagyott egy pontot 
— Félbeszakadt a Pécs-Baranya—Budai 11 és a III. kér. Bocskay mérkőzés 

— Újpest „csak barátságosan!" jelszóval hengerelte le a Nemzetit —
A Ferencváros a szokott arányban intézte el a Kispestet — A Vasasnak 

nehezebb ellenfél volt a Sabária, mint a Ferencváros
Nem számiihatott senki Különösebb emó

cióra a vasárnapi fordulóban, de hát, — 
mint annyiszor, most is — a véletlen s ez
úttal a niagyarázhalallanul bizarr időjárás 
nlaposan belezavart az előzetes számítá
sokba.

A nap sportbcli részének fűszcnzáelóját 
kétségtelenül Szeged szakiío'.ta, amikor 
újra erősített u titkom sportbabonán és 
újra elvett egy pontot a bajnokság felé 

robogó Hungáriától.
Szegeden csak ritkán termett babér a kék
fehérek számára, az n babér pedig, amit 
ezuttal hozlak Szegedről, legfeljebb egy — 
bablevesre elég. Igaz viszont, hogy ez az el
vesztett egy pont nem sokat jelent az edzett 
s ma kétségkívül legjobb klubcsapatunk 
mérlegében. Nem kellemes, de nem is je
lentőségteljes.

A nap egyéb eseményei közül a Nemzeti 
r—Újpest mérkőzés emelkedik ki.

Itt nz egyik ..titokban" küldött biró el
hamarkodott és indokolatlan eljárása 
robbantott ki olyan botrányt, amely 
könnyen vérbe fúlhatott volna s ame
lyet csak a rendőrség pompás tempó

érzéke mentett meg.
Kicin biró n Millenáris-pálya kifogástalan 
talaját használhatatlansága miatt nem tar 
totla alkalmasnak bajnoki mérkőzés leját
szására. A feldühödött tömeget csak a rend
őrség s az a hir tartotta vissza a komoly 
zavargástól, hogy a pénzét mindenki vissza
kapja.

» A professzionalizmus bevezetése óta 
V első eset, hogy a jegyeket visszaváltot

ták, amelyért — hiszen az ellenkezőre 
sok példa volt már! — csak dicséret 

illeti a Nemzeti vezetőségét.
A biró eljárására csak ez a szűkös viszonyok 
között tengődő klub fizetett rá, de

ezzel azután megmentette a profisport 
presztízsét.

A másik, bár jóval szordinósabb botrány 
a Budai 11—Pécs-Baranya mérkőzésből 
adódott, almi n rossz időjárás miatt hasz
nálhatatlanná vált pályán Boronkay biró 15 
perccel hamarább lefújta a játékot. Ezt a 
mérkőzést is újra kell játszani, ami a Pécs- 
Baranyát érinti kínosan.

A professzionista labdarúgás történeté
ben ez volt nz első eset arra, hogy a 
hlró a pálya használhatatlanságát mér

kőzés közben állapította meg.
Ez a joga még magyarázatra szorult s az 
adott esetben nem is túlzottan igazságos.

Hasonló sors érle Debrecenben a Bocs- 
knu—Hl. kér. érdekesnek ígérkező mérkő
zését is, bár itt az idő rövidsége s a beálló 
sötétség még enyhítő körülmény.

A Ferencváros végre összeszedte erőit és 
n régebbről megszokott arányban intézte el 
a Kispestet, amely nagyon kevés reménnyel 
és még kevesebb ponttal kullog a lista leg
alján. A Ferencváros pénteki nagy lelki- 
•réningjén valamennyi játékos felbuzdult s 
már ez is elegendő volt ahhoz, hogy reményt 
gyújtson nagyszámú híveinek csüggedt han
gulatában. Ha az első helyre már nincs is 
sok kilátása a bajnokot azonban a zöld
fehérek teljesilményc fogja kijelölni.

A liga két mumusa Szombathelyen talál
kozott s itt kiderült, hogy a kettő közül a 
Sabaria a nagyobb mumus. Győzelmével 
alaposan megerősitotte előkelő helyezését, 
ami többek között a téli túra lekötésénél is 
jó hutással lesz.

A bajnokság állása:
Az Újpest—Nemzeti, n Pécs-Baranya—Budai 

1! és n ///■ kér.-- Bocskay mérkőzősének ciha-

Szárazelemek és telepek 
zseblámpa és anódtelepek 

számára.
Tal|«aiimónyük felülmúlhatatlan. 
Minden sxaküxlotbao MPhatóK

lasztása, illetve félbeszakítása folytán az erővi
szonyokat nem fedi teljesen a tabella képe. Az 
elhalasztóit mérkőzéseket — ha ujnbb döntés
nem lesz — december 14-én játsszák le.

Játszott Pont
1. Hungária 0 34:11 15
2. Újpest 8 23:12 12
3. III. kerület 8 21:11 12
4. Sabaria 10 18:15 12
5. Ferencváros 9 19:13 10
6. Bocskay 8 19:17 10

Elverte a jég a Pécs-Baranya 
két bajnoki pontját

Pécs-Baranya—Budai 11 2:1 (1:1)
Az őt esztendős profiéra alatt délelőtt míg nem 

játszottak bajnoki meccset. A merész ujilús a 
budaiak kezdeményezéséhez fűződik. Az első 
kisérlet — megállapíthatjuk — nagyon silány 
anyagi eredménnyel járt, mert a kora reggeltől 
borús, csepergős idő elriasztotta a közönséget

A meccs közben pedig kiadós jégeső zudult a 
pályára. Negyedórás késéssel kezdték a játéko
sok a mérkőzést Boronkay Gábor bíráskodása 
mellett 200 — mondd és ird —

kettőszáz főnyi közönség előtt!
Az első félidőben a budaiak voltak a többet tá
madók s a 43-ik percben

Stancslk révén meg Is szerezték a vezetést. 
De nem sokáig örülhettek ennek, mert már a 
következő percben

Löwy tulcrélycs „bcleszállása" miatt meg
ítélt 11-esből Foór révén egyenlítettek a pé

csiek.

Sziinet után a pécsiek erős oslromzár alá vették 
a budai kaput s a 8-ik percben

Kautzky szép góljával 2:1-re vezettek.
Ezután is állandóan támadlak, úgyhogy ujabb 
pécsi gól vált esedékessé.

Azonban közbeszólt a természet! Buda fe
lett a látóhatár egész terjedelmében egy 
koromfekete vonal osztotta ketté az eget. 
Felül éjsötét, a vonal alatt habzó, gomolygó 
fehérség tajtékzott és Iszonyatos gyorsa
sággal közeledett a pálya felé. Elakadt lé*

TUNGSBAH 
MEGBÍZHATÓ

Mi lesz vasárnap?
Újpest—Hungária; Pécs-Baranya—Ferencvá- 

ros; Bocskay—Bástya; III. kér.—Budai 11; Kis
pest—Sabaria; Vasas—Nemzeti.

Az előlállók a pályaválasztó csapatok.

7. Bástya 9 16:18 8
8. Vasas 9 16:19 8
9. Nemzeti 8 8:15 5

10. Budai 11 8 9:25 5
11. Pécs-Baranya 9 13:27 4
12. Kispest 9 14:27 3

legzcttel ámult mindenki ezen a sohasem 
látott káprázatos égi Játékon. Amikor a 
pálya fölé érkezett, tomboló, clklonszerü 
szél zúgott át és feldöntötte ■ korlátokat, 
majd villámlás és mennydörgés közepette 

jég és víz zudult alá. November 23-án!

Mintegy 10 percen keresztül „állták" a játéko
sok a jég ostromát, amikor a biró „felfüggesz
tette" a játékot. Mindkét csapat az öltözőjébe 
húzódott s várta az idő jobbrnfordulását. Ne
gyedóra múlva Boronkay újra megjelent a pá
lyán s

bár az cső teljesen alábbhagyott, a „pálya 
használhatatlansága" miatt nem engedte 
meg a Játék befejezését: a hátralévő 14 

és fél perc lejátszását.
Miután a bírónak szuverén joga ennek a meg
állapítása, a szabályok értelmében a meccset 
„le nem jútszottnak" nyilvánítják s ujraját- 

szák.
Szóval, a 2:1 arányú győztest büntetik meg.

Az újrajátszásnál csak a pécsiek veszthetnek, 
a budaiaknak nincs mit vesztcniökl Veszthet
nek pedig négy drága pontot: ezt a kettőt, ame 
lyet most elvesznek tőlük, s azt a kettőt, ame 
lyet a budaiak fognak nyerni.

Ezt bizonyítja a futball történelme, amely 
pszichikai behatások bő reagálását igazolja. De 
akárhogy is lesz,

rossz a szabály!

Már pedig ha rossz és igazságtalan, csinálja*  
nak jobbat, de ne lökjenek ki egy csapatot Mg 
I. ligából azért, mert — győzni tudóit Buda
pesten.

Nem a Ferencvárost verő 
Vasas járt 

Szombathelyen ?...
Sabaria—Vasas 3:1 (1:0)

Verőfényes, szép őszi időjárás kedvezett g 
mérkőzésnek s igy a nyugati sportmetropolis 
kedvenceinek ujabb pontszerző délutánjára kő- 
zel háromezer főnyi közönség volt kiváncsi. A 
mérkőzést Rottcr biró vezette s az a helyi csa
pat megérdemelt győzelmét eredményezte. A 
Sabaria a mérkőzés nagy részében fölényben 
volt s szebb és jobb játékot produkált ellenfe
lénél. A Vasasok együttesét igen jó hírnév 
előzte meg, hiszen mullhélen sikerült három 
gólkülönbségü győzelmet aratniok a Ferencvá- 
ros ellen.

A Vasas csapat ezúttal nem váltotta be ■ 
hozzáfűzött reményeket, 

csak helyenként elégített ki. Burger, Bemmer 
és Jeney azok, akik elismerést érdemelnek.

Az első percek tapogatózó, ideges játékkal 
teltek el. Lassan, szinte percről-percre alakult 
ki azonban a Sabaria fölénye. A 14. percben 
egy veszélyes szombathelyi támadás alkalmá
val Bereczky kezéből kirepült a labda, melyet 

a résen álló Belkó a hálóba röpített, 1:0.
A játékidő hátralévő részében tízperces Ss- 
barla-fölénytöl eltekintve, változatos mezőny
játék alakult ki.

Szünet után a szombathelyi együttes két perc 
alatt két gólt ért el. Kezdés után a labda útja 
Vámos—Iglódy—Kovács—Borbély volt.

Ez utóbbi azután azt a rendeltetési helyére 
juttatta. 2:0.

Alig kezdett a Vasas, Vámos megszerezte a lab
dát, szöktette Kovácsot, aki

a tétovázó Vasas-védelem hibájából a 
szombathelylek harmadik gólját lőtte. 3:0.

A Sabaria támadásait ezután is folytatta, de 
ettől kezdve a Vasas-védelem már jobban ti. 
gyázott. A szombathelyiek a tempót nem fo
kozták, ugy hogy kisebb-nagyobb Vasas-fölény 
alakult ki a játék vége felé, mely alkalommal 
a 38. percben Dán szép egyéni akciójával meg
szerezte csapatának a becsíilelgólt. A mérkőzés 
végéig az eredmény nem változott.

„Tengerre magyar"... 
kiáltották Debrecenben 

a játékosoknak
Debrecen, november 23. ’

(A Hétfői Napló tudósitójának telcfonjelen*  
tése.) Mozgalmas napja volt vasárnap Debre
cennek. Annak ellenére, hogy mindössze egy 
13 perces miniatűr bajnoki, majd egy 20 per
ces barátságos „vizipóló" mérkőzésben volt 
csak része. ..

De tartsunk sort ez eseményekben. A mérkő
zés rendes körülmények között Indult meg. 
A 2. percben Markosnak nngy gólhelyzete volt, 
de éles lövését Fehér kivédte. Azután Zilahv 
lövését fogta Budai, majd ismét a Bocskay 
lendült támadásba. Azaz csak lendült volna. 
Mert ekkor, — az ominózus 13. percnél járt az 
óramutató —

olyan jégeső és vihar zudult ■ pályára, 
hogy Salgó bíró sietve lefújta a mérkőzést 

és vezetésével a játékosok kiadós és soha nem 
látott gyorsasággal tűntek el a kopogó jégeső 
elöl.

Nem maradt tétlen azonban az állóhely kö
zönsége sem. Látván, hogy ilyenformán csak 
ő marad vesztes a teremtésben, rohamot inté
zett a tribün ellen

A mintegy 1500 főnyi közönség, elsöpörve 
rendőrt, rendezőt, mindent, ami csak útjá
ban vojt, valóságos második gorllcel át

törést rendezve, elfoglalta a tribünt.
De milyen jelenetek Is voltak ezután a tri

bünön! A tribünön, amelynek 1000 ember a 
befogadóképessége s amelyhez most még 1500 
ember Jöttl

Nincs azonban olyan rossz, aminek egyszer 
vége ne szakadna Húsz perc múltával alább
hagyott a vihar és

ismét megjelentek a csapatok ■ pályán.
Hanem ott ekkor mór vigasztalan volt » 

helyzet. Víz borított mindent és a biró nem ít 
volt hajlandó tovább vezetni a mérkőzést

A közönség azonban rajongott, mérkőzést 
követelt a pénzéért

— Tengerre magyar!
— kiáltott egy jótorku oh Is, mire a csapatok 
nngysietve megegyeztek egy 20 perces barát
ságos mérkőzésben.

A bíró, népszavazás utján Senkey I. lett, 
aki elfoglalta a pálya egyetlen talpalattnyl 
ráz helyét és onnan egy lépést sem mózdulvs, 
dirigálta a két csapat viaskodását a májdnem 
bokáig érő vízben.

Es azonban inkább vizipóló volt már, 
mint futbalL

Mérkőzés után n vezetők tárgyalást kezdtek 
az uj mérkőzést illetőleg, amely valószínűen 

december 14-én less.
£» mig a vezetők az uj terminusról tár*  

gyűltök, a közönség a pénzét követelte vissza.
A Bocskay vezetői azonban ugy vélekedtek, 

hogy éppen elég kiadásuk volt a mérkőzésre • 
igy nem fizeti vissza a jegyek órát. Meg azután 
meccs is volt. Sőt még vizipóló is..«
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A pénteki lelki tréning hatása:
öt gólt lőtt a Ferencváros

Ferencváros—Kispest 5:2 (1:0)
Olyan feneketlen sár és víz fogadta a pá- 

lyára lépő csapatokat, hogy már a meccs el
halasztásának a réme fenyegette az esőt fef- 
váltó hideg szélben didergő közönséget. A pá
lya Igen Vigasztalan képet nyújtóit: Az ambi
ciózus amatőrök stoplis cipőitől felszántott pá

TUtlAV

ta ftAyT>E MOjTMAft A FAADi 
jA'éA'aA..,;

T-FLMbO 11.

lyán egy-egy nagyobb szélrohamra szelíden 
hullámzóit a viz.

Az volt az általános vélemény, hogy a nem
régiben lezajlott mugyar-cseh mérkőzés óla 
nem lehet olyan pólya, amely alkalmatlan 
volna játékra; ugylátszik ezt a nézetet vallotta 
Iváncsics biró is, aki amikor használhatónak 
minősítette a pályát, hatalmas tapsot kapott. 
Kz elsőt és — utolsót...

A sáros pálya határozottan a Ferencváros
nak kedvezett!

A pénteki „lelki-tréning**  is hathatósan köz
rejátszhatott, de a csapaton határozott javulás 
volt észlelhető. Sietve tesszük azonban hozzá, 
hogy csak egy árnyalattal játszott jobban a 
csapál, mint a Vasas ellen s hogy ez is fölé
nyes győzelemhez segítette, annak elsősorban 
a Kispest az oka.

Még mindig hiányzik a határozottság a 
csatársorból éa a védelem néha nagyon 

ingadozó.
A játék nagyrészében fölényben volt a Fe

rencváros s a Kispest csak lefutásokkal veszé
lyezteti.

A mérkőzés első eseménye Berkessy hatal
mas mcllélövése volt. A Kispest csak a 9. perc
ben vezette ál első komolyabb támadást, de az 
is majdnem gól lett: Paczolay közeli lövéséi 
Amsei csak szerencsével tudta kornerre men
teni. No, de ezzel, — legalább is egyelőre —, 
el Is lőtte n Kispest a puskaporát s a Ferenc
város vette ót egészen a játék irányítását.

Támadás-támadást követett, de lövés csík 
Berkessytől tellett: az Is mellé ment.

Végre a 28. percben siker koronázta a soro
zatos támadásokat. Turay hosszú cselezés-so
rozat után a 16-osnál lőtt, Dénes nem tudta fogni 
at erős labdát, amely kipattant balra.

Takács D. otfermett és igen nehéz szögből

Barátságos mérkőzés 
rendőrattakkal és gólzáporral 

Újpest—Nemzeti 5:1 (1:0)
A délelőtti példátlan zivatar, amilyen 

gyorsan jött, olyan gyorsan tűnt tova, úgy
hogy az Újpest és a Nemzeti pikánsnak 
Ígérkező bajnoki mérkőzése már fokozato
san derülő és esőtlen időben indulhatott 
volna el. A hideg szél ellenére is

hatezer ember szorongott a Mlllennórls 
pálya hatalmas tribünjén 

és várta a játékot. Ebbe azonban alaposan 
belezavart egy egészen váratlan körülmény, 
amely ezúttal a „titokzatos**  biró „titokza-

NŐI télikabáíok
jómlnöséRű ai yanból. tok színben végig-

p

p

tajtékzó

toí“ elhatározásában állt. Ez a biró Kicin 
Árpád volt, aki n professzionalizmus őt 
esztendeje óta először minősítette alkalmat
lannak bajnoki mérkőzésre a Millennáris- 
pálya talaját, akkor, amikor ezen a talnjon 
— aminthogy az beigazolódott — ideális 
viszonyok melittt folyhatott a játék.

A csapatok frissen szaladlak elő az alagút 
•Bájából, jobbra-balra néhány topogás, a 
labda pompásan ugrik egy kevés sár van 
ugyan helyenként, de a friss szél nyomán 
ez is egyre inkább szárad. A játékosok lát
hatóan meg vonnák elégedve a talajjal. A 
szokásos kapuelőtli rugdnlódzás után Elein 
bíró meglehetősen excentrikus kosztümben, 
kanárisárga bőrmellénnyel és harmonikázó 
hosszú nadrághan megjelenik éa végigfut n 
pályán. Ugyanilyen ütemben visszafut s 
mindenki várja a szokásos füttyöt, amikor 
’» hirtelen leszalad az alagútba. A tribün 
l'eges, nagy fütyülések s pfujozások hang 
rnnak. amire Kiéin biró ismét kidugja n 
fejéi. A hangulat eevre idegesebb, a közön
ség már érzi nz elkövetkezendőket, amikor 
hire száll, hogy

Dénes feje fölött az első gólt lőtte. 1:0.
A hátralevő időben Dénes remek védései tet

ték ártalmatlanná a Ferencváros támadásait.
Szünet után már az első percben csak haj 

szál választotta el a Kispestet a kiegyenlitcstől. 
Paczolay lövése Takács I. lábáról élesen kapura 
pattant, Amsei elnézte, de a labda kapufáról 
pattant vissza, a továbbiakban pedig mór a sár 
és Lykánnk A labdára ülése menti meg n 
helyzetet.

Az ó ik percben Rozgonyi a 16-oson kezelt.

A szabadrúgást Takás II. lőtte,
a sorfalba, hanem — n Jó Hungária recept 
szerint — beadta Lázárnak, aki kapásból 

belőtte. (2:0.)
A kispesti lámndókedv ismét csak itt-olt 

lángolt fel. egyszer Harmath hosszas cselezés 
utón az üres knpuba lőhetett volna, de inkább 
a kapu melleit a sárban ülő Amseit célozta 
meg.

A 12. percben egy zöld-fehér támadás során 
Dénes a kapun kivill kerül és Turay lövését 
Rozgonyi bravúros elvetéssel tudta csak kiütni

Iváncsics ott állt a közelben, de azért el
ment a túloldali határblróhoz és csak 
azután ítélt 11-est, amelyet Takács lőtt be. 

(3:0.)
öl perc múlva végre a Kispest is gólhoz 

jutott.
Stelner középre adott Darvasnak, aki ki
ugrott a két hátvéd között és 16 méterről 

szép gólt lőtt. (3:1.)
A gólra hamarosan válaszol a Frcncvóros. 
Turay vitte a labdát, kiugratná Kobutot, 
de Rozgonyi rúgta vissza a labdát, amely 
ismét Turayhoz került s most már Holmi
nak sikerűit elfognia ismételt szöktcléssel, 

amelyet góllal fejezett be. (4:1.)
A 28-ik percben Lázár cselezgetett szólóban 
jobbszélen, azután beadta a labdát Turaynak,a jobbszélen, azután beadta a labdát Turaynak, 

aki előbb rosszul találta el, másodszor azon
ban már nem hibázott és hosszú lövését Dénes 
meg sem kísérelte védeni. (5:1.)

A Kispest itl-olt támadott s a félidő végén 
sikerült is szépíteni az eredményen. Paczolay 
szépen lefutott, beadását

Fürstner a bckkek és Amsei között a ka
puba kotorta. (5:2.)

a bajnoki mérkőzést a pálya használ
hatatlansága miatt a biró nrrn engedé

lyezi.
Fülsiketítő tombolással felel erre a közön
ség, a kerékpár-pálya lejtőjén egymásután 
rohannak be a vérmesebbek, láthatóan azzal 
a szándékkal, hogy dühükben a barátságos 
mérkőzést sem engedik megtartani. Kiéin 
biró gyűrűbe került. Minden hiába, a két
szer harmincperces „barátságos**  mérkőzés 
megkezdődik. A tüntetők élcsnpala fölint a 

tribünre és maga utón szólítja 
közönséget, amikor

két rendőrtiszt vezetésével tiz közrendőr 
futólépésben érkezik meg o pályára. A 
leghangosabbakat pompás bokszülések
kel vagdossák hátra, n föllzgolott tömeg 
magatartása egyre fenyegetőbb lesz, a 
kardok azonban még egyelőre u hüvely

ben maradnak.
Idegizgató pillanatok ezek, amikor a tri
bünön zajongó közönség szeme előtt játszó
dik le nz a lélektani folyamat, amely egy- 
egy Ilyen tüntetés magva szokott lenni. A 
bokszoló rendőrök azonban nagyon helye 
sen jártak el. amikor nem nyúllak fegyver
hez s pusztán testi erővel igyekeztek féket 
vetni a tömeg indulatainak. Az erélyes fel 
lépés meglette •» hatását, u tömeg lianvatl 
homlok menekült vissza s pusztán csak

a két leghangosabb zajon ró Igazolta
tására került sor.

Az adott esetben ez az egész tüntetés telje
sen érthető, sőt bizonyos szempontokból 
nézve, igazságos is volt, mert akkor még 
senki sem tudta a Nemzeti vezetőségének 
döntését, amely szerint

mindenki visszakapja a befizetett 
belépődijat.

Amikor végre ezt kihirdették, a botrány 
egyszeriben elcsendesedett s pusztán az 
egyre fokozódó bos.TZuság mosolya kisérte 
a biró minden mozdulatát.

A játék ugyanis ezalatt is szakadatlanul 
tartott és minden egyes rugós csak azt iga
zolta, hogy a pálya talaja ellen semmiféle 
szempontból kifogás nem esketik.

Egyetlen csuszás, vagy elesés 
adódott, 

a labdák egész lapos passzjátékban 
lak Útjukon: hacsak nyáron nem játsszák 
le ezt a bajnoki mérkőzést, jobb talajon 
addig semmiesetre sem játszhat jak. Az első 
félidő túlnyomó részében a Nemzeti volt a 
támadó fél s mindenkinek feltűnt az a nagy 
frissesség, amellyel a csapat mozgott. 
Azután fokozatosan veszítették el a kedvü
ket, végül szinte ölhetett kezekkel nézték ai 
Újpest játékát. A 10. percben

a teljesen újonc Kármán ideális fejes
sel szerez gólt 1:0,

sem

futot
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majd a második félidőben Ströck. korner- 
rugdsa után Stófián fejese száll védhetett'- 
ntil a hálóba. 2:0. A 8. percben Hossó hibája 
után Ströck kap labdát, akinek lapos éles 
centerezését Spitz a hálóba sodorja. 5:0. 
Nem Sokkal később P. Szabó éles lövésére 
Flóra bcleleszl a lábát, a labda irányt vál- 
tortát és gól. í.O. A 28. percben Spitz szép 
sima akcióval ragja az Újpest utolsó gólját. 
5:0, mig közvetlenül befejezés előtt Hibám! 
tizenegyesből szépít az eredményen. 5:1. 

Már a mérkőzés közben hatalmas attak 
indult meg a pénztárak felé s itt is 

tumiiltuóziiR jelenetek következtek, 
amelyet csak a közben megérkezett 

lovasrendőrség tudott megfékezni.
A hatezer főnyi tömeg jegyeinek vissza
váltása szinte képtelen feladat elé állította 
a kél pénztárt s csodálatos, hogy a közel
harcokban egyetlen komolyabb sebesülés 
sem történt. A mérkőzés után Dante poklá
nak szinjátéka indult meg a kijáratok 
körül, mindenki a másik testén keresztül 
akart hamarább a jegyváltó ablakhoz érni, 
ahol azután végtelen hosszú sorba rendez
ték a tömeget a rendőrök. Nem volna 
semmiféle meglepő abban sem, ha lapunk 
zártakor ez a jegyvisszaváltás még egyre 
tartana.

A Bástya erősített, a Hungária gyengített 
a csapatán - a játék mégis mesteri volt 

Bástya—Hungária 3:3 (2:2)
Szeged, november 23.

(A Hétfői Napló tud. tclefonjclentése) Izgal
mas és élvezetes volt a Bástyának a Hungáriá
val vivott bajnoki mérkőzése. A szegedi pub
likum sokat várt a hét végén leszerződtetett 
Havasköritől és Kurunctytól, akiket Újpest en
gedett At a Bástyának. A délelőtt folyamán 
gyönyörű verőfényes idő volt Szegeden, délután 
azonban a mérkőzés kezdete előtt egy félórá'

val vészes felhők kavaroglak a város felett s 
percek alatt vihar és orkánszerű jégeső tom
bolt a városban. A közönség, amely óriási tö
megekben indult a pálya felé, ijedten fordult 
vissza s igy

a várt nézőrekord elmaradt erről a rend
kívül érdekes mérkőzésről.

A zuhogó eső nem tartott sokáig s igy a pálya 
elég jó állapotban várta a két csapatot. A Hun-
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gária meglepetéssel szolgált, amennyiben 
Barútkyt kiliugylo a csapatából,

Kalmár játszott középcsatárt, inig két összekö
tője, Skvarek és Hirzer volt. Már az első per
cekben kialakult a játék képe, nyilvánvalóvá' 
sáli, hogy a sáros és helyenkint csúszós talaj 
ellenére is a két technikás csapat a futball 
szépségeit igyekszik felsorakoztatni. A Bás
tya teremtette nz első veszélyes helyzetet már 
a harmadik percben, de Hernádi nagy gólhely
zetéből pár lépésről h kapu mellé lölt. A 
Hungária széllel hátban mindegy húsz percen 
keresztül veszélyes támadásokat görgetett, de 
a Bástya közvetlen védelme, élén Schmidttel, 
meglepően nngy biztonsággal hárította el a 
gólszerzés! kísérleteket. Közben ismét meglehe
tősen erős szél és zivataros eső zavarta meg 
a két csapatot tudása kifejtésében. A 20. perc
ben a Hungária érte cl a vezető gólt.

Hirzer offszójdgyanus helyzetben kapta 
Kalmártól a labdát, habozás nélkül neki

rontott és gólba sodorta. 0:1.
A publikumot váratlanul érintette a kékfebérek 
gólja s buzdította, lelkesen támadásba tüzelte 
csapatát, amely az orkánszerü szél ellenére is 
sikeres offenzivát folytatott pár percen keresz
tül. A 28. percben következett az első egyen
lítés:

Szedlacsek szöktette Hernádit, aki átját
szotta a Hungária védelmét s nehéz hely

zetből szép gólt löt. 1:1.
A gól után egy perc sem telt cl, amikor Szed
hetek mesterien kiugrasztotta a jobbösszekölőt 
játszó Fossá kot, aki nngy nyugalommal mint
egy tizenkét méterről védhctetlcn sor kos góllal 
megszerezte csapatának a vezetést. 2:1. Ezután 
még erőteljesebb iram fejlődött ki, mely al
kalommal Wéber, a volt szegedi half nngy 
lelkesedésében megfeledkezett társainak testi 
épségéről s több tulcrélyes bclemenéssel vonta 
mngárn a figyelmet. A 37. percben

Tlcska szép egyéni játékával egyenlített a 
Hungária. 2:2.

A Bástya ezután visszaesett s csak arra töreke
dett. hogy « félidő befejezéséig több gólt ne 
kapjon. Félidőben igen lelkes volt a hangulat 
a szegedi csapatnál, mig a Hungária magára- 
zárta az ajtót s haditanácsot tartott.

Szünet után a Bástyát segíti a szél s igy a 
szegedi csapat kerül fölénybe. A 10. percnél 
tartott a játék, umikor

gróf Klebelsberg Kunó vallás- és közokta
tásügyi miniszter " a sportkongresszus szá
mos résztvevője Alfiner Károly főispán kí

séretében megérkezett a pályára,
az előkelőségeket a közönség nagy ovációban 
részesítette. Ez a lelkesedéi másodpercek alatt 
átragadt a játékosokra is, melynek csakhamar 
meg volt az eredménye. A 15. percben

Hernádi—Fossák összjátéka ideális hely
zetbe juttatta Hnvaskörlt, aki nagy flegmá

val csodaszép bombagólt lőtt. 3:2.
A Hungária ezután mindent beleadott a já

tékba, de a kiegyenlítő gólért teljes húsz per
cet kellett küzdenie, amikor is a 35. percben 

a kiugró Hlrzernél az egész védelem 
hendszet látott s reklamálva megálltak a 
srcgrdlek, de Skvarek semmivel se törődve, 
l|r méterről a hálóba küldte a labdát. A 

bíró megadta ■ gólt. 3:3.
A mérkőzés sorsa azonban még nem dőlt el 
ekkor, mindkét csapat óriási elánnal vetette 
magát a küzdelembe, de a kezdeményező és a 
többet támadó a Bástya volt, amely egymás
után három komért hagyott kihasználatlanul 
s a kékfehérek tömörülő védelme miatt nem 
tudott további eredményt elérni.

A mérkőzés változatos, izgalmas játékot 
nyújtott. Kétségtelen, hogy a Hungária fino
mabb technikni fegyverzettel vonult fel s he
lyenként pompás háromszögjátékával élénk 
tapsot váltott ki a közönségből. A kapu előtt 
azonban a csatárok nem léplek fel kellő erővel.

A hat gól közül ■ szegediek három gólja 
összrhn-onllllinlntlanul szebb volt s töké

letesebb akcióból született meg.
A fedezetsor hasznos munkát végzett. Wéber 
az első félidőben igen jó volt, n máspdik fél
időben már visszaesett. Kompóti jól tartotta 
a szegedi balszárnyal. A kékfehérck közvetlen 
védelme kissé bizonytalanul mozgott. A szege
diek kél uj szerzeménye:

llavnskörl, de különösen a ernterhalfol 
játszó Kurunczy teljesen megnyerte a kö

zönség tetszését és rokonszenvét.
Szedlacsek mesterien Irányított, mig a védő 
Irm, különösen Schmidt játszott elsőrangúan

KÜLFÖLDI SPORTNOPLÓ
A Barna-Szabados 
világbajnok-páros 

kikapott Svédországban
Linköplng, november 23.

(A Hétfői Napló tudósítójának távirati 
jelentése.) Szombaton a késő éjjeli órákig 
folytatták a nemzetközi asztali tennisz- 
mérkőzések'et. A férflegyes mérkőzések so
rán Barna és Szabados valamennyi mérkő
zéseit nié'gnyérte.

Jóval kevesebb siker kisérte Mechlovits 
Zoltán mérkőzései!

Mechlovits három mérkőzést elveszített.
A férfipárosban nagy kudarc érte a ma

gyar színeket:
a Barna—Szabados világba jnokpáros,^ 
27:25. 20:22, 22:20 arányban váratla

nul vereséget szenvedett a Kolmo-:% 
din—Johnson-pártól.

A magyar világbajnokpáros veresége nagy 
meglepetést váltott ki.

A Ripensia legyőzte Arad város válogatott csapatát
Teljes a káosz a profi-amatőr játékosok miatt

VASÁRNAPI
sporthírek

A Somogy hat ponttal 
elugrott a mezőnytől 

Somogy—Megyer 6:0 (3:0)
A 11. liga frontján mindössze három mérkő

zést játszottak le, melyek közül cshk kellő volt 
bajnoki s egy pedig barátságos. A Somogy ka
posvári barlangjában féltucntos gólaránnyal in
tézte cl a Megyer együttesét. A hat gól közül az 
ezúttal jól diszponált Jakube egymaga négyet 
lőtt, még pedig a 2. 30, 31. és a második fél
idő 10. perceiben. Majd Galambos a 26. és Mé
száros n 41. percben szaporította fel u gólok 
stúmdl. A győzlés csapatból Pesovnik. Joós, 
Jakube és Miklósi játéka érdemel dicséretet.

A Terézváros 3:2 (1:1) arányú minimális gól- 
aránnyal győzte le a Kossuthot.

X harmadik mérkőzés Miskolcon játszódott 
1?c az Attila és a Józsefváros közölt, mely n he- 
Ivi csapat 4:1 (2:1) arányú győzelmét eredmé
nyezte, de mivel a mérkőzés c'ak barátságos 
jellegű vélt, ar Attila pontjait nem gynrapil- 
halta. A gólokat Hajós (2), Opaln és Rudas, 
illetve Petrosa lőtte.

A bninoki tabella állóan: 1. Somogy 20 pont
tá). 2. Atilla 14. 3. Turul 12. 4. Sqroks: f 10. 5. 
Vác FC. 10. 6. Rak TK 10. 7. Maglód 8. 8. Teréz
város 7. 9. Megver 5. 10. Kossuth 4, 11 Rákos- 
pc’ 'a 3 12. .Tórsrfv:‘ros 1 ponttal. A Rákos- 
p • 'tarlód, a Torul—V-c FC és Rak TK 
._g,.-r!;-■■* —-('r: órás a pólya hnsznavehetet- 

r’i.-tt elmaradt.

X Csak 10 perein tartott a Pécs-Baranya 
tartalékcsapatának a premierje. Pécsről 
jelentik; A Pécs-Baranya tartalékcsapatot 
szervezett, amelynek vasárnap volt a bemu
tatkozása. Az ellenfél a Pécsi Sport Club 
amalőrcsapata volt. A pécsi tartalékcsápat 
•premierje'csak 10 percig tartott: az eső el
mosta a meccsel, amely a befejezéskor 
l:0-ra állott a profik javára.

X Az FTC ifjúsági birkózóversenyét vasár
nap este fejezték be az alábbi eredményekkel1 
Pehelysúly: 1. Balog (MTE), 2. Böjthy (FTClí 
3.Hefter (FTC). — Könnyüsuly: 1. Fehér III’ 
(FTC), 2. Németh (MTE), 3. Fecske (MTE. 

\Kiskö^é(fsuly: 1. Bienenstock (MTK), 2. Sugár 
WTEh '3. Ferenczy (MTK). — Nagyközépsulu: 
1. Kovács (Törekvés), 2. Wapler (BTK), 3. Fe
renczy '(MTK. — Nehézsúly: 1. Plamentás (B. 
Vasutas), 2. Tarányi (MTE), 3. Vitális (B. Vas
utas.

X Három uszóverseny a Rudasban. Vasár
nap délután a Rudasfürdő uszodájában ' egy
másután rendezte, a MUE, a BBTE, végül a 
VÁC uszóversenyeit, mely alkalommal több 
klubbajnokság is eldőlt. A fontosabb eredmé
nyek a következők: A MUE klubbajnokai let
tek: 200 m mellúszás: Matlyasovszky János 3 p 
05..2 mp; 200 m hölgymelluszás: Matlyasovszky 
Hella és Örkényi Piri holtversenyben 3 p 54.2 
mp; 100 m gyorsuszás: Strausz László 1 p oti 
mp; 100 m hölgy gyorsuszás. Takács Bözsi 1 p 
32.2 mp; 100 in hátuszás: Vékony László 1 p 
23.6 mp; 100 m hőlgy-hátuszás: h’ovácsy Bözsi 
1 p 39.6 mp: BBTE klubbajnokok: 100 m gyors
uszás: Mészöly Tibor 1 p 018 mp; 100 m mell
úszás: Pázmán Ferenc 1 p 20.4 mp; 100 m hát
uszás: Habi Jenő 1 p 16.2 mp;400 ni gyorsuszás: 
Laky Károly 5 p 57.8 mp. — A VÁC uszóverse- 
seny két vándordíj sorsa dőlt el. A Gold- 
mann-vándordijas 100 méteres mellúszásban: 
Forray (FTC) győzött 1 p 19.2 mp-ccel, mig a 
Demény-vándordijas 4^100 m vegyes stafétá
ban az UTE Hild—Nagy—Németh—Szabados 
összeállítású A-csapala lett a győztes 4 p 50.2 
mp-es idővel.

X Egy amatőrfntballista balesete. A fo- 
zsonyi-uti BTK-pályán vasárnap Csuszák 
Lajos 18 éves kifutó fiú játék közben oly 
szerencsétlenül esett el, hogy bal vállcsonl- 
ját eltörte. A szerencsétlenül jáyt futballis
tát a mentők a Rókus-kórházba szállították.

X A bukaresti válogatott rugbycsapat le
győzte Berlin*.  Berlinből jelentik: A Bukarest— 
Berlin városok közötti rugbymérkőzés a német 
védelem hibájából a román válogatott 3:0 (0:0) 
arányú győzelmével végződött. A román csa-

Temesvár, november 23. 
telefonjelen- 
válogatottját

C.4 Hétfői Napló tudósítójának 
tése.) Vasárnap a Ripensia Arad 
látta vendégül s

azt 2.4) (0:0) arányban legyőzte 
Kovács góljaival.

A II. félidő 16. percében az orkánszerü idő 
miatt a mérkőzést befejezték.

Romániában egyebekben teljes káosz van a

t<

Zcmler és

professzionizmus bevezetése miatt Ugyanis az 
a helyzet, hogy a játékosok egyik héten a 
Ripcnsiában, a másik héten pedig saját egye
sületükben játszanak. Teljesen kiforratlan a 
proflsporl jelenleg. Nem történt meg a teljes 
szétválasztás, nincs fórum, amely Ítélkezne, 
nincsenek szabályok.

Románia felett is nagy vihar vonult végig s 
csak néhány meccset tudtak lejátszani az 
egyes városokban.

Amikor a kesztyűk kilókat jelentenek
Paolino-Carnera nagy’ 
találkozójának most egy

Barcelona, nov. 23. 
érdeklődéssel 
érdekes pi-

A 
várt 
kantériáját szolgáltatta az a megállapodás, 
hogy a spanyol boxoló hat, az olasz kolosz- 
szus pedig hét és fél unciás kesztyűkkel fog

A bécsi futballpályákon 
is végigszántott a ciklon

Bécs, nov. 23.’ 
Hétfői Napló tud. telefonjelentése.) A 

Hohe Warte sok vihart látott medencéje 
belekerült vasárnap az európai ciklonba.

A gigantikus vihar állványdarabokat zúdí
tott a közönség közé s valóságos cserépzá- 

por közepette menekültek az emberek.
Az ügyeletes rendőrtisztviselő azonnal kiüril- 
lelle a pályái. A Waeker-—Nicholson és Rapid 
—WSC scrlegmérkőzése tehát elmaradt. A 
Waeker—Nicholson mérkőzést a 18. percben 
szakították félbe l:l-es eredménnyel.

A ligamérkőzések közül csak a 1VAC—Aus
tria 3:2 (1:1) és n Vienna—Slovan 2:0 (IX)) 
mérkőzés került döntésre.

is

Kikapott a bajnokjelölt
Törekvés

Az amatőr I. osztályban is elmaradt néhány 
meccs. így a Postás—URAK, a Beszkárt—BEAC 
és a BTC—Fér. Vasutas mérkőzésekbe bele 
sem kezdtek, mig a Népjóléti—111. kér. TVE 
meccsből csak egy félidőt sikerült lejátszani. 
Ekkor a Népjóléti vezetett 3:1 arányban.

A BSE szolgáltatta az amatőr bajnoki 
forduló egyetlen szenzációját, amikor a 

bajnokjelölt Törekvést legyőzte.
A derbyjellegü mérkőzés igen változatos, nívós 
kzdelmet hozott. Félidőig a Törekvés vezetett 
1:0 arányban, majd szünet után is sokáig a 
Törekvés veszélyeztetett ujabb gólokkal, de 
csatárai sorra kiaknázatlanul hagyták a hely
reteket. Az Utolsó húsz percben a BSE kereke
dett felül s egymásután lőtt három góllal a 
maga jaudra döntötte el a meccset. Az MTK— 
UTE-meccsen tiz gól esett, hatot a győztes kék- 

I fehérek lőttek. Az FTC elég kiadós győzelmet 
aratott a 33 FC felett. Az eredmények a követ
kezők:

BSE—Törekvés 3:1 (0:1) 
MTK—UTE 6:4 '4:4). 
FTC—33 FC 5:1 (2:0 >
NMSE—lll. kér. TVE 3:1 (egy félidő hátra 

van).

Befejezték a test
nevelési kongresszust

Szeged, nov. 2,3.
é A Hétfői Napló ■tudósitójának telefonjelen- 

tése.) A kétnapos testnevelési kongresszust va
sárnap délelőtt folytatták, amikor is a kon
gresszus tagjai néhány tornatermet tekintettek 
meg, majd megnézték u Testnevelési Főiskola 
előadását a Városi színházban.

Délután Karafláth Jenő beszédében vázolta 
azokat a lehetőségeket. melyekkel Szeged 
sportjai fel lehetne lendíteni. Shvoy Kálmán 
tábornok válaszában kifejtette, hogy az egyesü
letekkel kellene erről a nehéz témáról behatóan 
tárgyalni. Ezután Zsembery dr. a luristatör- 
vényt ismertette, majd Mártonffy dr. ar olim
piai játékokról tartott felolvasást, kifejtve nzt, 
hogy a magyar nemzeti stadiont nz Ameriká
ban élő magyarok utján kellene felépíteni. 
Maid Konkovszkg Artúr a téli sportcsarnokról 
tartott előadást.

mérkőzni. Ez a két boxoló közötti hatalmas 
sulydifTerencia miatt feltétlenül szükséges 
volt.

Milano, nov. 23.
Orlandi a Sportpalota ma esti mékőzésén 

tiz menetben pontozással legyőzte a német 
Domgörgcnt.

A kongresszus Somogyi Szilveszter polgár
mester szavaival ért véget.

X Az eső miatt csak két gyephokki-mérkő- 
zést játszottak le. Az FTC—AHC-mérkőzést, 
mely bajnoki volt és 3:0 (1:0) arányban végző
dött az FTC javára. A másik barátságos volt és 
a Hungária kombinált csapata nyerte meg 6:0u nuiitfuria nuiuiHii.m oapaia iijrui. •-n-'-—... .. --------- ----
(2:0) arányban az MHC kombinált együttese I pat előző napi veresége után ezzel a győzelem
ellen. A többi mérkőzés az eső miatt elmaradt. | mel némileg rehabilitálta magát.

AUTÓ NAPLÓ
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ünnepi külsőségek között nyitották meg a 
Shell Kőolaj Rt. magyarországi uj nagy gyár
telepét a csepeli petróleumkikötőben. Az uj 
magyar olaj- és benzinfinomitógyár

tökéletes felszerelése a szakemberek köré
ben valósággal frappáns hatást keltett.

A modem kémiai tudomány legtökéletesebb in
tézménye a sok nagy világos teremmel biró la
boratórium tökéletes berendezése. Itt végzik ki
csinyben a különböző próbagyártásokat, termé
szetesen teljesen a nagy üzemi feltételekkel.

Egy vasúti teherpályaudvar benyomását kelti 
a laboratóriumtól a pctróleumkikötőig vezető, 
sínpárokkal kiépített Ut. Dunai tankhajók álla
nak a speciálisan épített kikötőben, ahová az 
olajmezők nyers anyagát hozzák fel a Dunán. 
Hatalmas szivattyúk ömlesztlk át a nyersola
jat a tankhajóból a gyár tartányaiba és innen 
indul el a nyersolaj gyári vándorutjára, hogy 
a modern kémia eszközeivel elkészüljön a cse
peli nagy gyártelepen

a különféle benzin, petróleum, gázolaj, va
lamint nz olajtermékekből a sokféle gyógy- 
kenőcs, vazelin, padlóvlaszk és kozmetikai 

cikk.
Külön épületben All a ragyogó tisztaságú ka
zán- és gépház az ásványolajtermékek részére. 
A Shell-cég berendezkedett az útépítésre hasz
nált bitumenek és aszfaltok gyártására is.

Lálvónyosságszámba megy n nagy költséggel 
felépített modern tűzvédelmi berendezés is. A 
grandiózus szivatlyukésziilék speciális kémiai 
szereket présel át a csöveken. Tűz esetén a csö
vek a veszélyezteteti helyekre nem vizet, ha
nem vegyszeroldalokat ömlesztőnek, oly mó-. 
dón, hogy a különböző vegvi oldatok a kigyul
ladt anyag fölött vastag habot alkotnak.

A megnyitóiinnenély előkelő publikuma n 
kormányzóval az élén megtekintette a hatal
mas Ipartelep rengeteg tisztviselői és munkás- 

■ jóléti intézményét, a munkások fürdőszobás 
lakótelepét és végül a készáru tárolót és az 
expedíciót A telepet a betegen fekvő Waldmann

HUtölakarók P 24-V 
Renzinkályhák P 85-1ŐI 

Fatfy&llá folyadékok 
Hóláncok nagy elóruaiUsa

Nagy József, VI., AnJrássy-ut 34
Te’elonszímök: 221-97, 2’5-63.

Béla vezérigazgató helyeit Mayer Jenő igazgató 
mutatta be a megjelent vendégseregnek, amely 
elismerését tolmácsoltatta Waldmann Béla ve
zérigazgatónak, aki a hatalmas és modern gyár
telepet magyarok munkájával és kizárólag ha
zai anyagból építette fel.

)( Shell-bál. Január hó 17-én rendezi meg a 
Shell Sport Club szokásos, évi bálját a Hun- 
gária-száltó összes termeiben. A bájrendező
bizottság állandó permancnciában van: V., Al
kotmány-utca 18. sz.

Budapesti ügetőversenyek
Nagy meglepetéssel kezdődtek meg a vasár

napi ügetőversenyek. A program első számát 
ugyanis a mezőny egyik legnagyobb autszájdcrc 
Futórózsa nyerte meg. A második futam azon
ban hamarosan kárpótolta a közönséget a fa
vorit Epos II győzelmével. Epos II végigvezetve 
győzött Rámás és Ceylon előtt. A háromévesek 
versenyében Tamerfan, Töhötöm és Ibrány küz
delméből az utóbbi került ki győztesen, mert 
ellenfelei többször hibáztak. A handicapban a 

•befutóig Sejk látszott nyerőnek, de a mély pá
lyán teljesen kifáradt és nem tudta kivédeni 
Dante támadását. Nagyszerű küzdelemmel vég
ződött a Feri dij. melynek finisében Da bin-i 
csak ádáz küzdelem után tudta megverni a ve
zető Epost. A részletes eredmény a kővetkező:

I. FUTAM: 1. Kovacscvics M. Futórózsa (41 
Felser, 2. Hiába (2) Maszár L, 3. Bten aime (4) 
Marék. Fm.: Pogánac, Erdély (fogadások nél
kül). ürgesár. Ili, Hullám. Fuss, Ewiva. Tót.: 
10:292, 40. 20, 28, olasz 52. - II. FUTAM: I- 
Fischer M. Epos II Maszár L, 2- RAmás
(2% 1 Fciser, 3. Cyklon (8) Kovács I. Fm.: Van
da II. Coc.o, Libertás. Bessle. Tót ■ 10:19. 13. 
17. 27. olasz 43. — III. FUTAM: L Hóiilzmann
I. Ibrány (4) (Tunljonos. 2. Éber B. <61 Kovács
II. Fm.: Tanierlan, Töhötöm, Ipse. Mephisto. 
Tót.: 10:96, 32. 21 .olasz 44. — IV. FHTAMí 
1. Fcdcrer S. Dante (3) Kovács II.. 2. Se.|k (3) 
Kovács J.. 3. Ebadta (6) Morék. Ftn : Zórica, 
Cserkész Mikulás II, Dombos ár. Cigány Panna, 
Orgovánv. Tót.: 10:63, 22, 18, 30. olasz 55.'-— 
V. FUTAM: 1. Badcr A. Da-bln-l (parii Dózsa. 2- 
Epos (61 Marschnll. 3. Nurmi (10) Zwlllingcr. 
Fm.: Suhnncz, Dundi, öcskös, Avnnli II, Eiom 
Tót.: 10:24, 18. 31, 31 .olasz 05.

A szerkesztésért é« kiadásért felel: .
nr. ki >:« ntT.rt
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